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Оче наш који си на небесима,

Да се свети име Твоје;
Да дође царство Твоје;

Да буде воља Твоја и на земљи као на небу.
Хлеб наш насушни дај нам данас;

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

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

Предња корица: Гроб Господњи на Велики Петак у нашем храму
Задња корица: Свештенство из Аустрије на исповести у нашем храму

Издаје:  
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ДРАГАН МИЋИЋ, свештеник парохије у Линцу

Уређивачки одбор:  
Драгутин Пашић, Видосава Спасић, Гроздана Мићић

Дописе слати на адресу:  
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са назнаком: за лист „ПРАВОСЛАВАЦ“  
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У ЛИНЦУ ОДРЖАНО СЕДМО 
ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ ЗА 

ЧАСНИ БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ
У недељу на Богојављење, храм Светога Василија Острошког у Лин-

цу, био је испуњен верним народом.Свету Литургију је служио старешина 
храма протојереј-ставрофор Драган Мићић уз саслужење оца Дарка Лне-
жевића. Лепоти Богослужења је допринело умилно појање чланова паро-
хијске певнице.

После Богослужења, у надахнутој беседи, прота Драган је чести-
тајући празник позвао народ да се упуте ка језеру у Астену где се 
по седми пут организује ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ БОГОЈАВЉЕН-

СКИ КРСТ.
На језеру Аузе, удаљеном око 20 километара од главног града Горње Ау-

стрије, бројни верници су дошли да подрже 15 учесника, који су у прохлад-
ној води и ветровитом времену, показали колико су одани својој вери и праз-
нику Богојављење.

Пошто су свештеници Драган Мићић и Дарко Кнежевић одслужили мо-
литву и освештали воду, такмичари су се у пратњи деце упутили на старт. 
Међу њима је била и прошлогодишња победница, Македонка Катарина Пи-
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пелева, како и неколико такмичара који су и протеклих година такође пли-
вали за Часни Крст. Прота Драган је дао знак за почетак, а показало се да је 
млађани Боновић одолео свим искушењима и на крају, био најбржи на 33 ме-
тра, колико је дуга стаза до часног крста. Бројни парохијани су поздравили 
аплаузима победника, али све учеснике овог традиционалног догађаја.

Ово је велики дан за мене и пресрећан сам што сам први стигао до Крста
– казао је Владимир Боновић, студент на Факултету за музику Антон 

Брукнер, иначе родом из Зајечара, коме је генерални спонзор овогодишњег 
пливања, угледни привредник из Линца Бранко Владуљевић, уручио прелаз-
ни плашт а освојени Крст је стигао из Јерусалима и освештан је на Голготи. 
Крст ће бити трајно власништво овогодишњег победника.

Прота Драган је свим учесницима поделио пригодне захвалнице и захва-
лио се како самим учесницима, спонзорима, доктору Чулићу, амбасадору Ро-
дићу, тако и бројним парохијанима који су дошли на језеро.

Амбасадор Републике Србије у Бечу, Небојша Родић, који је иначе прошле 
године и сам пливао, све је поздравио у име матице:

Задовљоство ми је што сам опет међу вама, јер од првог дана када сам упо-
знао људе из Линца на челу са свештеником Мићићем, увек се овде радо до-
лазим. Сви који на челу са протом учествујете на овом догађају као и у са-
мом животу црквене општине најбоље потврђујте колико мислите и волите 
матицу, која такође брине о вама – казао је амбасадор Родић.
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Организација је била на завидном нивоу а за то похвале иду на рачун свих 
који су помогли организацију и послуживали између осталог бесплатним 
пићем (кувано вино и чај) и храном (барене виршле и кобасице).

На пливању за часни крст су учестовали Владимир Боновић, Игор Илић, 
Ђурица Стојановић, Драган Дрљача, Горан Хаџи Степановић, Винко Петро-
вић, Катарина Пипелева, Петар Василев, Ненад Радојевић, Горан Муждека, 
Небојша Тешановић, Синиша Јелић, Драган Загершек и Марко Спасић.

Поздраве и аплаузе, измамио је времешни Бугарин Митко Ламбов, коме је 
ово било треће учешће на пливању за часни крст. Додуше овог пута Ламбов, 
који иначе редовно присусутвује богослужењима у храму Светог Оца Васи-
лија у Линцу, је пливао ван конкуенције. Скочио је у воду и допливао до кр-
ста пре него осталих 14 учесника.

Посебна захвалност и ове године иде г-ђи Кристи Сегур Чабанак, која има 
титулу горфице и власница је језера Аузе и земљишта око њега. Она је без 
икакве надокнаде уступила језеро на коришћење нашој цркви за пливање за 
часни крст, што је за свако поштовање. Породица Мартиновић, Ана и Слав-
ко који су задужени за одржавање језера су по свим мерилима били на виси-
ни добровољног задатка.
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ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ, ПРВОГ 
АРХИЕПИСКОПА СРПСКОГ, У 

ХРАМУ „СВ. ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ 
ЧУДОТВОРЦА“ У ЛИНЦУ

У 32. недељу по Духовима, 26. јануара 2020.г, у препуном храму „Св. 
Василија Острошког Чудотворца“ у Линцу, старешина храма, протоје-
реј-ставрофор Драган Мићић служио је Свету Божанствену Литургију 
уз умилно појање певнице храма. Причестио се велики број деце  и одрас-
лих, који су били припремљени за ову Свету тајну.

На крају своје надахнуте и поучне проповеди, прота Драган је под-
сетио вернике на светосавску приредбу и поделу пакетића деци, са 
почетком у 17 часова.

Тачно у 17 часова почела је вечерња молитва уз присуство великог броја 
народа са децом. У Вечерњем  богослужењу поред проте Драгана, учество-
вао је и ђакон Влада Руменић.

На крају вечерњег, прота Драган је поздравио све присутне, а посебно го-
сте из Браунауа, који су после прославе Св. Саве у Браунауу, дошли у Линц 
да присуствују и учествују на овдашњој прослави Св. Саве: оца Далибора Бр-
нзеја са породицом, са којим је дошао и ђакон Влада Руменић, господин Зо-
ран Недељковић,  директор патријаршијске библиотеке у Београду. Он је одр-
жао краћи говор о Св. Сави и о патријаршијској библиотеци. А прота Драган 
је између осталог рекао: „Без књига живота нема! Читање је веома важно и 
књиге треба да имамо и да их читамо. Књиге није лако писати, поготово оне 
које се тичу душе човека и вере. Вечерас су са нама и млади инструментали-
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сти: Данијела Веселиновић и Јелена Гојић из Београда и Ђорђе Давидовић из 
Беча као и солиста Неда Николић, такође из Беогрда, који ће се по први пут 
на овај начин представити краћим програмом. У светосавском програму ве-
черас учествују ученици Школе српског језика и веронауке, који су са својим 
учитељицама Галом Дојчиновић и Видосавом Спасић припремили  рецита-
торски део програма. Химну Светом Сави деца су увежбала са Маријом Си-
мић. Прота Драган је замолио да буде тишина, да се програм пажљиво слу-
ша и да се деца награде аплаузима. Само тако ће свако изаћи из овога храма 
богатији. Телевизија Млава снима вечерас програм па ћемо моћи поново да 
гледамо своју децу. У програму учествују и чланови наше певнице, без којих 
су недељна богослужења постала не замислива и верујемо да ће нам и овога 
пута пред нашим гостима осветлити образ. Пакетићи деци ће се делити по 
реду, са леве стране, а излаз је на десној страни.“ Прота Драган је замолио све 
присутне да устану и да са ђаконом Владом који је чувен по ретко лепом гла-
су, отпевају прву строфу српске химне „Боже Правде“, након чега ће деца от-
певати Химну Светом Сави, па се програм наставља по предвиђеном плану.

Рецитације Светом Сави су се низале једна за другом, почев од прве „Да 
поздравим миле госте“ коју је без грешке казала Јелена Ћоћкало, па до задње, 
прелепе песме „Светиљка“ коју је изражајно и осећајно казала ученица Нађа 
Тодоровић. Свих 18 ученика је без грешке одрецитовало своју песмицу Све-
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том Сави, а онда је учитељица српског језика, Гала Дојчиновић позвала и дру-
гу децу која су код куће са својим родитељима припремила неку рецитацију 
да изађу и кажу. Најмлађи рецитатор ове вечери био је трогодишњи Лазар 
Мићић који је у рукама свог деде, проте Драгана изрецитовао песмицу „Све-
ти Сава Србе воли...“ Певачка група из певнице храма: Марија, Драгана, Ло-
рена и Данило су наизменично са рецитаторима отпевали четири предивне 

духовне песме Св. Владике Николаја. На крају програма су се по први пут у 
нашем храму инструментално представили млади уметници, гости из Бео-
града и Беча, на опште одушевљење свих присутних.

Прота Драган је свој деци уручио богате светосавске пакетиће, које су они 
као прави светосавци примили, пољубивши крст и руку свога свештеника.

Домаћини овогодишње славе „Свети Сава“ били су председник Црквеног 
одбора Мирослав Шолак са супругом Госпаном и децом Сашом и Јеленом. 
Део славског колача господин Мирослав је уручио домаћину славе за следећу 
2021.годину, господину Браниславу Вучановићу. 

Ова слава ће остати запамћена, посебно присуством гостију из Брауна-
уа, као и великог броја деце, која су заједно са осталим присутнима ужива-
ла у музичком програму и предивном појању ђакона Владе Руменића и Неде 
Николић. Они су узели и активно учешће, играјући коло и певајући Химну 
Светом Сави. 

На многаја љета!
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АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА У 
ЛИНЦУ, НА СРЕТЕЊЕ 2020.

У суботу, на празник Сретења Господњег, велики број верника и деце из 
Линца и околине, имали су част и велику радост да дочекају и поздраве сво-
га архијереја, Епископа Аустријско-Швајцарског, господина Андреја. Он је 
началствовао Светом архијерејском литургијом уз саслуживање  стареши-
не храма у Линцу, протојереј-ставрофор Драгана Мићића, Архијерејског 
намесника за средњу Аустрију протојереја Славише Божовића,јереја Да-
либора Брнзеја из Браунауа и ђакона Романа. 

У својој надахнутој беседи, преосвећени владика се обратио речима 
похвале за молитвено учествовање на Светој литургији. Он је објас-
нио тајне Господњих празника као тајну јављања Бога људима у сва-

ком од тих празника. Посебно за празник Сретења Господњег, када се Господ 
јавио људима као Невести својој односно Цркви својој, али и старцу Симеону, 
који је због свог неверовања био кажњен да неможе да умре док се не сретне 
са Господом. Када се то збило, старац Симеон је надахнуто изрекао речи оне 
молитве која се у сваком храму на сваком вечерњем богослужењу чита: „Са-
да отпушташ с миром слугу свога Владико, јер су очи моје виделе Спасење 
које си припремио за сав народ Израиља.“ Како се Господ тада јавио људи-
ма, јавља се и нама и имамо право да Га молимо за себе, али и за цео наш на-
паћени, многострадални српски народ. Молећи се овом молитвом имамо пра-
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во да се надамо и да се молимо не само за себе, већ и за своје ближње. Пре-
освећени владика је посебно истакао заслуге наших родитеља и предака на 
оваквим могућностима духовног живота. Јер да они нису водили децу на кр-
штење и у цркву некада и тајно, не би били ни ми данас овде.

Након заамовне молитве, преосвећени владика је рекао да му је част да 
уручи орден Светог краља Милутина, парохијанину из Линца, господину 
Александру Ченићу. Одлуку Светог архијерејског Синода СПЦ, прочитао је 
старешина храма, протојереј-ставрофор Драган Мићић а у њој се каже да се 
г. Ченић одликује за за осведочену и делатну љубав према светој мајци Црк-
ви, за помоћ и ангажовање при храму Светог Василија Острошког у Линцу, 
као и цркви у његовом родном месту Ченићи код Книна.

Примивши ово високо признање из руку Епископа Андреја, г. Ченић се за-
хвалио и између осталог рекао: „Драги парохијани, ево 30 година сам овде у 
Линцу и кад год идем у своје родно место радујем се али чим стигнем зовем 
оца Драгана и питам како је он и како је парохија. Много сам путовао, много 
сам видео приликом обиласка храмова по тим градовима и са протом Драга-
ном сам разговарао о свим тим идејама. Жеља ми је да оставим својој деци, 
како грађевине у Аустрији, тако желим да оставим и овај храм. Драго ми је да 
ми је припала част да учествујем у откупу храма, на улепшавању храма. Сва-
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ки пут кад прођем кроз ова врата, дочека ме Богородица, ове дивне фреске, 
да видим своју ћерку у црквеном хору, то су за мене највеће ствари које сам 
дочекао. Исто тако да захвалим мојој супрузи која ми је увек стајала са десне 
стране, мојим пријатељима, а највише мојим родитељима. Хвала вам свима!

Епископ Андреј је још једном похвалио проту Драган и ЦО,што је овај 
храм молитвама верника и задивљујућом атмосфером испуњен.Нису изо-
стале ни похвале на рачун свакодневних грађевинских радова који не мо-
гу да прођу непримећено. Тако: „ова предивна и са укусом урађена врата из-
међу припрате и лађе цркве су се и те како стилски уклопила у цео ентеријер. 
Чујем да је то један млад човек платио (Маринко Малешевић) и њега ћемо у 
наредном периоду наградити а и сваког онога који својој цркви помаже и о 
њој брине“, истакао је Епископ Андреј.

Нису изостале ни похвале на рачун певнице а посебно на сестре Марију и 
Драгану Симић, које су по речима Епископа,такође заслужиле једно велико 
одликовање наше Свете цркве.

У наставку молитвеног расположења у парохијској библиотеци је одр-
жан састанак грађевинског одбора за градњу спомен капеле у Маутхаузену.
На састанку су издефинисани предстојећи пројекти на уређење унутрашњег 
простора и констатован видљив напредак у радовима који теку несметаним 
правцем а све у циљу завршетка до јесени ове године.

ЉУБАВ - поучна прича
Дошао један молитвеник старцу и рекао : „ Желим да нађем пут ка Бо-

гу. Помози ми."
Старац га најпре погледа и упита: „Реци ми најпре, јел волиш некога?"
Гост одговори: „ Не занимају ме световне ствари, љубав и остало. Же-

лим да приђем Богу!"
„ Размисли још једном, молим те, да ли си у животу волео неку жену, 

дете, било кога?"
„ Рекао сам већ једном, да ја нисам обичан мирјанин. Ја сам човек који 

хоће да спозна Бога. Ништа друго ме не интересује."
Старчеве очи испунише се тугом и одговори му :
„Онда је то немогуће. Најпре мораш да спознаш, како је то стварно, за-

иста волети некога. То ће ти бити прва степеница ка Богу. Питаш ме за по-
следњу степеницу, а ниси ступио још ни на прву".
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 МАЈА КОВАЧЕВИЋ У ЛИНЦУ 01. 
МАРТ 2020. (БЕЛЕ (ПОКЛАДЕ)

Ово предивно дружење са Мајом Ковачевић почело је песмом „Мати 
Анастасија“ у извођењу сестара Драгане и Марије Симић уз пратњу Да-
нила Ђукића.

Старешина храма, протојереј-ставрофор Драган Мићић, похвалио је 
певаче и рекао да је ова песма отпевана поводом књиге о мати Анас-
тазији, коју је написала  Маја Ковачевић, наша сестра, наша мајка и 

драга гошћа која ће о томе сама  нешто рећи. 
Госпођа Маја Ковачевић се обратила присутнима :
„Помаже Бог браћо и сестре! Хвала што сте ме позвали, што сте ми омо-

гућили  да будем  гост у вашој цркви. За мене је пре свега то велики благо-
слов и велика част, а срце ми је пуно радости када сам видела овакву једну 
црквену заједницу и овакво једно место где се Срби окупљају и где чувају 
све оно што је везано за Србију и за српски народ. Моја жеља је пре свега 
да оваквих заједница буде још много, да сви Срби у свету иду неким путем, 
ево овако како ваша црква иде. За мене је пре свега много важно да причу о 
својој породици и о својим књигама које ја пишем испричам нашим Срби-
ма, јер ако ви ову причу не будете чули, нећете моћи да знате како ми у Ср-
бији живимо и шта је за нас много битно. То је да у земљи у којој нас је сва-
ке године све мање и мање да не нестанемо као народ. И моја мисија је та да 
ја као мајка једанаесторо деце у једном тренутку  сам се осећала ја јако лоше, 
јер много је било утицаја преко медија да велике породице обезправљене не-
како и посматране на један лош начин.
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Ја сам имала неку своју жељу да то не буде тако. Јер  ништа на овоме све-
ту нема лепше него бити родитељ и свакако жеља сваке жене је пре свега да 
се оствари као мајка а једнога дана ће она бити велики људи, уметници или  
писци. Али у једном тренутку који је био мени најтежи као жени, кад се мој 
супруг разболео,  сва та патња коју сам ја имала у себи, уз помоћ ето једне 
велике свете српске жене и мајке Анастасије је постало другачије. Кад сам ја 
њу некако спознала и кад сам спознала њену љубав и када сам спознала наду 
и љубав коју је она мени могла да да, сва та патња је постала другачија. И ка-
да би отишла у Студеницу и када би се помолила њеним моштима, свака је 
брига нестајала. И ето тако, управо је и настајала ова песма коју сте сада чули, 
Света мајка Анастасија, можда сведок велике патње али и велике утехе коју 
је она мени дала. Када сам била у Студеници, после једне одслужене литур-
гије, отац Александар је одржао једну молитву за здравље пред моштима св. 
краља Стефана и када се то завршило, ја кажем: „Ето оче мени је много дра-
го што могу да присуствујем једној оваквој литургији, поготову зато што су 
ту мошти мајке Анастасије, а он ме пита „Да ли сте видели те њене мошти?“, 
ја кажем да нисам, и у том тренутку он се окреће, вади кључ из џепа и отва-
ра те мошти и управо тада када сам ја спустила своја уста на те њене мошти, 
после од прилике једно сат ипо времена, се створила та песма о светој маји 
Анастасији. Тада нисам ни знала да 820 година није постојала ни једна песма 
о њој  и да српски народ врло мало зна о њој и често пута када сам се питала 
због чега. Схватила сам да је то било зато што је она била жена потпуно дру-
гачија од нас. Зато што је она само желела да се истакну њени синови и њен 
супруг , а она је била некако у позадини свега тога, била је стрпљива и има-
ла је препуно љубави и она је била толико богоугодна

и толико је њу сам Бог  волео када јој је омогућио и дао благослов да роди 
таквог сина као што је био Свети Сава. И какав би ми народ сад били и којим 
народом би се звали? Да нам мајка Анастасија није подарила Светога Саву. И 
то је постала једна  моја идеја, како да све то да преточим у једну књигу која 
би била  посвећена свој српској деци. Зашто? Зато што сам пре свега  видела 
своју  децу да они читају неке књиге које нису везане ни за српски народ ни 
српску децу, о некаквим викинзима и да они не знају своју историју, ко је био 
Живојин Мишић, ко је био Свети Сава... 

Моја идеја је била да почнем да пишем о светима али и не само о свети-
ма  али су били много значајни за српски народ. И ето тако  је то некако по-
чело, прво за сопствену децу, а онда уз Божију помоћ и Божији благослов то 
се проширило и почели су и други да читају

Моја нека почетна мисија је била да у времену у којем се налазимо не за-
боравимо прошлост. И да где год се налазимо и где год били, да можемо у 
нашим срцима да понесемо она сећања и осећања на оно време и на оно ме-
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сто где смо се родили и где смо поникли. Да не заборавимо ни оне њиве ни 
оне шљиве под којима смо се некада играли, ни оне потоке из којих смо мог-
ли да пијемо воду. А то нећемо заборавити само ако будемо имали ове књи-
ге уз нас ако се будемо сећали наше светиње и ако се будемо сећали светих 
Немањића. На сваком  месту где је Свети Симеон оставио своју задужбину, 
српски народ нема право да нестане и нема право да звона Св. Симеона утих-
ну. Много је тешко да данас у Србији одгајати велику породицу. Као што је 
отац Драган то мало пре рекао, велике породице на пример немају право на 
дечији додатак, на родитељски додатак, а они људи који чувају туђу децу, хра-
нитељи, они имају права на велике надокнаде. Велике породице у Србији су 
много обесправљене. А у времену у коме живимо, ја размишљам, шта ће на-
ма све те установе, сви ти мостови, све те школе ако у њима не буде  деце. И 
сазнала сам те неке изјаве на телевизији, када се приказују те велике поро-
дице, када се приказује сва та немаштина, да у тим великим породицама по-
стоји велики да су они научили да деле. Мојој деци је довољна и једна чоко-
лада. Они ће је поделити на једанаест делова, некад оставе и мени један део 
и мислим да је то највећи благослов и најлепши који је нама Господ Бог дао 
да   да имамо децу и да можемо  у времену које је пред нама гледамо како они 
одрастају и како они постају не слични нама, јер управо Света Анастасија 
нам је показала  како је њен живот текао: и ако су били толико велики, они 

нису пошли као што ми очекујемо да 
наша деца иду нашим путем и иду за 
нама. Они су кренули путем свога си-
на Светога Саве. Одрекли су се свега 
овоземаљског, одрекли су се свег бла-
га које су имали, за вечни живот, за 
спас српског народа и отишли у мона-
хе и њихова молитва нас и данас пра-
ти и српски народ верујем није нестао 
управо због тога што су нам они по-
ставили тај камен темељац. Они су то 
светло, та нада и та наша вера да иде-
мо њиховим путем и моја нека жеља 
је да једнога дана када сви ми Срби 
будемо изашли пред лице Божије, и 
када будемо изашли пред наше свете 
Немањиће и пред нашу  мајку Анаста-
сију, плашим се само једног питања 
да ће нас они питати: „Где су вам де-
ца, деца Србије? Ми то немамо право. 
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Можда смо ми сада у годинама када је тај биолошки сат прешао али ми  тре-
ба то да оставимо нашој деци. Да наша деца имају ту потребу да када одра-
сту схвате да је породица нешто најлепше и најдрагоценије. Да морамо да им 
усадимо ту љубав, да знају одакле су и ко су им корени, а имати на пример 
једно дете је наравно добро али треба да размишљамо некако о томе да  том 
детету подаримо брата или сестру. Да има с ким да се игра, да подели то што 
има, једноставно та љубав, то је нешто што нема новчану вредност. 

Ми се обично трудимо да имамо добру обућу, добру одећу, али то је све 
пролазно. Када једнога дана будемо отишли са овога света, то нам ништа 
неће требати. Моја је жеља да се сви сетимо једне приче која је написана још 
у Великом рату. Када је било велико страдање, када су сви Срби гинули и ка-
да је једна бабица која је била пореклом из Чачка ишла је преко Албаније, у 
свој тој смрти у свом том нестајању, када добошар каже „Погинуо је Стојан 
Јовановић“, она само одједанпут се јавља: „Родило се дете! Србија неће не-
стати!“ И нека нама то буде завет и задатак да се сложимо, обожимо и умно-
жимо, што нам је оставио у аманет Свети Владика Николај и да једнога да-
на будемо велики народ. Повратак селу је будућност српском народу. Ми док 
смо били, ја и моја деца у граду, заиста је било тешко за живот. Ми смо би-
ли досадни свима што деца вичу, смеју се, лупају... Од када смо дошли у се-
ло много је лакше живети. Имате слободу, имате велико двориште, имате све 
оно што је потребно за једну породицу.

Када имате могућност да својој деци обезбедите могућност да имају од 
чега да се хране, да имају шта да једу. Јер слободан човек може да буде само 
онај човек који то има. Сваки човек који зависи од некога и нечега он не мо-
же бити слободан човек. И неко време комунизма које је прошло, наметнуло 
нам је управо то да ми морамо да зависимо од некога. Када смо отишли у фа-
брике и оставили наша села која су сада заиста опустела. Тада је кренуо су-
новрат српске породице. То време ми треба што пре да заборавимо и да поку-
шамо да се вратимо на нашу стару дедовину, када је Србин био домаћин, када 
је имао малу кућу, велику њиву, добре оранице,  велике шљиваке и пуну кућу 
деце. Данас  имамо супротну ситуацију од тога: ми  имамо велике куће а на-
жалост у њима нема деце. Желела би да кажем још само неколико реченица. 
Сматрам да треба да живимо онаквим животом како нам је Бог рекао да тре-
ба да будемо. Значи постоје породице које немају децу и то није никаква Бо-
жија казна. Они имају некакву другу мисију. Њихова мисија је можда да сва 
деца коју сретну у њиховом комшилуку буду њихова деца и да их воле на та-
кав начин и да не осуђујемо једни друге. Нема веће патње неком човеку него 
када неко каже „Зашто сте ви рађали толику децу када немате од чега да их 
издржавате, и зашто  нисте рађали децу? Мислим да не треба више никада  
да питамо нити да осуђујемо једни друге. Јер ми смо нико, наш суд не вре-
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ди ничему, једини прави суд је 
од Господа Бога. А све то што 
ми доживљавамо овде и све то 
што се дешава око нас не тре-
ба ни ми да толико придајемо 
пажњу на то.

Ја,дакле,издајем књиге које 
се тичу првенствено српског 
народа и националног питања. 
Имамо едицију дечијих књи-
га „Глас Србије“..Иначе још 
од 1991.године издавачка кућа 
„Глас Србије“  и труди се мак-
симално да се бави  са оним 
што је везано за српски народ. 
Бавимо се писањем песама и 
трудимо се да што више на-
правимо песама које ће се пе-
вати у нашим црквама. Сма-
трам да је то један много леп 
начин да млади људи имају по-
требу да слушају те песме и да 
тако прочишћујемо нашу ду-
шу и да постајемо другачији, 
да покушамо да обновимо се-
бе и да обновимо своју душу и да схватимо шта нам је заправо најважније. Да 
из наше цркве понесемо само оно што је лепо и да се радујемо сваком дану 
нашег живота. Да се радујемо сваком сусрету са оним људима које волимо и 
да сву пажњу овога света покушамо да подаримо нашој деци. Јер само тако ће 
остати оно после нас, само тако ћемо у оном животу који долази бити заједно.

Хвала вам на свему, хвала свим српским мајкама, јер ово што ја причам је 
везано делимично за моју породицу, али управо и за све жене и мајке. Моја 
жеља је да у свим људима покушамо да пронађемо мати Анастасију и да по-
кушамо макар делићем наше душе да јој будемо слични. Хвала вам! 

На крају је певачка група отпевала још једну дивну песму о Светоме Са-
ви и Хиландару.

Прота Драган се захвалио певачима а посебно Маји Ковачевић на изузет-
но лепом и поучном предавању. Позвао је све присутне да искористе прили-
ку и погледају и купе књиге Издавачке куће „Глас Србије“, а које су гошће 
понеле да нам покажу.
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ВЕЛИКИ И ЧАСНИ ПОСТ 2020 ГОДИНЕ 
–  ХОД ПО МУКАМА МНОГИХ 

ПРАВОСЛАВНИХ ВЕРНИКА
Велики и Часни пост, за православне хришћане, почео је ове 2020.године 

Господње, у понедељак, 18. фебруара по јулијанском или 1. марта по грего-
ријанском календару, остављајући иза себе три припремне недеље.

Као и увек, старешина храма „Светог Василија Острошког Чудотвор-
ца“ у Линцу, протојереј-ставрофор Драган Мићић, у плану богослу-
жења за све време трајања поста, предвидео је да се, сваког петка 

служи Литургија Пређеосвећених Дарова, суботом Литургија Св. Јована Зла-
тоустог и вечерње, а недељом Литургија Св. Василија Великог. Током целог 
поста, благословено је да се верници, који се на предвиђени начин припре-
мају, могу причестити на Свакој Литургији. То је период у коме вернике  оче-
кује радост због богате трпезе Господње. Тако је прва недеља поста, „Чиста“ 
или недеља Православља  литургијски прослављена свечано, са многоброј-
ним причасницима.

И ако је већина верника, преко медија била информисана о неочекиваној 
болести, изазване вирусом „Ковид 19“,  многи су се осећали и лично погођени 
епархијском Одлуком од 13. марта о дозвољеним богослужењима са ограни-
ченим бројем верника, максимално 50 људи уз појачане хигијенске мере. Та-
ко су богослужења у другој недељи поста: Пређеосвећена литургија у петак, 
као и свете литургије у суботу и недељу вршене уз молитвено присуство са-
мо 50 верника. Том приликом су се углавном сви верници причестили.

Како се по званичним извештајима, епидемија вирусом, великом брзи-
ном, претворила у „пандемију“, надлежне власти су наредиле, а црквени ор-
гани су у складу са тим „препоручили“, да се богослужења на даље имају 
обављати уз присуство највише пет особа у цркви. Тако је треће недеље по-
ста, „Крстопоклоне“, Св. Литургија пређеосвећених дарова у петак, као и ве-
черње у суботу, одржано уз присуство само пет особа. Св. литургија у субо-
ту је изостала. У недељу, 22. марта, на вратима Храма, освануо је натпис да 
се богослужење обавља „без присуства народа“. Оних десетак верника, који 
су се упркос свим „опасностима“ нашли пред црквеним вратима, могли су 
богослужење да прате преко озвучења. Добротом проте Драгана, редари су 
једног по једног верника пуштали у цркву да се исповеде, а после исто тако 
да се причесте. Каква срећа, радост и олакшање за сваког од њих! Заштит-
не мере су постајале све ригорозније, у људе се увукао страх и жеља „да се 
испоштује све што је наређено, па и више, како би се стало на пут страшној 
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болештини“. Улице и ауто-путеви су постали пусти, људи су седели у кућа-
ма... Литургија Пређеосвећених дарова петком је постала излишна... Остало 
је „вечерње“ суботом, само свештеник, помоћник и појац..., напољу је стаја-
ло 3, 4 верника... Била је то заиста тужна слика.

У четврту недељу поста „Средопосну“, по лепом и сунчаном времену, гру-
па верника, са маскама и на прописаном растојању, слушајући прозбе проте 
Драгана и умилно појање протинице Гроздане преко звучника, узносили су 
своје усрдне молитве Господу у порти Храма. Као и прошле недеље редари 
су пуштали једног по једног верника да се исповеди и исто тако да се приче-
сти, уз строго придржавање ношења заштитне маске. Улазило се на главна, 
а излазило на бочна врата цркве. 

Све фирме су биле затворене, људи су углавном седели код куће. Прота 
Драган је свакодневно већ од 9,30 часова био код цркве. Пар верника је упр-
кос свему, у тој „доколици“, свакодневно долазило у цркву. По нешто се ура-
дило, чистило. Протиница Гроздана се активно ангажовала око улепшавања 
порте: купљени су сто и столице за седење напољу, велике саксије и расад за 
оплемењивање и украшавање порте. Прота Драган је још раније наручио 4 
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лепе масивне клупе, које су у то време  стигле и биле монтиране. Радило се и 
на припреми делова иконостаса за фарбање... Прота Драган је, са неколици-
ном верника који би навратили, увео читање „трећег часа.

Прота Драган је и пете, „Глувне“ недеље поста, својим верницима који су 
сада већ у много већем броју долазили и стајали напољу, омогућио да се ис-
поведе и причесте. У певници су, сваке недеље до краја забране, појале се-
стре Марија и Драгана Симић.

Проти Драгану је од стране највиших црквених власти скренута пажња 
на опасност окупљања и причешћивања верника и речено му је да треба 
да испоштује наређење власти да се верници у наредном периоду не при-
чешћују. Током те пете седмице поста, „вредне руке“ су интензивно радиле 
на чишћењу и украшавању храма.

На Лазареву суботу, одржано је вечерње уз присуство 5 особа, на крају 
којег су освештане врбове гранчице. Малобројни верници су на крају, један 
по један улазили и узимали освештане гранчице, које су могле да се узму и у 
недељу, Цветоносну. У недељу није више било исповести и причешћа... 

Велико исчекивање и стрепња се осећала код верника током Велике, ше-
сте недеље поста. На Велики Четвртак верници су за време читања 12 страс-
них Јеванђеља, усрдно се молећи, клечали на плочнику. 

На Велики Петак, прота Драган је сам, свечано из Олтара изнео Плашта-
ницу и поставио је на претходно богато украшен Гроб уз појање богослова 
Ђорђа и Слободана. Верници су, добротом проте Драгана, имали прилику це-
ле ноћи и целу Велику Суботу, да се један по један, поклоне Гробу Господњем 
у миру и без журбе. Две „Мироносице“ су ту ноћ пробделе крај Гроба.

На сам дан Васкрса, уз присуство великог броја верника на улици и ис-
пред храма, прота Драган је након заамовне молитве верном народу одржао 
следећу надахнуту проповед:

„Христос воскресе! Драга браћо и сестре! 
Услови за молитву и богослужење су тешки да тежи не могу бити, али 

опет радост Васкрса неможе ништа да умањи. Онај који је ради нас људи и 
ради нашег спасења дошао на овај свет, Онај који је страшне муке претрпео 
на Крсту, Онај који је у ад сишао а опет трећи дан васкрсао, Он нам даје за 
право да у Њега верујемо, да Му се молимо и да се у Њега надамо.

Слушам ових дана како говоре многи да тежег времена није било. За нас 
који смо мало времена проживели на овој земљи, сигурно да је ово заиста 
најтеже време. Али ми који ипак и читамо нешто и знамо из историје на-

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.
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ше хришћанске цркве, прочитали смо и добили многа сазнања да је заиста 
било и тежих тренутака и тежих искушења, којима је верујући народ и те 
како одолевао и ништа није могло да га спречи да не иде на молитву, да се 
Богу моли, јер тај народ и ви браћо и сестре, који данас на улици стојите, и 
издалека се Богу молите, знате да је душа претежнија од тела и да се тре-
ба плашити оних који душу уништавају а не оних који тела уништавају. И 

ово време пандемије треба свима нама да буде на једну науку и на једно раз-
мишљање да увек будемо спремни, јер не знамо ни дана ни часа када ће Го-
спод доћи. А видите, не знамо ни дана ни часа када ће по допуштењу Бо-
жијем наићи и овакво време да се не можемо на миру Богу молити. Треба 
да будемо спремни на то, из дана у дан и из ноћи у ноћ. Ја верујем да ћемо из 
ове пандемије изаћи много другачији, изаћи са јачом вером, са непоколебљи-
вом вером и да ће они који су посумњали имало, у којима се појавио страх, 
онај нормални људски страх, да ће они тај страх победити и да ће очврсну-
ти у вери у Христа Господа коме се и данас молимо. 

Ја вам на данашњи празник преносим искрене честитке нашег преосвеће-
ног владике Андреја, који се моли Богу за нас, и жали такође, као и сви ми, 
што морамо овако да поступамо. Ја вам се као ваш надлежни свештеник 
захваљујем свима, што поштујете законске мере, што поштујете оно што 
од нас Бог тражи и сада вас позивам дакле, да у једном најлепшем реду уђе-
те у храм један по један. Када улазите, нека буде не 1м или 2м, већ нека буде 
3м растојања између вас и имајте сви заштитне маске на устима, те да се 
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и на тај начин испоштује оно што од нас траже власти и стручњаци који 
знају како се ова пандемија шири и како и на који начин се она спречава. Уз-
мите ваша освештана јаја и приђите да узмете св. нафору и освештано јаје 
наше свете цркве.

Нека би дао Господ Бог, да наредне молитве и службе у овоме светоме 
храму, поготово на велики празник Св. Георгија и велики празник Св. Васи-
лија Острошког Чудотворца, коме не могу данас да се гласно не помолим и 
замолим га: „Свети Василије! помози нам да наша парохијска слава про-
текне онако како смо планирали. Да може народ да приступи светој Ча-
ши, да могу ова мала деца да приступе светој Чаши, а све то дакле на до-
бробит и спасење наших душа! Амин, Боже дај! Нека сте живи, здрави, 
срећни и Богом благословени!“

Треба констатовати да је у току целог овог корона – периода, захваљујући 
мудром руковођењу и доброј организацији проте Драгана, црква била сва-
кодневно отворена за вернике од 9 ујутру до 20 часова поподне; капела за 
паљење свећа је отворена 24 часа сваког дана;  богослужења су вршена ре-
довно: вечерње суботом,  света Литургија недељом и на Благовести; верни-
цима су давана обавештења и савети телефоном; у цркви и око цркве су се 
спроводиле све прописане хигијенске мере...

Сво ово време,благословом Епископа Андреја, са протом је Богослужио 
јереј Далибор Брнзеј.

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЛИНЦ 19



ПРОСЛАВЉЕНА ПАРОХИЈСКА СЛАВА
Ове године,као никада до сада,били смо у ситуацији да нашу парохијску 

славу „Св.Василија Острошког Чудотворца“, прославимо у веома тешким 
условима,проузрокованим пандемијом Корона вируса. Ипак то није могло 
да нас спречи а да се не помолимо Богу преко нашег заштитника и како нам 
то обичаји налажу,прережемо Славски Колач и освештамо Славско Жито.

На празник Светитеља,у уторак 12.маја,Свету Литургију су служи-
ли:старешина храма прота Драган Мићић и јереј Далибор Брин-
зеј.У храму,на жалост осим славских домаћина и певнице није било 

никога. У порти храма је било поприлично верника и то оних најупорнијих.
На крају Свете Литургије,пререзан је славски Колач и освештано слав-

ско Жито које је припремила породица Поповић,Предраг и Ранка са синови-
ма Николом и Данијелом.

Није изостао ни прикладан славски ручак у парохијској сали.
Породица Поповић ће бити славски домаћин и идуће године са молитвом 

Господу да нашег заштитника дочекамо у бољим условима.Они су такође,по-
водом славе приложили 500€ за куповину иконе Тројеручице за наш храм.
Молимо се Богу и Мајци Божијој да им испуни молитвене жеље и да их до-
године буде више у породици.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 8. ВИДОВДАНСКОГ 
САБОРА 2020-те ГОДИНЕ

У трећу недељу по Духовима, 28. јуна 2020. године, свету божанстве-
ну Литургију, служио је старешина храма, протојереј-ставрофор Дра-
ган Мићић уз саслуживање јереја Далибора Брнзеја из Браунауа, уз умилно 
појање чланова певнице „Св. Николај Српски“. Храм је био испуњен вер-
ним народом од којих се велики број причестио Светим Тајнама. Након За-
амовне молитве, служен је парастос свим изгинулим војсковођама и вој-
ницима „од Косова до данашњег дана“, који су живот свој положили за 
Крст часни и слободу златну, бранећи своју отаџбину и Православну веру.

На крају, прота Драган се верном народу обратио следећим надах-
нутим речима: „Драга браћо и сестре! Нека вам буде на здравље и  
спасење молитва, да нам  њиховим молитвама Господ буде на по-

моћи, да молитва наша буде услишева, да наша молитва буде услишена, да мо-
литвом пред благим Господом, за покој душа оних који се преселише у Цар-
ство небеско, такође буде услишена, да  једнога дана се сретнемо у Царству 
небеском тамо где је место за праведнике припремљено.

Ја вас сада молим да у реду и тишини приђете и примите свету нафору а 
онда вас молим да одмах издвојимо пола сата времена, да останемо у овом 
светом храму, биће постављене столице да седнете, а ученици Школе српско-
га језика и веронауке припремили свој програм поводом Видовдана. Ред је да 
и то мало времена одвојимо и будемо овде где ће ученици  примити сведо-
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чанства како из веронауке, тако и из српског језика, а пре тога да чујемо оно 
што су они припремали, могу да кажем мукотрпно задњих 10 дана и да их 
поздравимо чиме другим него једним аплаузом, а они ће то знати да памте, 
поготово што овај Видовдански сабор ове године прослављамо у тешком вре-
мену када пандемија још траје и нисмо хтели да нешто посебно организује-
мо, управо из тих разлога, па вас молимо за разумевање. И још једна молба 
да останемо још пола сата! Изволите прићи и примити свету нафору. Пре не-
колико дана сам добио програм од госпођице Гале Дојчиновић и тамо стоји 
да ја треба да вас поздравим и да благословим овај скуп.

Шта човек заиста може да каже а да није речено, и да благослови оно што 
је благословено. Благословен је Видовдан, благословен је молитвама оних 
који су пострадали на Косову Пољу, благословен је и молитвама свих оних 
који су учествовали у светим литургијама и поменима од Косова до дана-
шњег дана. Благословен је свети Видовдан и данашњим вашим присуством 
браћо и сестре. Благословен је и програмом ових ученика српског језика и 
веронауке. У задњих неколико дана, размишљао сам и имао сам неко посеб-
но мишљење о Косовском боју, мислио сам па овај наш народ је заиста чудан 
народ! Сви углавном славе неке победе, а наш српски народ којем и ја греш-
ник припадам, слави пораз!

Међутим, дошао сам до закључка да ми не славимо Видовдан ради пора-
за него ради јунаштва и храбрости коју су показали Срби на челу са царом 
Лазаром. Знали су да ће страдати, знали су да ће изгубити своје животе, али 
су ипак имали храбрости да се супротставе великом и много снажнијем не-
пријатељу у лику турске војске.

Дакле славимо храброст, а не пораз. И тај Видовдан, од те године 1389. до 
данашњих дана имао је много момената када смо га се сећали.

А сетили смо га се чини ми се и 1914 године 28. јуна, када су се Сарајеву 
догодили они догађаји који су претходили Првом светском рату.

Имали смо ми и 1958 године, то старији знају и те како, када је од стра-
не руске владе, одлучено да се изврши један удар на тадашњу Југославију и 
Србију. Имали смо ми и касније видовдане, пре неколико година нешто се 
страшно десило, када смо председника наше Србије предали Хагу. И да ли 
јесте или није, да ли је то Божији промисао или није, да ли је то нешто че-
га треба да се сећамо? Е, да се сећамо требамо и да нас  опомиње треба и да 
једном за свагда имамо на уму оне речи које су потекле управо у доба косов-
ског циклуса, где се каже „земаљско је за малена царство, а небеско вазда и 
довека.“ Да са таквим размишљањем будемо на овом Христовом путу, на пу-
ту на којем је био Св. цар Лазар, на путу на којем је био и Милош Обилић, 
на путу који су стварали и сви они који су остали, а било их је на жалост за-
иста врло мало. 
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Искористићу прилику да се на данашњи дан захвалим и учитељици Гали 
Дојчиновић и вероучитељима госпођи Видосави Спасић и Ђорђу Мићићу, 
који су ову годину провели са децом на часовима српског језика и веронауке, 
где су између осталог и те како учили, научили и запамтили и да ће то знање 
преносити и на своје нараштаје и нешто о Косовском боју и нешто из историје 
наше Цркве, наше државе, наше нације а историја је наша много богата. тако 
и ...богатија са овим видовданским циљем, богатија са борбама, богатија по-
бедама, са поразима а опет све је то наш народ трпео, преболео и данас наш 
српски народ ходи усправно целом овом земљом, без обзира шта се дешава-
ло а коју је Бог створио ради нас људи да уживамо у свему томе.

А ова деца су и те како знала да живају целу годину протеклу годину па 
ће знати и део тога  сада да пренесу овде на нас. Данас је био и последњи час 
веронауке и српскога језика у овој години . Они родитељи који желе да де-
ца и наредне године посећују ове часове, могу да се јаве и до краја ове школ-
ске године али и у свако време до почетка следеће године. Места и времена 
имамо довољно. Зашто је то тако важно? И те како је важно браћо и сестре 
да знамо ко смо, шта смо и одакле смо.

Ако то заборавимо, нема нам спасења, нема нам будућности, а чујем као 
што је то и уобичајено, да се све чује, имамо ми овде у Линцу 5 српских удру-
жења, који би требали да буду десна рука српске цркве и српског свештени-
ка. А чујем да ових дана да имају акције врло интересантних. Имају акције, 
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такмичење у испијању Јега мајстора, дакле  алкохола. То није добра ствар и 
ти који то организују и који то раде немају добру будућност и онда ће кас-
није да се чешу тамо где их не сврби. Е то нису добре ствари и то не смемо 
да практикујемо  и да се одазивамо. Ја морам са овога места да упутим кри-
тику и опоменем, то је моја дужност.

А овај пут кроз српски језик и веронауку јесте пут који води правоме циљу, 
а наш циљ је да имамо овде бољу омладину, бољу децу и да имамо чиме да 
се поносимо. А имаћемо ако будемо неговали наше народне обичаје, језик и 
веру и све оно што је добро.

А сада вас молим да саслушамо програм од пола сата, који ће да води го-
спођица Дојчиновић и верујте ми да ћемо данас одавде да изађемо богатији 
него што смо дошли.

Нека сте живи, здрави, срећни и Богом благословени, нека програм поч-
не!“

У лепо осмишљеном програму који је заиста трајао само пола сата, старија 
група деце је прочитала текст „Значај Видовдана за српски народ“, а млађа 
група је говорила епску песму „Цар Лазар се приволева царству небеском“. 
Појци певнице „Св. Николаја Српског“: Марија, Драгана, Лорена и Данило 
отпевали су „Песму косовских јунака“. Деца старије групе: Теодора, Матеј 
и Марко одрецитовали су песму Јована Јовановића Змаја „Први рањеник“, а 
животопис цара Лазара прочитао је Илија Брнзеј. За крај певачка група је от-
певала предивну песму „Видовдане Свети!“ 

Програм је водила наставница српског језика госпођица Гала Дојчиновић. 
Она је похвалила децу и присутнима рекла да деца овим програмом најбоље 
показују колико су ове године напредовали у Школи српског језика и веро-
науке. Присутни нису крили своје одушевљење програмом и сваку нумеру 
су пропратили бурним аплаузом.

Наклон одлично изведеног програма који је могао да буде и мало дужи, 
наставница Гала Дојчиновић је деци поделила сведочанства из српског јези-
ка, а вероучитељ Ђорђе Мићић је деци уручио сведочанства из веронауке. 
Након тога, деца су се са сведочанствима у рукама сликала са својим свеш-
теницима и наставницима.

За крај треба рећи, да и ако ове године није организован уобичајени на-
родни сабор у порти храма, са програмом напољу на бини, са поставље-
ним столовима, храном пићем и музиком,  значај самог празника Ви-
довдана, није изгубио ни мало од свог достојанства, свечаности и лепоте. 
Прослављен је скромно у храму. Потпуно смо сигурни да су деца, омлади-
на а и сви присутни, схватили о чему се ради и схватили значај онога што 
су учили, припремали, говорили или слушали. А то је оно што се рачуна и 
на небу и на земљи.

24 ПРАВОСЛАВАЦ │ Број 75, Јул – Децембар 2020. 



ЈИНДРИХОВИЦЕ – ЗАРОБЉЕНИЧКИ ЛОГОР 
У Кршним горама Западне Чешке за време првог светског рата по-

стојао је највећи заробљенички логор на територији Аустро-Угарске. Сви 
заробљенички логори у Аустро-Угарској су били једнонационални, једино је 
логор у Јиндриховицама био вишенационални и уједно и највећи.

Кроз логор је прошло око 40.000 ратних заробљеника, од којих је око 
10.000 у њему умрло. У спомен костурници се налази 7100 Срба и 
187 Руса, а на гробљу у шуми око 1600 Срба и око 100 Руских вој-

ника. У логору је умрло и око 3000 Италијанских заробљеника. 
Заробљенички логор су градили Руски заробљеници, заробљени на источ-

ном фронту. Када је логор већ био изграђен Аустријанци су доводили и Срб-
ске и Италијанске заробљенике. Србски војници су већином били заробљени 
на Церу и Колубари где су биле вођене борбе са Аустро-Угарском војском. По-
ред Срба, Руса и Италијана, било је још и Румуна, Литванаца, Пољака и дру-
гих народа. Али једино је Срба овде било највише и једино је међу Србима 
било цивила које су Аустријанци заробили и довели у Јиндриховице. Најста-
рији цивил који је овде умро био је православни свештеник и имао 92 годи-
не, а најмлађи је био његов унук коме је било само 8 година. 
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Заробљеници овде нису умирали 
у гасним коморама као за време дру-
гог светског рата, али умирали су од 
глади, болести и исцрпљености. За-
робљеници су радили у оближем ка-
менолому, градили су пруге, путеве, 
регулисали потоке, а такође су гра-
дили и хемијску фабрику у Соколову. 
Свакога дана су ишли пешице 25км 
до Соколова а после рада, исцрпљени 
истим путем се враћали до логора. У 
самом логору је била лоша исхрана, 
лоши хигијенски услови, умирало се 
на тифус и туберкулозу. Да би се ове 
болести превазишле било је довољ-
но да су имали основне хигијенске 
услове, као што су вода и сапун, што 
Аустријанци нису дозвољавали. Зи-
ми су се смрзавали од хладноће, та-
ко да је често долазило к ампутацији 
ногу и руку. 

Свакога дана је умирало око 40 
људи, и били су сахрањивани у заједничким гробницама максимално од 20 
до 25 људи. Нису успевали да праве сандуке, тако да су их доносили у сан-
дуцима до гробља и тамо их из сандука бацали у гробницу. Често се деша-
вало да они који су данас носили сандуке својих другова, сутрадан су били 
сами сахрањивани. 

Предлог да се изгради спомен костурница предложио је 1925 године црк-
вени инспектор Миливој Цврчанин. Екскумација је трајала од 1926 до 1931 
године и било је ексхумовано 7100 Србских и 189 Руских војника и цивила из 
логора Јиндриховивце и из оближњих логора у Хебу и Плане у Маријанских 
Лазњи. Остатки сваког војника су били уложени до посебних сандука (70 х 
30 х 30 цм). Први чувар спомен костурнице је био месни зидар господин Бо-
рувка коме је Краљевина Југославија одредила плату 1.400 динара месечно. 

8. јула 1931 године под заштитом председника Чешке Републике Томаша 
Гарика Масарика и Југословенског Краља Александра Карађорђевића спомен 
костурница у Јиндриховицама је славно освећена. Присутни са Југословен-
ске стране су били: Амбасадор Краљевине Југославије као заступник Краља, 
за Југословенску Владу министар др. Краљевић, генерал Миловановић на-
челник генералштаба војске Краљевине Југославије, неколико Југословен-
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ских сенатора и посланика на челу са Хербаром и Милошевићем, представ-
ници града Београда, представници Сокола и други гости. Са Чешке стране 
су били присутни: генерал Вишковски, министар одбране који је заступовао 
председника Чехословаче Томаша Гарика Масарика, а такође и владу, гене-
рал Сирови на челу великог броја присутних Чешких официра, и многе друге 
особности из јавног живота. Пред костурницом су иступили Чешки војници 
и легионари. За Краљевину Југославију као почасна стража били су питом-
ци војне академије, представници ратне морнарице Краљевине Југославије 
и подофицирска школа. Била је присутна и велика маса грађана из околине 
и других места.

После Југословенске и Чехословачке државне химне, Владика Нишки До-
ситеј је служио парастос за умрле војнике, заједно са Подкарпатским Вла-
диком Дамаскинем, Руским Владиком у емиграцији Сергејем и Чехословач-
ким Владиком Гораздом. После су били положени венци од Чехословачког 
председника Томаша Гарика Масарика и Краља Југославије Александра Ка-
рађорђевића, са речима: «Захваљујемо жртвама за народно ослобођење». Би-
ло је положено око 30 венаца, међу њима венци од Чехословачког парламента, 
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свесловенског и Чехословачког Сокола, од општине Јиндриховице и грађа-
на. Били су присутни и Руски Козаци из редова Руске емиграције у Чехосло-
вачкој. 

Нишки Владика Доситеј је у име Српског Патријарха осветио костурни-
цу са посмртним остацима жртава заробљеничког логора, и покропио је во-
дам из седам Српских река као симбол жалости и суза породица и рођака жр-
тава умучених у логору грађана Србије. Говорили су и многи представници 
са Југословенске и Чехословачке стране. Сви су оценили принос Српског на-
рода при одбране права и слободе Европских народа, а неки су напоменули 
да је управо то био Српски народ који је још од средњег века бранио Евро-
пу против Турске инвазије а од памтивека приносио велике жртве, прожи-
вао много патњи.

Треба рећи да су у то време костурницу осветили два од четири Еписко-
па, који су касније православном Црквом били канонизовани за свеце. Био је 
то Чешки Владика Горазд који је био стрељан од Немаца у Кобилисима због 
тога што је у крипти Саборне Цркве у Прагу крио падобранце из Енглеске, 
који су у Прагу извршили атентат на Хајдриха тадашњег Немачког протек-
тора за Чешку и Моравску. Други је био Владика Нишки Доситеј који је био 
умучен од Хрватских усташа у концентрационом логору у Јасеновцу.

Дејан Ранђеловић чувар костурнице у Јиндриховицама

СУСРЕТ
У црквицу светог Нектарија у Камаризи, уђе да се помоли једна же-

на одевена у црно. Млада жена се усрдно молила клечећи пред Христо-
вом иконом.  

Прошло је два сата, а жена се и даље молила...
Старац Нектарије Виталис је већ уморан, чекао жену у црнини да зав-

рши молитву, како би закључао цркву. Он јој приђе и рече:
"Кћери моја, уморан сам и чекам да завршиш молитву, не бих ли 

закључао цркву."
А жена му одговори:
"Молим се пред Иконом свога Сина за Грчку,  јер ће се наћи у веома 

тешком положају."
Била је то  Пресвета Богородица

(са грчког превео: 
+Антоније Недељковић)
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У ХРАМУ У ЛИНЦУ ОСНОВАН 
ФОНД „ТРОЈЕРУЧИЦА‟

Све је почело још 25. марта 2000. године, а ове, 2020. године навршило се 
тачно 20 година од посете оригиналне иконе „Тројеручице“ са Хиландара 
храму „Светог Василија Острошког Чудотворца“ у Линцу. Она је ту бора-
вила седам дана. Био је то величанствени и непроцењиво значајан догађај 
за црквену заједницу у Линцу, којег се многи парохијани још увек сећају. Ле-
пота и раскош ове иконе и благослов Мајчице „Тројеручице“, оставиле су 
и до данас траг у Храму у Линцу. 

Неколико година после овог догађаја, прота Драган је за време јед-
ног свог одсуства, искористио прилику да посети Свету Гору и ма-
настир Хиландар. Тада се поново сусрео са чудотворном иконом 

„Тројеручицом“ од које је узео благослов. Том приликом је за наш храм у Лин-
цу купио верну копију оригиналне иконе „Тројеручице“ која се налази на на-
лоњу испред олтара и којој се верници свакодневно клањају. Посебно јој се 
моле и читају Акатист пред Њеном чудотворном иконом жене и мајке када су 
у тешким животним дилемама и искушењима.

Бригу за своје вернике и своју парохију која је у сталној експанзији, пока-
зао је прота Драган када је предложио да се оснује Фонд „Тројеручица“ за 
наруџбу и куповину верне копије ове иконе у оригиналном формату, дирек-
тно из хиландарске радионице, по цени од 35.000 еура, плус трошкови изра-
де Трона. У складу са тим, Црквено-општински Управни одбор је на својој 
седници од 23. септембра 2019. године, основао фонд „Тројеручица.“

Идеја је била да сваки верник добије шансу да учествује у овом богоугод-
ном делу, а Пресвета Богородица неће никоме остати дужна. 

У духовном смислу можемо сматрати да је Њена света воља била да дође 
у Линц 2000-те године, а исто тако да је Њена света воља да се трајно наста-
ни у нашем храму у Линцу. Част да се Њена света воља изврши, пала је на 
проту Драгана, као круна његовог крстоносног пута и плодоносног рада на 
парохији у Линцу.  Исто тако, та част се простире и даје сваком приложнику.

У сврху сакупљања овог не малог износа, поред прилога у новцу, покре-
нуте су и многе друге акције при Храму у Линцу. У ту сврху се продају ре-
сивери, сирупи, ораховача, расад цвећа... Овим путем вас позивамо: 

„Будите и Ви активни учесник у овом Богоугодном делу, будите и Ви при-
ложник за чудотворну икону Мајке Божије са Хиландара, „Тројеручице!“

Своје уплате можете извршити лично у храму или путем банковног конта на:
Serbisch-Orthodoxe Kirche in Linz, Knr. 831-001136, BLZ 15000, Oberbank 

Linz-Stadthafen, са назнаком: „Za kupovinu ikone Majke Bozije – Trojerucice“
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КАКО ПРЕПОЗНАТИ ВОЉУ БОЖИЈУ?
Познање Божије воље је питање читавог живота и оно се не може ис-

црпети никаквим кратким правилима. Од светих Отаца ту тему је нај-
боље расветлио митрополит Тобољски Јован (Максимович). Он је написао 
изузетну књигу „Илиотропион, или сагласност људске воље са Божијом 
вољом“.

Илиотропион значи – сунцокрет. То је та биљка, која се окреће за сун-
цем својом главицом, и све време тећи ка светлости. Свети Јован је 
својој књизи о познању Боћије воље дао такав поетски назив. Иако 

је написана пре више од сто година, она је и поред свега задивљујуће савре-
мена књига, како по језику, тако и по духу. Она је интересантна, разумљива 
и блиска савременом човеку. Савети мудрог светитеља су у потпуности при-
менљиви и у условима који су се кардинално изменили у поређењу са још не-
давним временима. Ми нећемо покушати да предложимо најопштију шему 
решења тог, за спасење душе најважнијег питања.

Размотримо следећи пример: пред нама се налази лист папира, на коме је 
на невидљив начин постављена нека тачка. Можемо ли ми одмах, не имајући 
никакву информацију, такорећи, „додиром прста“, одредити место нала-
жења те тачке? Природно да не можемо. Међутим, уколико се око те неви-
дљиве тачке нацрта по кругу неколико видљивих тачака, онда ослањајући се 
на њих, можемо са великом вероватноћом да пронађемо тражену тачку као 
центар кружнице.

Да ли у нашем животу постоје такве „видљиве тачке“ уз помоћ којих бисмо 
могли да препознамо Божију вољу? Постоје. Шта су те тачке? То су неки при-
ступи обраћања Богу, опиту Цркве и нашој души на човековом путу познања 
Божије воље. Али сваки од тих приступа није сам себи довољан. Када тих 
приступа има неколико и када су они заступљени и сједињени у неопходној 
мери, само тада ми – срцем! – можемо да спознамо шта Господ од нас у ства-
ри очекује.

Дакле, прва „тачка“, први критеријум је наравно Свето Писмо, директна 
Реч Божија. Ослањајући се на Свето Писмо, ми себи довољно јасно може-
мо да представимо границе Божије воље, то јест да схватимо шта нам је до-
пуштено, а шта је потпуно неприхватљиво. Постоји Божија заповест: „Љу-
би Господа Бога твога свим срцем твојим и свој душом твојом и свим умом 
твојим... љуби ближњега свога, као самог себе“ (Мт. 22, 37, 39). Љубав је по-
следњи критеријум одакле изводимо закључак: ако се нешто ради из мржње, 
онда то већ аутоматски прелази границу Божије воље. У чему су тешкоће на 
том путу? Оно што богонадахнуто Писмо чини истински Великом Књигом 
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је Његова универзалност. Међутим насупрот универзалности је не могућност 
једнозначне интерпретације Писма у свакој конкретној животној ситуацији 
ван огромног духовног искуства живота у Христу. А то се опростите не од-
носи на нас... Али и поред свега та тачка постоји...

Други критеријум је Свето Предање. То је опит реализације Светог 
Писма у времену. То је опит Светих Отаца, то је опит Цркве, која је 2000 
година тражила одговор на питање шта значи живети испуњавајући Бо-
жију вољу. Тај опит је огроман, непроцењив и практично даје одговор на 
сва животна питања. Али и ту постоје проблеми. Овде је тешкоћа супрот-
на – дискретност опита. Јер управо због тога што је тај опит тако огроман, 
он укључује у себе велики број различитих варијанти решења духовних и 
животних проблема. Применити га у конкретним ситуацијама је практич-
но немогуће без благодатног дара расуђивања, што је опет у савременом 
животу изузетна реткост.

Са поукама светих Отаца и стараца из књига су повезана и нека специфич-
на искушења. Ствар је у томе што се у највећем броју случајева савети стара-
ца односе на конкретног човека у конкретним околностима његовог живота 
и могу да се мењају на основу промене тих околности. Говорили смо о томе 
да Божији Промисао о човековом спасењу може да буде различит. А зашто је 
то тако? Зато што, човек по правилу због своје немоћи (лењости?) не иде ди-
ректним путем – путем савршеноства. Ево на пример данас није испунио оно 
што је требало да испуни. И шта му преостаје? Да погине? Не! Господ у том 
случају одређује за њега неки други, можда трновитији и дужи али апсолут-
ни пут спасења. Уколико је он сагрешио, а нарушавање Божије воље је увек 
вољни или невољни грех, онда тај пут спасења обавезно лежи кроз покајање. 
Например, данас старац каже: „Ти треба тако и тако да поступиш“. А човек 
се уклања од испуњавања духовне наредбе. И потом опет долази код старца 
по савет. И тада стара, уколико види у њему раскајање, каће му како треба да 
поступи у новој ситуацији. Можда му говори нешто што је супротно прет-
ходном савету, јер човек претходни савет није испунио, поступио је по сво-
ме, и то је кардинално изменило ситуацију, и створило нове – у првом реду 
духовне – околности. На тај начин видимо да индивидуалност савета старца 
у конкретним животним случајевима представља објективну препреку за то 
што се могло једноставније рећи: „Читајте савете стараца, следујте им и жи-
већете по Божијој вољи“. Али и то је – тачка...

Трећи критеријум је глас Божији у човековом срцу. Шта је то? Савест. Апо-
стол Павле је задивљујуће и утешно рекао да „кад незнабошци немајући зако-
на чине од природе што је по закону, они немајући закон сами су себи закон, 
они доказују да је у срцима њиховим написано оно што је по закону, пошто 
свједочи савјест њихова...“ (Рим. 2, 14, 15). У неком смислу се може рећи да је 
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савест такође Божији лик у човеку. Иако је „Божији лик“ сложен појам, једна 
од његових пројава је – глас савести. На тај начин се глас савести у одређеној 
мери може поистоветити са Божијим гласом у човековом срцу, који му јавља 
вољу Господњу. Дакле, за онога који жели да живи по Божијој вољи је веома 
важно да буде честити и трезвен у слушању гласа своје савести (питање је ту 
колико смо ми за то способни).

Још један критеријум, четврти (наравно не мање важан по значају, јер су 
све тачке на кругу равноправне) је молитва. Она представња потпуно логи-
чан и за верујућег човека очигледан начин спознаје Божије воље. Испричаћу 
пример из мог живота. Имао сам тежак период у животу: толико проблема се 
сконцентрисало, толико мудровања да би се рекло да је живот зашао у ћор-
сокак. Преда мном је био неки бесконачни лавиринт путева, и било је нејас-
но куда кренути и на коју страну ићи. И тада ми је духовник рекао: „Шта му-
друјеш? Моли се свако вече, али не преко својих снага – свако вече изговарај 
молитву: „Господе, укажи ми пут којим да пођем!“ Сваки пут пред спавање 
изговарај то са земним поклоном и Господ ће ти сигурно одговорити.“ Тако 
сам се молио две недење и десило се нашто у животном смислу крајње ма-
ло вероватно, што је разрешило све моје проблеме и одредило мој даљи жи-
вот. Господ је одговорио...

Пети критеријум је – благослов духовника. Срећан је онај коме Господ до-
зволи да добије благослов старца. Нажалост у наше време су старци „одвоје-
ни од света“ и то је изузетна реткост. Добро је ако постоји могућност да се 
добије благослов свог духовника, али и то такође није тако једноставно, јер 
нема данас свако духовника. А чак и у првим вековима хришћанства, када су 
људи били богати духовним даровима, свети Оци су говорили: „Моли Бога 
да ти пошаље човека, који би те духовно руководио“, то јест и тада је нала-
жење духовника био одређени проблем, и тада је већ било потребно молити 
од Господа духовног руководиоца. Ако нема ни старца, ни духовника, тада 
се може добити благослов од свештеника. Али у наше време духовне оску-
дице у томе треба бити довољно трезвен. Не треба механички следити прин-
цип: све што каже свештеник – је обавезно од Бога. Наивно је претпостави-
ти да сви свештеници могу да буду духовници. Апостол је говорио: „Јесу ли 
сви Апостоли? Јесу ли сви пророди? Јесу ли сви учитељи? Имају ли сви да-
рове исцељивања?“ (1 Кор. 12, 29). Не треба сматрати да је сама по себи ха-
ризма свештенства већ аутоматски харизма пророштва и прозорљивости. Ов-
де треба бити увек опрезан и тражити себи таквог духовног руководиоца са 
којим би општење доносило очигледну корист души.

Следећи (шести) критеријум су савети духовно искусних људи. То је опит 
живота благочестивог човека и наша умешност да се учимо на добром (а мо-
жда и на негативном – то је такође опит) примеру. Сетите се како је у био-
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скопском филму неко рекао: „Само будале се уче на сопственом искуству, 
паметни се уче на искуству других.“ Умешност да се прими искукство бла-
гочестивих људи, које нам је Господ даровао да општимо са њима, умешност 
да се саслушају њихови савети и нађе у њима оно неопходно за себе и да се 
то рационално искористи је такође начин спонаје Божије воље.

Постоји и још један веома важан критеријум одређивања Божије воље. То 
је кристеријум о коме говоре свети Оци. Тако о томе пише преподобни Јован 
Лествичник у својој познатој „Лествици“: то што је од Бога, умирује човеко-
ву душу, а оно што је против Бога, смућује душу и доводи је у узнемирено 
стање. Када је резултат наше делатности проналазак у души мира у Господу 
– и то не лењост и сањивост, већ посебно стање активног и светлог мира – то 
је такође показатељ правилости изабраног пута.

Осми критеријум је умешност да се осете животне околности; да је прихва-
ти и трезвено оцени то што је дешава око нас, јер се ништа не дешава слу-
чајно. Длака са човекове главе не пада без воље Свевишњег; кап воде неће 
склизнути, гранчица се неће сломити; нико неће доћи и неће нам направити 
проблеме, уколико то Господ не допусти због нашег уразумљења. На тај на-
чин Бог ствара животне околности, али тиме наша слобода није никако огра-
ничена: ми увек имамо избор како ћемо да се понашамо у свим ситуацијама. 
Можемо да кажемо да је живот по Божијој вољи наш логичан одговор на си-
туације које Бог ствара. Наравно, та „логичност“ треба да буде хришћанска. 
Ако су животне околности такве, да је например за обезбеђење породице по-
требно рецимо красти, онда то наравно не може да буде Божија воља, јер то 
противуречи Божијим заповестима.

И још најважнији критеријум, без кога не може бити ничег осталог је – 
трпљење.“... трпљењем вашим спасавајте душе ваше“ (ЛК. 21, 19). Све до-
бија онај, ко уме да чека, ко уме да препусти Богу решење свог проблема, 
ко уме да пружи Самом Господу могућност да учини што што је предви-
део за нас. Не треба Богу наметати своју вољу. Наравно, понекад је деша-
ва да нешто треба одлучити у једном трену, нешто урадити, одговорити. 
Али то је опет неки посебан Божији Промисао, и чак и у тим околности-
ма ће обавезно бити нека поука. У већини случајева најоптималнији начин 
је да се Господу да могућност да пројави Своју вољу у нашем животу пре-
ко ситуација да већ никуда не можеш да се денеш. Моли се и чекај, нала-
зећи се док је могуће у том стању у које те је Господ поставио, и Господ ће 
ти пројавити Своју вољу за даљи  живот. То практично значи да не треба 
журити са доношењем одговорних одлука (например о. И.К. саветује мла-
денима да буду женик и невеста „четири године“ ) и без посебне неопход-
ности не мењати своје животне позиције: „Свако нека остане у ономе у че-
му је призван“ (1 Кор. 7, 20).
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 ВРЕМЕПЛОВ ПАРОХИЈЕ „СВЕТОГ ВАСИЛИЈА 
ОСТРОШКОГ ЧУДОТВОРЦА“ У ЛИНЦУ 

ПОДСЕТИМО СЕ НА ДОГАЂАЈЕ ПРЕ 10 ГОДИНА

1. Пре нешто више од 10 година, тачније 04. октобра 2009 године, освеш-
тана је капела за паљење свећа у славу Покрова Пресвете Богородице. 

Овај свечани чин обављен је: „...за време Његове Светости Патријарха 
српског Г. Павла, благословом и чинодејством Његовог Преосвештенства 
Епископа средњоевропског Г. Константина, надлежног пароха протојереја 
Драгана Мићића, уз саслужење архијерејског намесника за Аустрију протоје-
реја-ставрофора Ђорђа Кнежевића и јереја Љубомира Болића а у присуству 
архитекте кпеле г. Борислава Тегелтије, кума г. Александра Ченића и благо-
честивог народа парохије Линц, као и гостију из суседних парохија..., на Сла-
ву Божију и за опште добро људи на земљи. Амин.“

2. Изабран је за Архиепископа пећког, Митрополита београдско-карловач-
ког и Патријарха српског,  Г. Иринеј (Гавриловић)                            

3. На позив проте Драгана, хор „Свети Георгије“ из Бечеја, гостовао је у 
мају 2010, и учествовао у манифестацији „Дуга ноћ цркава“ у Линцу. У на-
шем храму они су својим концертом приказали лепоту православног појања. 
Наши фрескописци који су у то време радили на осликавању храма, практич-
но су присутнима приказали вештину фрескописања. На сва питања о пра-
вославној вери,  радозналим гостима,  одговоре на одличном немачком јези-
ку, давали су ученици богословије. 

4. 5. јула 2010 г, наш прота Драган је као изабрани  делегат у Скупшти-
ну дијаспоре и Срба у региону, учествовао у заседању на крају којег је једно-
гласно  и свечано донета Декларација о унапређењу односа матичне државе 
и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону.

5. Приликом своје посете Аустрији, на дан Усековања главе Светог Јова-
на Крститеља, 11. септембра 2010.г, нашу парохију у Линцу, посетио је Њего-
ва Светост, Патријарх Српски, Г. Иринеј. Уз дочек и присуство више од 2000 
верника са свих страна, патријарх је у пратњи четворице владика: Архиепи-
скопа охридског Г. Јована, Епископа далматинског Г. Фотија, Епископа мора-
вичког Г. Антонија и надлежног епископа Г. Константина, 14 свештеника из 
Аустрије и четири ђакона, одслужио Свету Архијерејску Литургију. 
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На крају Св.Литургије, Његова светост, Патријарх Иринеј, доделио је про-
ти Драгану Мићићу велико признање „Напрсни Крст“ и звање „Протоје-
реја-ставрофора“ које је највише одликовање у СПЦ за изузетно залагање и 
рад у протеклих 20 година на парохији у Линцу.

После службе у храму у Линцу, патријарх Иринеј је са свештенством ос-
вештао земљиште  за изградњу спомен-капеле у селу Стари Матхаузен, где 
се налази гробље 8000 Срба, који су за време заробљеништва у Првом свет-
ском рату овде оставили своје животе.

(Преузето из часописа „Православац“, 
бројеви 45 – 48, од јануара до децембра 2010.г.)                                                                                                                                        

ПРЕСТАО ДА ИДЕ У ЦРКВУ

Један парохијан престао је да иде у цркву.
Раније је сваког викенда одлазио. Време је пролазило и свештеник 

одлучи да га посети. Дошао је у његов дом; врата су била отворена и свеш-
теник је ушао.

Бивши парохијан седео је сам поред камина. Угледавши свештеника, 
климну главом у знак поздрава и руком му показа место да седне.

Сместивши се удобно, свештеник поче да посматра дивну игру пламе-
нова у камину. Ћутали су обојица.

Након неколико минута свештеник изненада устаде, узе клешта и са 
њима дохвати један пламени угарак, те га стави у страну, далеко од једин-
ствене ватре. Затим поново седе. Ћутање потраја.

У међувремену, издвојени угарак престао је да пламти, снага му је јења-
вала и ускоро постаде хладан и црн. Свештеник устаде поново и клешти-
ма врати угашени угарак у ватру. Тренутак касније, он је поново почео да 
гори заједно са другима.

Остављајући кљешта, свештеник, у тишини, крену ка вратима кад на 
прагу чу речи:

– Хвала за посету и проповед у камину. У недељу ћу сигурно доћи.
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ШКОЛА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ВЕРОНАУКЕ 
ПРИ ХРАМУ У ЛИНЦУ СВЕЧАНО 

ПРОСЛАВИЛА КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
У недељу, на Видовдан, 28. јуна 2020. године наставници Школе српског 

језика и веронауке при Храму у Линцу, одржали су још једном и задњи пут 
у овој школској години часове и том приликом са ђацима говорили о про-
теклим и будућим плановима у овој Школи. Ученици нису крили своје задо-
вољство што су похађали ову наставу и своју спремност да и у следећој 
години продуже ово учење. 

Поводом српског празника „Видовдан“, деца су у сажетом али вео-
ма лепо осмишљеном програму, преко песама, рецитација и проз-
них текстова најбоље показала колико су узнапредовала у учењу 

српског језика и веронауке. Сви полазници су добили дипломе из оба пред-
мета са одличним оценама.

Прота Драган је похвалио сву децу и захвалио се наставницима: госпођи-
ци Гали Дојчиновић, професорки српског језика и књижевности на постди-
пломским студијама у Линцу, госпођи Видосави Спасић и Ђорђу Мићићу, 
вероучитељима у овој школској години. Он је рекао да места у Школи има 
још довољно и позвао родитеље да до почетка следеће школске године упи-
шу своју децу. А разлог је велики: „А овај пут кроз српски језик и веронауку 
јесте пут који води правоме циљу, а наш циљ је да имамо овде бољу омлади-
ну, бољу децу и да имамо чиме да се поносимо.“ 

Родитељи су били поносни на своју децу, а дивљење и признање покази-
вали су и сви присутни бурним аплаузима.

Након побољшања здравственог стања 93 – годишњака који је био заражен коронави-
русом у Италији, у болници га замоле да плати цену за дисање на респиратору за један 
дан. Старац је заплакао. Лекар му је рекао да не плаче због рачуна, но оно што је старац 
одговорио, расплакало је све лекаре:

„Не плачем због новца. Плачем јер дишем Божији ваздух већ 93 године, али га никада 
нисам платио. Цена дисања на респиратору је 500€ за један дан. Знате ли колико дугујем 
Богу? Никад пре нисам захвалио Богу на томе!‟

Речи овог старца вреде размишљања. Када слободно удахнемо ваздух без болова или 
болести, ми тај ваздух не схватамо озбиљно. Тек када уђемо у болницу можемо сазнати 
да чак и дисање кисеоника помоћу уређаја кошта.

Захваљујем Богу на времену које ми је дао у целом животу да могу слободно дисати!
Хвала Ти Господе, што си све моје рачуне платио на Крсту!
Време је да се замислимо над нашим животима!
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Е, ТО ЗНАЧИ ВОЛЕТИ!
Прочитао сам једну причицу која је на мене оставила јак утисак. Као 

што увек делим са вама све лепо и корисно што налазим, тако и сад же-
лим да поделим ово са вама. И, као и увек, надам се да ће се свакоме између 
ових редова открити нека блага помисао.

Неколико година пре Другог светског рата живео је један диван су-
пружнички пар. Веома су се волели. Муж се, кад год је било могуће, 
трудио да изрази жени своју љубав. А она је била лепа, осетљива 

и нежног здравља.
Али почео је рат, и муж је морао да оде на фронт. Тамо је прошао многа 

тешка искушења, али сваки пут је чудом остајао жив. И сваког дана се мо-
лио Богу да му помогне да преживи, да би се вратио кући, жени коју је тако 
волео. Мисао о томе да ће је опет загрлити загревала му је душу и помагала 
да издржи глад, хладноћу и ране.

Када се рат завршио, он је, срећан као никад у животу, трчао кући као на 
крилима. Ево већ се види село, и у сусрет му иде друг! Када се радост од то-
га што су се видели живи и неповређени стишала, друг је почео да га теши, 
говорећи о некаквом искушењу које га је задесило.

О каквом искушењу говориш? – пита човек коме је срце стало.
Шта, ти ништа не знаш? Твоја жена је била тешко болесна. Преживела је, 

наравно, преживела, само јој је лице сада изобличено – саосећајно је одгово-
рио друг.

Муж, као покошен, паде на земљу и горко заплака.
И увече стиже он својој кући. Жена, видевши га, не може да се нарадује и 

само благодари Богу за чудо што се он вратио кући жив! А потом они седо-
ше за сто... И одједном она схвати да је њен муж, тај вољени, изгубио у ра-
ту вид! Мислећи да је ослепео од последица рањавања, она га није ни о че-
му испитивала, да му не би причињавала додатну патњу. Почела је да се као 
и раније брине о њему, како приличи жени која воли, и они су срећно пожи-
вели још 15 година.

Потом, после тих 15 година потпуне среће, али такође и тајних страдања, 
пошто је била неизлечиво болесна, жена је предала душу Богу. А муж који је 
волео затворио је њене очи... и отворио своје! Све те године он се претварао 
да је слеп, да не би увећавао њене патње”.

Е, то значи волети! Ослепети себе да не би повредио другог.
И нама би често било боље да затварамо очи, јер наш поглед може бити 

много тежи него што мислимо, и томе у кога гледамо може постати још го-
ре од тог прекорног погледа. Многи људи губе снаге за борбу са собом или 
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са искушењима кроз која пролазе само зато што смо их погледали како није 
требало! Због нас њихов живот може постати још тежи, јер ми не видимо ка-
ко њих боли душа, скривена у том телу инвалида, или покривена ружноћом, 
или чиме год ружним, или пороком који је узео власт над њима, или депре-
сијом, са којом се боре...

Али да бисмо пред тим затворили очи, морамо волети! Не можемо преста-
ти да видимо туђу ружноћу ако смо равнодушни, или тупи, или желимо да 
маргинализујмо човека, него само ако показујемо осетљивост, деликатност и 
великодушност. Да ли је неопходна љубав да бисмо се понашали једностав-
но и природно? Очигледно, да! Неоходно је да волимо да не бисмо дозволи-
ли другом човеку да се осети повређено или прекорено, да не бисмо постали 
разлог због ког он пати, него да бисмо му, напротив, помогали, ублажавали, 
колико можемо, његов бол.

А зар то не ради Христос у нашем животу? Мени се чини, Он нас гледа 
са затвореним очима, јер иначе ми не бисмо могли ни да погледамо на Њега, 
осећајући се тако кривима пред Њим.

И још сам помислио: како ретко у данашње време чујемо за случајеве по-
пут овог! Љубав као да је охладнела, као да немамо више снаге да волимо, 
или смо можда просто постали сувише себични?

Раније су односи међу онима који се воле били много трајнији, лепши, срећ-
нији. Раније је постојала лепота и свештена љубав двоје људи. Један прост 
гест, цветић, један поглед, већ су постајали извори радости, трепета срца и 
суза од среће. А сада... Само и чујеш за разводе и тугу. Скандале и оптужбе.

Сви се на некога жале. Сви некога окривљују. Врло је мало оних који би 
на себе преузели кривицу и одговорност за растанак. Можда више не може-
мо да волимо? Више не можемо да опраштамо? За нас љубав више нема ни-
какво значење? Или смо просто толико заробљени љубављу према себи, да 
ближњи за нас постаје терет?

Сви ми знамо – да би односи, породични живот, функционисали, неоп-
ходно је да једно својом љубављу увећава срећу и лепоту живота другога. Од 
давнина је познато, “љубав је ватра, али гори кад убацујеш дрва“, и тада је 
могуће волети непрестано.

Ни у једној књизи није написано и нико није рекао да волети значи само 
осећати срећу; не, волети значи желети добро и срећу другоме. То значи од-
рећи се свог егоизма и гордости, смирити се, да би владао мир, молити се у 
нади, задовољавати се малим које имаш, и благодарити за то, бити срећан ви-
дећи да је други срећан, и живети уздижући се...

Волети – у томе је мудрост живота. Волети значи имати мудро срце. Во-
лети значи владати науком која исцељује, а не умртвљује, пружа утеху, а не 
уништава! Можда ће они који читају ове редове бити другачијег мишљења, 
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сматрајући да мени не приличи да пишем о љубавним односима, јер ја не 
знам “како је то тешко”. Можда су они и у праву, али, као и сваки свештеник, 
ја патим много више него што ви можете да замислите, кад видим сломљено 
срце, сузе на прекрасном лицу другог. А љубави је тако тешко да то види...

Архимандрит Силуан (Висан)

О ОСУЂИВАЊУ
Света Црква нас моли и упозорава: „Не судите да вам се не суди!“ На-

рочито не треба ни у ком случају осуђивати свештенике. 21. правило 4. Ва-
сељенског Сабора гласи: „Од клирика или мирјана који достављају нешто 
о епископима или клирицима не треба прихватати доставе без провере, 
већ прво треба испитати јавно мњење о њима“.

Због порока осуђивања човек може да постане пијаница, блудник или 
чак разбојник, зато што ће тај грех који ми примећујемо и осуђујемо код 
ближњих обавезно и нас у будућности да заведе.

Чеда! Избегавајте осуђивање. Осуђујући некога ми поново распињемо 
Господа и Духа Светога од себе одгонимо.

А и ко си ти који си се дрзнуо да осудиш свог ближњег? Ако Господ 
види безакоња грешника и не кажњава га, већ трпи, ко је нама онда дао 
право да судимо овога? Јер ако одузмемо Господу чин Судије, онда ми по-
стајемо антихристи, то јест противници Божји.

Бојмо се осуђивања! Милостиво снисходимо немоћима људи око нас 
да би се на нама испуниле речи: „Блажени милостиви, јер ће помилова-
ни бити“.

Драга чеда! Суздржимо се од расправљања туђих поступака, уми-
рујући се тиме да није у питању осуђивање, већ само расуђивање. А ако 
се догоди да дозволимо себи овакво „расуђивање“, онда треба да говори-
мо о поступцима ближњих само кроз свој сопствени пад, то јест са пот-
пуним сазнањем своје ништавности овако:

Ја не могу да осудим грешника за пијанство и разврат, зато што ја сам 
убијам људе злим поступцима и речима. А све заповести нам је дао Сам 
Законодавац. Онај Који је рекао: „Не напијајте се вином“ такође је рекао: 
„Не убиј“. Значи, и ја сам преступник закона, онда како могу да осудим 
палог?

Расуђујући на овај начин ублажаваћемо кривицу ближњега и видеће-
мо своју сопствену кривицу.

Трудимо се, браћо, да непрестано одгонимо мисли осуђивања и да моли-
мо Господа: „Дај ми да видим моја сагрешења и да не осуђујем брата мог!‟
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ДУКАТ
Једног дана неки човек је рано изјутра журио на посао. Под руком је но-

сио замотуљак са храном. Одело му је било масно од уља. Њему у сусрет 
ишао је сељак с колима. Јутро је било сунчано и уливало је добро располо-
жење. Два човека: сељак и радник срели су се. 

– Помаже Бог! – јави се сељак. 
– Како коме – одговори радник. 
– Свакоме помаже, свакоме без разлике – дода сељак и заустави кола. И 

радник стаде. 
– Мени не помаже Бог – продужи радник. Ја себи сам помажем. Радим, за-

рађујем и купујем шта ми треба. 
– Радиш, јер ти је Бог дао здравље. Пробај радити болестан. Не можеш, 

је ли? Ништа без Божје помоћи. Ко се Богу моли, том све полази за руком. 
– Ја Му се не молим, па ми ништа не фали. 
– Баш никада Му се не молиш? 
– Никад. И никад Му се нећу молити. 
– Хоћеш, пријатељу, хоћеш! – убеђује га сељак. Молићеш Му се кад дођеш 

у невољу. 
– Нећу никад! 
– Хајде да се опкладимо! 
– Можемо. 
– Ево видиш овај дукат? –- показа му он мали дукат величине дводинарке. 
– Видим. 
– Ја ћу ти га дати ако ми обећаш да се никада у животу нећеш молити Богу. 
– Није ми потребна никаква награда. Али кад баш нудиш, ево: обећавам 

ти да се никада, докле год живим, нећу молити Богу. 

После тога су један другоме казали своја имена и адресе и растали се. 
Човек с дукатом у џепу журио је на посао. С времена на време он би заву-

као руку дубоко у џеп и опипао би добивени златник. Шта да уради с њим? 
Заиста чудан човек тај сељак. И чудна награда! 

– Жено – рекао је он увече, чим је дошао кући – замисли, срео сам јутрос 
једног лудака, који ми је дао дукат само зато, јер сам му се заклео да се нећу 
никада молити Богу док сам жив. 

– Ако је тај сељак луд, онда си ти још много луђи од њега! – одговори му 
жена. Како би се ти заклињао за тако што? Шта ти знаш ко је тај човек и шта 
то све значи?! 
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– Шта значи? – подругљиво ће муж. Значи да сам зарадио један дукат. 
– Да, а душа твоја? Шта је с њом? Несрећниче, ти си продао душу своју 

ђаволу за један дукат. 
– Каква душа и какве све то везе има? 
– Има везе, има! Ти си продао душу своју ђаволу и он ће доћи по своје. Бо-

гу се не смеш молити. Дакле, остаје ти још једино ђаво да се њему обратиш.
– Не буди луда. Уверавам те да је тај сељак абнормалан! 
– Није он луд. Ти си погрешио! Ти му мораш вратити тај дукат, иначе ћеш 

зло проћи. 
Наравно да је муж одбио. 
– За тај дукат купићу пива и видећеш да ме ђаво неће одвући у пакао – го-

ворио је он пола у шали. 

Прошло је неколико дана. Жена га је сваког дана подсећала да изглади свој 
грех и врати златник. Она је постала замишљена, престала је да једе. 

– Шта је теби? – питао ју је он. 
– Ништа. 
– Зашто не једеш? 
– Не могу. 

Ускоро се разболи њихов син јединац. Обоје су бдили над дечјом по-
стељом. Мати је кукала и преклињала мужа: 

– То је прст Божји. То је казна Божја! Умреће нам дете. Ти ћеш га сахра-
нити. Ти си се Богу замерио. Бог ће те казнити преко детета твог. А и ти ћеш 
зло проћи. Врати одмах новац! 

– Ти уображаваш! Дете се мало прехладило и то је све. 

Сутрадан мали је пренесен у болницу. Отац се озбиљно замислио. Међу 
старим папирима пронашао је неки масни молитвеник, који је читала његова 
покојна мати. Отворио га је и погледао. Листови су му били масни, влажни и 
плесниви. Та књига припадала је једној доброј старици – његовој мајци. Она 
се из те књиге молила за себе и за њега, њеног сина и Бог јој је помагао. За-
што се и он не би помолио Богу? Ако Бог постоји, Он ће му опростити и по-
моћи ће му. Ако Бог не постоји, ништа неће изгубити. Јест, али дукат! Шта ће 
са заклетвом? Да га врати човеку и да призна да се покајао? Да капитулира? 

– Не! Треба причекати док се не види шта ће бити са сином. Али ако де-
те умре? 
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– Иди, иди! Одлази! – кукала је жена. Док не вратиш дукат, не смеш се мо-
лити. Скини прво проклетство са себе и са наше куће. Прво врати златник, па 
се онда моли. Пожури док није касно! Јуда је Господа продао за тридесет сре-
брника. А ти си себе продао и мене и наше дете за свега један једини златник! 

Збуњен и преплашен човек се диже и пође оном сељаку. Дуго је лутао док 
је најзад стигао у његов дом. Била је баш недеља и било је подне. Домаћин се 
обрадовао када га је угледао. Понудио га је да седне. Задржао га је на ручку. 
Овај је у почетку одбијао, али је морао пристати. Док је домаћица спремала 
сто, он је збуњено почео: 

– Молим те, ја сам дошао... 
– Видим, знам – одговорио је сељак. 
– Откуд знаш, када ти још ништа нисам рекао? 
– Знам, брате, дошао си да ми вратиш дукат. 
– Признајем, зато сам дошао. 
– Е, видиш, али ја сад нећу да примим тај дукат. 
– Молим те, прими га. 
– Ти си се заклео за читав живот, а сада је тек месец дана. 
– Ипак, молим те прими новац. Погрешио сам. Сада ми је Бог потребан. У 

невољи сам. Син ми је на умору. Ако знаш шта је невоља, помози ми! 
– Бог нам је увек потребан, а не само онда када смо у невољи. Добро, при-

мићу дукат ради среће твога сина, али тек када се уверим да верујеш у Бога. 
– Шта тражиш да учиним? 
– Ево шта. Ручак је на столу. Пре јела ми се увек молимо Богу. Ти си данас 

наш гост. Уместо мене ти ћеш данас очитати Оченаш. Пристајеш ли? 
– Пристајем. 
Гост се прекрстио и први пут после толико година очитао је молитву Го-

сподњу. Зачудио се и сам како су му речи саме долазиле. Када је завршавао 
глас му је само мало задрхтао.

Тог истог дана синовљево здравље је пошло на боље. 
Случај је хтео да се они после неког времена поново сретну на истом месту. 

– Помаже Бог! – довикну му сељак. 
– Бог ти помогао! – одговори радник. 
– Како је син? 
– Одлично! 
– Е па хвала Богу! 
– Хвала Му на свему. 
И задовољни оба продужише сваки на своју страну.
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БРАТСКИ САСТАНАК 
СВЕШТЕНИКА ИЗ АУСТРИЈЕ

На позив надлежног нам Архијереја,Епископа Аустријско-Швајцарско-
га Г. Андреја, у суботу 27. јуна у нашем храму су се састали сви свештенос-
лужитељи из Аустрије. Повод овог величанственог окупљања је, исповест 
свештенства која је због пандемије вируса изостала да се обави у Васкр-
шњем посту.

Светој Архијерејској Литургији је началствовао Епископ Андреј уз 
саслужење више свештеника и ђакона. Док је трајало Богослужење, 
свештеници су полако прилазили Архијерејском заменику, проти 

Рашку Радовићу на исповест. Са пуно братске љубави и лепих речи, прота 
Рашко је дочекивао свештенике, саслушао исповест и дао савет те прочитао 
разрешну молитву.

У приступачној беседи, Епископ Андреј се обратио, најпре свештеницима 
уз захвалност што су се сви одазвали позиву а затим верном народу упутио 
речи утехе поводом ограничења која нису заобишла ни нашу цркву а која су 
проузрокована Пандемијом Корона вируса.

У библиотеци Црквене Општине је одржан братски састанак на којем се 
углавном разговарало о утицају Пандемије на рад свештеника и њихово ис-
куство у протеклом периоду.

Није изостао ни братски ручак који су вредне домаћице припремиле у па-
рохијској сали. Брат из Бугарске, Митко Ламбов је свима присутнима поде-
лио пригодне поклоне.

У поподневним сатима, један број свештеника са Епископом на челу су по-
сетили војничко гробље из Првог Светског рата у Маутхаузену, где је још у 
изградњи спомен капела Српским Новомученицима.
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СРПСКИ МОНАСИ СУ БИЛИ 
ВРХУНСКИ ХИРУРЗИ

У Завичајном музеју у Прибоју чувају се светски вредни средњовековни 
медицински инструменти. Виљушка за ампутацију из 17. века најстарији 
овакав инструмент пронађен у свету.

Дa су у Хиландару, Студеници, Дечанима, Милешеви и неким дру-
гим српским манастирима радиле средњовековне болнице, пот-
врђују многобројна писана сведочанства, фреске и предања, али ма-

теријалних доказа нема!
Зато постоје докази да је манастир Светог Георгија у Дабру, познатији као 

Ораховица у Мажићима код Прибоја, био у 16. и 17. веку болница у којој су 
и за савремена схватања рађене врло сложене операције. Завичајни музеј у 
Прибоју чува хируршке инструменте пронађене пре десетак година прили-
ком археолошких ископавања.

Приликом археолошких ископавања, у манастирској болници пронађе-
на су и два свећњака од студеничког мермера из 13. века, високи 1,29 и 1,27 
метара, са великим посудама за свеће. Саво Дерикоњић, директор Завичај-
ног музеја каже да су вероватно служили за осветљавање током операција, 
али наглашава да има стручњака који верују да су коришћени за – хелиоте-
рапију!

Малобројни су они који знају за откриће грађевине, за коју су археолош-
ка истраживања потврдила да је била болница, и хируршких инструмената, 
међу којима су, рецимо, сврдло за извлачење пројектила и виљушка за ам-
путацију, открића светских размера. Штавише, помагало са сврдлом с по-
четка 16. века је чак неколико милиметара дуже од јединог у свету сачува-
ног аналогног примерка, који се чува у Германском националном институту 
у Нирнбергу, док је виљушка за ампутацију из 17. века најстарији овакав ме-
дицински инструмент до сада у свету пронађен. Врло слична виљушка, која 
се средином 18. века користила при операцији дојке, налази се у лајденском 
Музеју Берхав посвећеном историји медицине.

Осим ових инструмената, двоструко сечиво са спиралним навојем, нао-
чаре, као и хируршки шестар и нож, важни су археолошки налази који, та-
кође, потврђују да је током средњег века у Мажићима била манастирска 
болница. Чињенице да на хируршком ножу постоји текст на арапском јези-
ку, а да инструмент са сврдлом потиче из немачких радионица, по речима 
нашег саговорника, необорив су доказ да су српске средњовековне мана-
стирске болнице сарађивале са „медицинарима“ са Оријента и из Западне 
Европе.
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Током археолошких истраживања од 1999. до 2001. године пронађена је 
некропола са 180 скелета, од којих су на два видљиви трагови трепанације 
то јест отварања лобање. Касније остеолошко-антрополошке анализе откри-
ле су на глави једног женског скелета, не само да је лобања отварана, него и 
трагови прирастања, што недвосмислено потврђује да је пацијенткиња пре-
живела – открива Дерикоњић и наглашава да радови у манастиру Орахови-
ца у Мажићима нису окончани и да би све тајне средњовековне манастирске 
болнице, тек требало да се открију.

И када су 1999. године отпочела истраживања, каже наш саговорник, 
стручњаци нису очекивали да ће доћи до оваквог открића. Тада је постало 
јасније зашто се овај манастир на левој обали Лима сматрао важним и по-
четком 14. века обновио га је краљ Милутин, највећи градитељ и дародавац 
међу српским владарима.

ПОУКЕ СВЕТОГ ПАЈСИЈА СВЕТОГОРЦА
Дође једном један у Коливију и каже ми: „Бог ово није требао тако да 

учини“.
„Можеш ли ти, рекох му, да један каменчић држиш у ваздуху да леб-

ди? Ове звезде које гледаш, нису само округле лопте које сијају. Оне су 
чврста тела која се окрећу и која се тако држе, а не падају“. „Колико ја 
знам, то не би требало да буде тако“, рече. Чујеш ли ти овај разговор! Зар 
ми да судимо Богу? Дође логика и нестаде вере у Бога. И шта год да му 
кажеш, одговара:

„Опрости, али моје знање ми говори другачије. Зар не могу да кажем 
оно што знам?“ Шта Бог слуша да причамо! Срећом, те нам то не узима 
за зло. У Старом Завету је записано како Бог говори Израиљцима:

„Протерајте Хананејце сасвим из земље“ (Пон. зак. 7, 2 итд).
Бог је знао зашто је то рекао. Али неки од њих рекоше. „То баш није 

човекољубиво. Одбацимо то, немојмо то учинити“. Међутим, касније су 
запали у неморал, у идолатрију, и своју децу су жртвовали идолима, ка-
ко што каже Псалам.

Све што чини, Бог зна због чега чини. Неки бестидно говоре: „Зашто 
би Бог чинио страшне ствари?“ Тако почиње суђење и након тога у чо-
веку нестаје сваког духовног стања, те више нема нимало благодати Бо-
жије, да би схватио мало дубље, да би, дакле, схватио, због чега је Бог 
тако поступио. То „зашто?“ представља суђење, преузношење, егоизам.
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СВЕТИ ПАЈСИЈЕ СВЕТОГОРАЦ

БЕСТИДНОСТ ПРОТЕРУЈЕ ПОБОЖНОСТ
Старче, одакле долази бестидност?
Бестидност је дрскост, и она далеко изгони страх Божји, као дим који користимо 

да бисмо отерали пчеле од кошнице.
Старче, како да се ослободим бестидности?
Сматрај себе мањим од свих. За то је потребно много смирења. Као најмањи, треба 

да према свој браћи својој имаш поштовање и чествовање.  воје мисли треба да изла-
жеш смирено, не показујући се као онај ко све зна. Тада ће те Бог посетити и напредо-
ваћеш. Пасивна (прикривена – прим. прев.) бестидност је твој највећи непријатељ, јер 
то изгони благочешће. Обично за бестидношћу следи бунтовништво и, у почетку се, 
рађа неосетљивост и незаинтересованост за мале грехе, на које се човек, мало по мало, 
навикава и на њих почиње да гледа као на нешто природно (нормално). Тако, међутим, 
у души не остаје ништа друго до узнемиреност. Човек чак не може ни да разуме шта 
му је, јер му је срце споља запрљано (ублатњављено) па не осећа колико је тврдоврат.

Какав је, старче, однос простодушности и бестидности?
Једна је ствар простодушност а друга бестидност. Простодушност у себи има и 

благочешћа и нечег дечијег. Бестидност је безобзирност. И у непосредности много 
пута има бестидности. У непосредности и у простодушности много пута се, уколи-
ко човек не пази, крије много бестидности. Каже неко: „Ја сам по карактеру непосре-
дан“, или, „ја сам једноставан“, и онда говори бестидно, а да то и не схвата. Међу-
тим, друго је простодушност а друго је бестидност.

Старче, шта је духовно сабирање?
Духовно сабирање је страх Божји, са добром мишљу. Тај страх, његово присуство, 

доноси радост и точи мед у срце – духовни мед! Видиш, једно мало детенце, које је 
стидљиво поштује свог оца, стиди се, и од стида не гледа свог оца. Ако нешто хоће 
да пита, поцрвени! Да га ставиш у иконостас. Друго дете размишља: „То је мој отац“, 
и безобзирно иступа напред. А кад нешто жели, захтева да му се да, и удара ногама 
као да прети. У доброј породици деца живе слободно. Постоји поштовање, али деца 
нису притешњена, нема војничке дисциплине. Деца се радују свом оцу, својој мајци, 
и они се радују њима. „Љубав не познаје срам“, каже Авва Исаак. Постоји страх, али 
са добрим размишљањем. У оваквој љубави постоји чествовање и поштовање, и она 
побеђује страх. Неко је стиснут, оклева, али се и плаши, јер не постоји стварна сабра-
ност. Други је сабран, али се не плаши, јер стварно има духовно сабрање. Када је не-
ко духовно сабран, осећа радост. Детенце, тако, воли свог оца и своју мајку, али је и 
безобразно на неки начин, јер се не плаши да ће га истући. Узима очев шешир, иако 
је овај официр, баца га и радује се. Оно има једноставност, али није бестидно. Треба 
да разликујемо једоставност (простодушност) од бестидности.
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А после чујеш девојку која седи беспослена, како говори мајци: „Мама, донеси ми 
чашу воде! Да буде хладна!… Е, није хладна. Рекох ти да ми донесеш хладну“. Та-
ко почиње, и после говоре: „Зашто да се жена плаши мужа?“ У страху је међутим и 
поштовање, а у поштовању љубав. Жена треба да поштује мужа, а муж треба да во-
ли жену. Али данас је све унижено (обезвређено), и породица се распада, јер су Је-
ванђеље бацили под ноге. „Жена треба да слуша“, говори муж. Али ако немаш љу-
бави, други те не чује, и не можеш ни чашу воде да му потражиш да ти донесе. Када 
неко поштује другог, самога себе поштује, али себи не полаже рачуна. У поштовању 
другога може бити частољубља, али ако се човек пази, онда то избегава.

Поштовање старијих
Старче, често сам ружно говорио са старијима. Схватам да сам грешио и то 

исповедам.
Када то разумеш и исповедиш, мало по мало ћеш омрзнути себе са добром мишљу, 

смирићеш се, и тада ће доћи благодат Божија, а ова ружна навика ће нестати. Стар-
че, више пута сам говорио бестидно, искушавајући љубав браће, али се плашим бе-
зобразлука. Не може тако, ти си још млад! У једној породици, одрасли су ти који 
кушају децу и са њима се играју, а не мали са одраслима. Тако се радују и мали и ве-
лики. Не иде да једно дете искушава свог оца или мајку. Не иде да једно дете иску-
шава деду или баку.

Замисли да неко дете, са добрим намерама, крене да дави оца за врат? Али кад од-
растао зачикава дете, оно се радује и задовољно је. Тако и одрастао постаје као де-
те и заједно се радују.

Старче, када своје мишљење кажем неком старијем, а он ми каже нешто за шта 
ми разум говори да није исправно, требали да се са њим сагласим?

Не, не треба се сагласити са нечим што је зло. Треба да кажеш оно што је исправ-
но, али на добар (исправан, одговарајући) начин. „Можда то ипак иде овако? Ка-
жем то као своје мишљење“. Или да кажеш: „Имам овакво мишљење“. Тако се, као 
магнетом, привлачи благодат Божија. Има и оних који по навици, а не из намере, из-
носе своје мишљење на безобзиран начин. Међутим, свакоме, какав год био, треба 
поштовање старијих. Али и старији, на неки начин очекује поштовање. И ако и има 
неких грешака, има и својих добрих страна, има искуства, итд. Ти, када те питају, 
кажи своје мишљење смирено и са поштовањем, ако у себи и не верујеш да је баш 
онако како ти кажу, јер други може да зна нешто што ти не знаш или о чему ниси 
размишљао. Када је неко млад, тада, када на пример, чује расправу о некој ствари, и 
мисли да је оно што он о томе мисли најисправније. Ако води рачуна о саговорни-
ку, треба да каже: „Изгубио сам мисао“. А ако је саговорник неко ко је по годинама 
старији, треба да каже: „Измаче ми једна ружна (погрешна) мисао“. Ако неко каже 
и нешто што је тачно, али при том нема одговорности (за другога – прим. прев.) то 
што каже је дрскост.
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Када говорите о старијима, мислите ли на године или на духовни живот?
Углавном на године. Јер, видиш, онај ко је узнапредовао у духовном животу, по-

штује онога ко је по годинама старији од њега.
Старче, да ли је природно да човек више поштује некога ко је млађи али је духовно 

више напредовао, од некога ко је старији али је напредовао мање?
Не, ово није правилно постављено. Ако је неко старији, треба га поштовати ма-

кар због година. Старијег ћеш поштовати због година, а млађег због духовности. Ка-
да постоји поштовање, тада и млађи поштује старијег и старији млађег. У поштовању 
је љубав. Апостол Павле каже: „Подајте свакоме што сте дужни: коме порезу – поре-
зу, коме част част“ (Рим. 13, 7).

Ако млађи приговарају старијима, то је зло?
Ово је типично за данашњу младеж. Али Писмо нам говори: „Ако ти згреши 

брат твој иди и покарај га насамо“, а не каже: „Ако ти згреши отац твој“ (Мт. 18, 
15). Данашња омладина размишља са противљењем, не схватајући то. И такав на-
чин размишљања сматрају природним. Говоре бестидно и кажу ти: „Рекао сам јед-
ноставно“. Искушани су правим духом овога света, који ништа не поштује. Не-
ма поштовања у односу млађих према старијима, и млади не разумеју какво је ово 
зло. Када млад човек без поштовања говори старијима, да би тако наводно изра-
зио своју личност, шта очекујеш? Потребно је много пажње. Савремени дух овога 
света, каже. „Не слушајте родитеље, не слушајте учитеље, итд“. Због тога су најм-
лађа деца данас најгора. Одрасли такође шкоде тој истој деци, јер као њихови ро-
дитељи не схватају какво им зло чине тиме што им се диве и сматрају их паметни-
ма кад говоре бестидности.

Тако су једном у Коливију дошла два дечачића од осам – девет година, заједно са 
својим оцем. Један га држи за леву, а други за десну руку. Тамо је био и један мој по-
знаник, иконописац, добар дечко и добар уметник – за један минут може да нацрта 
некога.

„Дионисије, рекох му, нацртај децу како седе заједно“. „Да видимо, рече, да ли ћу 
успети, пошто се мрдају“. И поче да црта. Кад ће један од дечака: „Да видимо бре бу-
дало, шта си урадио“. Мали уопште није имао страха. „Таква су данашња деца оче, 
рече ми и настави да слика“.

А мени крв навре у главу. А њихов отац седи, као да се ништа није догодило! Да 
тако каже човеку од тридесет година, а он их слика! Безобразлук, безбожност је то! 
Страшно! А после ће неко од такве деце хтети да постане монах. Колико је труда по-
требно да такво дете постане добар монах! Кад мајке не воде рачуна, уништавају 
своју децу. Мајке су ту најодговорније. У Русији, ако се нешто и променило, то је за-
то што су се мајке кришом држале вере и благочестивости и што су на тај начин по-
магале деци.

Добро је да још увек има мало пажње у хришћанским породицама иначе би смо 
се скроз искварили.
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ПОШТУЈ ОЦА И МАТЕР СВОЈУ... (5. Божја заповест)

Нажалост, није мало примера породица у којима уместо љубави влада 
себичлук. У којима најстарији, уместо у чело стола, једу у неком забаче-
ном углу неког мемљивог собичка, далеко од очију над којима су пробде-
ли ноћи, далеко од гласова чијим су се осмесима радовали и боли делили... 
јер  им тобож испадне нешто и запрљају се, горе него деца. 

Једног дана и ми ћемо остарити и, када се наша деца према нама буду 
понашала незахвално и безосећајно - што као по правилу бива онима који 
ни сами нису поштовали родитеље у старости и слабости - тада ћемо се 
сетити свога греха.

Али тада родитеља у другом собичку више неће бити.
(Мораће се отићи на гробље да би се молило за опроштај.)
Зато једите с њима док још можете, уживајте у сваком тренутку – јер 

пролази превише брзо!
Неко би дао сва богатства да би био још један трен с родитељем, чије 

је тело одавно под земљом.
Неко је узео на себе подвиге молитве и бдења, поста и милостиње да 

извади из пакла душе родитеља, чак иако су они пакао правили другоме 
од живота.

Неко никада није ни упознао родитеље али, уместо да их осуђује, тру-
ди се да нађе неко оправдање јер има љубав јачу од смрти.

Да, родитељи често греше. Али то не значи да треба ми да их кажња-
вамо. Но нажалост често бива да им судимо и то чим нам се пружи при-
лика, заборављајући да прилику није створила наша праведност већ - њи-
хова слабост.

Зато:
поштуј родитеље, какви год да су били или какви год да су сада. 
Поштуј их макар, ако већ не можеш да их волиш. 
Поштуј их макар, па чак иако мислиш или осећаш да није било довољ-

но љубави с њихове стране, можда учиниш чудо и вером помериш плани-
ну – будећи у њима љубав чеда према Оцу, кад почну да захваљују Богу 
што су добили дете које је милосрдније од њих.

И не заборави: 
можда то Бог испитује твоје срце, јер лако је волети добре.
А волети грешне је боголики крст.
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ПРИЧА О ОБРАДУ МИЛИЋЕВИЋУ 
ИЗ ЗВЈЕРИНЕ

Обрад Милићевић, родом из села Звјерине у Херцеговини, гдје не успје-
ва ништа друго сем Херцеговаца, одлучи да се 1922. пријави за жандара у 
Билећи. Прође све испите. Био је здрав ко дријен, паметан, поштен и хра-
бар, погађао је у мету, трчао брже од осталих, руковао сабљом и бајоне-
том, бацао најдаље камена с рамена, није пушио ни пио, а био је, као што 
се зна, из добре фамилије… На крају, пошто га примише у жандаре, тре-
бало је да потпише рјешење, али он одби да то учини.

Зашто нећеш да потпишеш?, упиташе га.
– Не умијем, одговори. Нијесам писмен.
– Како, јадан, нијеси… писмен? Па како ћеш писати пријаве и за-

писнике кад се што деси?
И тако га и поред свега не примише у жандаре, те се он исели у Америку, 

куда отпутова италијанским шипом Сан Ђовани ди Месина из луке Котор, 
гдје је неки Дубровчанин, по имену Балтазар Гради, сакупљао Херцеговце 
за рад у рудницима Бјут Монтане.

Као што каже стара пословица: Херцеговина сав свијет насели, а себе опет 
не расели.

После многих потуцања, Обрад, којем су у Њујорку уписали ново име 
О’Брајен, тражећи место слично родној Звјерини, насели се на северозападу 
државе Аризоне, према граници Калифорније, испод планине Кросман. Жи-
вео је сиромашно бавећи се оним чим се бавио и на Звјерини – узгајао овце 
чије је месо продавао у оближњем граду Хаваса Ситију. Држава Аризона му 
је дала сто јутара потпуно неплодне земље за симболичну цијену од пет до-
лара.

Једнога дана док је копао велику рупу да направи чатрњу, исту онакву као 
што је имао у Херцеговини (у том крају није било друге воде сем кишнице), 
изненада потече нафта. Постао је тако богат преко ноћи. Саградио је про-
страну кућу у колонијалном стилу, а за своју душу подигао једну сасвим ма-
лу, камену, као што је била она у којој се родио, са огњиштем, гредама и ов-
нујским кожама на којима је спавао сањајући Звјерину.

И тако, дође и дан да се његова компанија споји са Стандард оил компа-
нијом, која је из Феникса послала чувеног адвоката да се потпишу уговори. 
Али он одби да стави свој потпис!

– Због чега нећете да потпишете уговор?, упита га запањени адвокат.
– Нијесам писмен, одговори он.

50 ПРАВОСЛАВАЦ │ Број 75, Јул – Децембар 2020. 



– Господине О’Брајен, рече адвокат, ви сте један од најбогатијих људи у 
Аризони. Шта бисте тек постали да сте знали да пишете!

– Постао бих жандар у Билећи, одговори Обрад.
Момо Капор

(Обрад Милићевић је стварна личност. Остаје спорна година година која 
је записана јер према неким изворима он је емигрирао за Америку у перио-
ду 1907-1909 године. Остаје и чињеница да је Обрад оставио сво своје богат-
ство и са хиљадама других добровољаца Херцеговаца отишао на Солунски 
фронт, гдје је и погинуо).

Унука је питала своју баку:
Бако, како си могла живети раније: без технологије, без интернета,  без 

рачунара, без мобилних телефона, без Фејсбука
Бака је одговорила: 
Исто тако као што ваша генерација живи данас… – без људскости, без 

части, без поштовања, без достојанства, без стида, без карактера, без љу-
бави, без скромности.

Ми, које данас зовете „стари‟ били смо благословени, доказ за то је 
наш живот. Након школе смо сами радили домаћи и увек смо се играли 
напољу до заласка сунца. Кад смо били жедни, пили смо воду са извора, 
а не воду у пластичним флашама.

Никад се нисмо угојили једући сланину, пасуљ, маст и хлеб; Ништа 
се није догодило нашим ногама, иако смо трчали боси; Са својим рукама 
смо правили играчке са којима смо се играли; Наши родитељи нису били 
богати, али су нам пружали толико љубави а не видео игрице да будемо 
тихи; Наши родитељи се нису разводили, решавали су заједно своје про-
блеме. А ми нисмо били присиљени да живимо један дан са мајком дру-
ги са оцем. Живели смо сваки дан заједно. Никад нисмо имали телефоне, 
ДВД-е, Playstation Xbox, видео игре, свој компјутер, интернет… али има-
ли смо праве пријатеље; Ишли смо њиховим кућама без позива и ужи-
вали у хлебу са џемом или шећером. Рођаци су имали куће близу једна 
друге да уживају у заједничком времену. И да се снађу једни другима у 
свакој невољи; Заиста смо на фотографијама црно бели, али у тим фото-
графијама имамо успомене разних боја.

Ми смо једна уникатна генерација, јер смо последња генерација која је 
била послушна родитељима и прва генерација која је послушна својој деци.

Ми смо ОГРАНИЧЕНА производња!
Осетите нас и чувајте као очи у глави.

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЛИНЦ 51



Архимандрит Андреј КОНАНОС:

ЉУБАВ НИКАД НЕ РАЊАВА
Једном си ми рекао: „Ранила ме је љубав. Заволео сам и био сам рањен.‟ 

Не знам сећаш ли се шта сам ти одговорио? Не у своје име, већ на осно-
ву свог животног искуства и онога што сам прочитао и видео: љубав са-
ма по себи никад не рањава. Љубав је живот. Љубав је светлост и дах на-
шег срца. То је снажна циркулација крви. Кад волиш осећаш како крв сти-
же у твој мозак, у твоје срце, у твоје ћелије. Кад волиш испуњава те жи-
вот. Љубав те не рањава. И без обзира на то верујем ти кад кажеш да си 
„рањен‟. Али не љубављу. Ранила те је неостварена нада у то да ћеш и ти 
бити завољен као што си заволео, и да ћеш заузврат бити награђен љу-
бављу. Зато си био рањен очекујући оно што ниси добио. То те је ранило.

А кад схватиш да љубав, истинска љубав, не моли, не очекује ништа 
заузврат, нећеш се толико жалостити. Бићеш миран и у случају да 
добијеш награду, и да је не добијеш. Ако се испостави да ти је љу-

бав узвраћена, сигурно ћеш бити радостан и биће ти добро (разуме се, то је 
најбоља варијанта!). Али ако остане неузвраћена, нећеш патити. Немам у ви-
ду да треба да будеш бестрастан, равнодушан и тврд као камен. Не желим да 
те буде баш брига да ли те људи воле или не. Човек си, а за човека је природ-
но да се радује кад га воле. На пример, спремио си укусну храну и желиш да 
ти кажу: „Како је укусно!‟ Не радујеш се само због тога што су те похвалили 
за спремљено јело, већ осећаш да те осим овог разлога – захвалности за хра-
ну – још и воле. Кроз храну молиш за љубав, желиш да даш како би добио. 
И не добијајући захвалност патиш. То се дешава често и многим поводима. 
„Видиш, није ме погледао! Гледај, није чак ни попричао са мном! Жао ми је 
што није одговорио, значи да ме не воли!‟

Шта се дешава? Зашто те толико јако боли кад те нико не воли? Мислим 
да је то зато што још нисмо осетили да нас Бог воли. Кад бисмо стално осећа-
ли Христову нежност и то да Он додирује наше срце, све би било другачије. 
Замисли сад у уму, у срцу, извесну мислену шему како Христос држи твоје 
срце у Својим рукама. Или да те Христос додирује Својим рукама, да доди-
рује твоје срце и непрекидно га милује. Нежно га мази и каже: „Ту сам, ту 
сам. Волим те, волим. Прихватам те. Кажем ти да си Ми драгоцен, зато што 
ти Ја дајем ту вредност, јер Ја сам те створио. Ја се бринем за тебе. Веома те 
волим и од свег срца желим да те подржим у животу, да ти и даље дајем све 
оне дарове које ти дајем. Стално сам с тобом, стално.‟
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Можеш ли то да осетиш? Кад осетиш да све то потиче од Христа и храни 
твоју душу, да си човек којег Он воли, вољено створење Божије, много ви-
ше ће те хранити љубав, твоја душа ће бити испуњена, а суд твог срца ће се 
преливати! И више те неће бити брига да ли ти други дарују љубав и при-
знање како би тиме испунио душу. Твоја душа ће већ бити пуна. А кад љу-
ди почну да показују љубав према теби, рећи ћеш: „Веома сам вам захвалан, 
биће ти драго због братске љубави и општења с другима. Наслађиваћеш се 
општењем, топлим погледом и пољупцем другог, његовим загрљајем. Радо-
ваћеш се свему томе, зато што си човек. Али ћеш добити чудесну могућност 
и привилегију да се не узнемираваш кад ти не дају љубав. Зато што ће твоје 
срце и твој ум бити приковани за искључиву вредност коју ти даје Христос! 
И чућеш у себи глас Христа Који ти каже: „Волим те. Волим те.‟ Твој Тво-
рац, твој Саздатељ, Бог, Који је апсолутно несебичан, Христос, Чија су ис-
креност у односу према нама несумњиви, Који може да нас спаси и да одр-
жава живот у нама!

Желиш да те људи воле зато што си човек. Праведно је то што желиш. Али 
не очекуј много од њихове љубави, зато што ће она у извесном тренутку не-
стати. У извесном тренутку други човек ће се уморити. Твој муж устаје ују-
тру, иде на посао, и губиш га на дуги низ сати. Једни млади људи који су се 
недавно венчали рекли су ми: „Ах, како нам недостаје љубав! Растајемо се, 
срећемо се касно увече, цео дан смо одвојени.‟ Видиш ли? Волети и осећа-
ти љубав другог је, разуме се, могуће, али без Бога није могуће непрестано 
осећати заједништво које ти даје вредност. А овде је Сам Бог цео дан и целу 
ноћ поред тебе и даје ти живот. И кад се ноћу пробудиш и жудиш за нежно-
шћу и топлином, кад желиш да поразговраш, видиш поред себе свог мужа, 
видиш своју жену, али не можеш да поделиш своја осећања с блиским чове-
ком зато што он или она спава. Али пролазе тренуци и ти одлучујеш да про-
будиш онога кога волиш. Питаш: „Реци ми да ли ме волиш?‟ И чујеш у од-
говор: „Јеси ли полудела, погледај на сат! Погледај колико је сати, а ти ме 
питаш да ли те волим! Па добро, волим, волим, само хајде да већ једном спа-
вамо! Треба да устанем у седам ујутру!‟ Видиш? Он те воли, али не може то 
да ти каже ако га пробудиш у два или три сата после поноћи. А Господ ти о 
Својој љубави говори увек. Љубав Божија је она љубав која ти даје вредност, 
она је стално присутна у твом животу.

Кад се залупе врата, кад ти муж каже: „Здраво!‟ и одлази, или кад се 
опрашташ од њега, затвараш за собом врата и одлазиш из куће, и идеш на по-
сао, и шаљеш децу у школу, ова љубав и ова нежност су све време с тобом.

Кад би то осећао, осећао би се као цар. Богати владар и важан човек, изу-
зетна личност. Не егоистички, већ с осећањем да сам „дете Небеског Цара! 
Ја сам дете Бога и дело Христове љубави. Имам вредност. И ако ме људи све 
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време буду пљували, ако ме буду мрзели, ако ми буду желели зло мој Бог ме 
свеједно воли. Воли ме Онај Ко је достојан да ме воли. Онај Чија је љубав не-
сумњива и истинита, она ме држи у овом животу и даје ми живот.‟ Ако то 
схватиш, нећеш бити тако лако рањив, нећеш се секирати узалуд. Усмерићеш 
свој ум ка вољеном Господу, вољеном Христу. Осетићеш Христову љубав у 
свом срцу и никаква људска љубав те неће збунити. Ако ти је дају и ако ти је 
не дају. Заш како је то дивно! И тада ће се десити чудо: почећеш да привла-
чиш и људску љубав. Зато што ћеш постати слободан човек. Нећеш више би-
ти нервозан и досадан, напет и потиштен. Бићеш пријатан свима.

Било је лето 1974. Турске трупе су напале Кипар. И ширили су смрт. 
Шокантан догађај се десио у Морфу. Турски војници ухапсили 15 хришћа-
на. Доведени су у двориште куће учитеља кипарских Грка. И осуђени су 
на смрт. Војници припремају оружје и затворенике (мушкарце, жене, ма-
лу децу) окрећу према зиду. Жалост, плач, туга. Трагични тренуци за 
осуђенике на смрт. Они у атмосфери страха и стрепње чекају да дође тур-
ски официр и да нареди "ватру".

Осуђеници свој ум и срце усмеравају ка Нади очајних. Сви се ватрено 
моле за последње путовање, а посебно учитељ: „Боже мој, опрости нам 
и прими нас близу Тебе. Сети се нас Господе у Царству Својем. " Дола-
зи турски официр. Гледа своје војнике са оружјем, бесно гледа на осуђе-
нике, подиже поглед. Винова лоза  се протеже и прекрива двориште. Он 
тражи грожђе како би намерно продужио бол осуђеника. Он узима грозд. 
Али док се припрема да једе, чује се учитељев глас:

„Не једи то! Прек јуче сам га прскао отровом. То је моћан отров! Ум-
рећеш!" Официр је занемео . И  изненађено упитао:

"Па, као што знате, издаћу наредбу да вас ускоро убију, зашто ме ни-
сте пустили да га поједем и осветите се?"

Учитељ му је одговорио мирно и споконо:
"Ја сам хришћанин. А сада кад се спремам напустити овај свијет и 

представити се пред Богом, не бих хтио оптерећивати своју душу тако 
тешким грехом. "

Турски официр је поново био шокиран. Окренуо се својим војницима 
и рекао: "Када бих могао наћи таквог Турчина, дао бих свој живот!" Са-
купите оружје и ослободите их све! „

Да ли је потребан коментар? Моћ хришћанске љубави је јача од оружја. 
Победила је све.

Са зида наше сестре у Христу Попис Воулгарис
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БРАЋО, УЗДАЈТЕ СЕ У БОГА !
Помози вам Бог, браћо! И по ма гао је и по мо ћи ће Бог сви ма ва ма ко ји 

са стра хом Бо га сла ви те и са по што ва њем спо ми ње те све те Бож је ар-
хан ђе ле и ан ђе ле. По мо гао је Бог оци ма ва шим у вре ме ни ма те шким и ис-
ку ше њи ма муч ним, па ће по мо ћи и ва ма у овом са да шњем вре ме ну. По мо-
гао је сва ком ко год Га је са ве ром при зи вао и са стра хом сла вио, у ра ту и 
у ра ду, у не ми ру и у ми ру, на пу ту и на су ду, чо ба ни ну у шу ми и ђа ку у шко-
ли, до ма ћи ну на њи ви и до ма ћи ци крај ко лев ке, па ће та ко по мо ћи и ва ма у 
овом са да шњем ча су и вре ме ну. По мо гао је Го спод Бог сва ком пра вед ни ку, 
ко ји је веч ној прав ди све ћу па лио, и ко ји је прав ду го во рио, за прав дом хо-
дио и за прав ду се бо рио. По прав ди је по мо гао пра вед ни ку.

Али по ми ло сти по мо гао је и не пра вед ни ку ако се овај по ка јао; ако 
је лаж збо рио па се по ка јао и по чео исти ну го во ри ти; или ако је не-
прав ду чи нио и Бож ји за кон га зио па се по ка јао; или ако је крао па 

се по ка јао и вра тио укра ђе но, и та кво ме је Бог по мо гао по ми ло сти сво јој. Па 
ће по мо ћи и ва ма сви ма ко ји во ли те исти ну да збо ри те и прав ду да тво ри те; 
али ће Он исто та ко по мо ћи и они ма ко ји су за не прав дом хо ди ли и не прав-
дом це ли свој жи вот огу ба ли па се по ка ја ли, и не прав ду сво ју прав дом по пра-
ви ли, укра ђе но по вра ти ли, за ки ну то пла ти ли, а оте то на кна ди ли.

Ве ран је Бог, бра ћо, и не ће учи ни ти не ве ре чо ве ку. Гре шан чо век чи ни не-
ве ру Бо гу, за то па да и про па да, али Бог не ће учи ни ти не ве ре чо ве ку вер ном. 
Ни ти хо ће Бог да оста ви чо ве ка, ни ти да га из да. Ка ко би Тво рац оста вио и 
из дао сво је ство ре ње? Али гре шан чо век оста вља Бо га и из да је Бо га – за то 
па да и про па да. Ва и сти ну па да и про па да сва ко ко је не ве ран Бо гу и оста вља 
и из да је Бо га. А Бог не па да не го сто ји веч но и не по ко ле бљи во.

Ова ко се мо лио Бо гу је дан све тац Бож ји: Бо же мој! Ко ји се год у те бе узда-
ју, не ће се осра мо ти ти; осра мо ти ће се они ко ји се од ме ћу од те бе бес пут но 
(Пс. 25).

Зар не ви ди мо ми бра ћо, ка ко се сва ки дан об и сти ња ва ова реч? Зар не гле-
да мо не пре ста но сра мо ту од мет ни ка од Бо га, од мет ни ка од цр кве Бо жи је, од-
мет ни ка од за ко на Бо жи јег, од мет ни ка од ве ре и по ште ња? Има ли ико жив од 
вас ко ји је ви део у ком ши лу ку сво ме или у се лу сво ме ка ко је до жи вео сра мо-
ту не ко ко се ру гао све ти њи, ко је ху лио све то име Бо жи је, ко је ла гао и крао 
и кри во се клео и пре о ра вао дру го ме и пре ме ђа вао и па ко стио зло био и мр-
сио кад сав на род по сти и ра дио у пра зни ке кад сав на род пра зну је и бес ча-
стио ту ђи образ и од во дио и за во дио ту ђе кће ри и оти мао ту ђу имо ви ну. Та-
квим не де ли ма ни ко се ни је про сла вио. Кроз та ква не де ла сва ки је до жи вео 
сра мо ту пре или по сле; сра мо та је па ла на ње га и на ку ћу ње го ву и на си но-
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ве ње го ве па чак и на уну ке и пра у ну ке. А ко се у Го спо да уздао ни је се ни-
кад осра мо тио. Го спод је про сла вио и ње га и по род ње гов, за и ста про сла вио 
и бла го сло вио. Сва зла де ла су про кле та, и сва ко ко тво ри зла де ла, на вла чи 
про клет ство на се бе и на де цу сво ју. Ко се пак Бо га бо ји и Бо га сла ви и у Бо-
га се узда, тај при ма сто стру ки бла го слов, и бла го слов се не уда љу је од ње га 
ни од ро да ње го вог ни од ог њи шта ње го вог ни од тру да ње го вог ни од сто ке 
ње го ве ни од њи ве ње го ве ни ти од тру да ње го вог.

Бо ље је би ти про сла вљен не го осра мо ћен и бо ље би ти бла го сло вен не го 
про клет, као што је бо љи жи вот од смр ти и здра вље од бо ле сти и све тлост 
од мра ка. Не ка би вас Бог све про сла вио сла вом сво јом и бла го сло вио бла-
го сло вом сво јим, све вас ко ји сте се да нас са бра ли на сла ву и на мо ли тву у 
овој див ној све ти њи ва шој и све ти њи ота ца ва ших. Не ка би све ти Ар хан ђел 
умо лио Го спо да за све вас да би се од вас от кло ни ла сва ка сра мо та и од би ло 
сва ко про клет ство, а ме сто то га оба сја ла вас сла ва Бож ја и сна жио вас бла-
го слов Бож ји.

По мо зи вам Бог, бра ћо!
Ја вас по здра вљам ста рим срп ским по здра вом: По мо зи вам Бог, бра ћо! И 

кад вас та ко по здра вљам ја у се би ми слим и у ср цу Бо га мо лим да вам по мог-
не ве ру са чу ва ти да би вам се жи вот са чу вао и по ште ње одр жа ти да би вам се 
др жа ва одр жа ла, и бра то љу бље ра ши ри ти, да би се ра дост и пе сма у зе мљи 
ва шој ра ши ри ла. Још у се би ми слим и у ср цу се за вас Бо гу жи во ме мо лим, 
да вас Бог по мог не до бро ми сли ти а зло не слу ти ти, до бро збо ри ти, до бру се 
на да ти и све до бро збо ри ти. И још да бла ги Бог по мог не пра вим пу тем хо ди-
ти, зло бу за бо ра вља ти а ми лост и ра дост сву да се ја ти. Јер што чо век се је оно 
ће и по жње ти, ако зло – зло – ако ли до бро – до бро. Ко се је прав ду, са чу ва-
ће га Бог од не прав де и не пра вед ни ка. Ко се је ми лост, Бог ће га по ми ло ва ти 
у оба све та. А ко се је ра дост Бог ће га об ра до ва ти.

За то вас и не по здра вљам не ким но вим по здра вом: здра во! Или до бро ју-
тро! Не го вас по здра вљам ста рим срп ским по здра вом: По мо зи вам Бог, бра-
ћо! По здра вљам вас овим мно го по зна ним мо ли тве ним по здра вом, ко јим су 
кра ље ви на ши по здра вља ли вој ску сво ју и све ште ни ци срп ски и ду хов ни ци 
срп ски ва зда и ва зда.

Уздај те се у Бо га ство ри те ља, па се не бој те ни ко га и ни че га. Бог је штит 
ваш и од бра на ва ша. Ко се у Бо га уздао, ни кад се ни је по сти део не го се про-
сла вио у оба све та. Оци ва ши у ње га се узда ше, и ни кад се не по сти де ше не-
го се про сла ви ше и од Бо га бла го сло ве ни би ше, те сла ву и бла го слов и на вас 
пре не ше. Њи ма по кој ду ши на не бу и ва ма и сви ма жи вот и бла го слов и мир 
и ра дост са да и на век. Амин

У Све тој Жи чи, 1938. го ди не – Епископ Ни ко лај
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ОЦРКВЕЊЕЊЕ НАШИХ ПОРОДИЦА
Данас се често дешава, да у Цркву долази само један члан породице, а 

да његови најближи не само да не желе да се оцрквене, већ и устају на ње-
га ради претераног усрђа. Како да у том случају хришћанин сачува мир у 
породици, не нарушавајући верност Богу и Цркви?  Ради одговора на ово 
питање, питали смо оца Игора Филина:

Господ је рекао: Ја сам мач који делим и непријатељи човеку су домаћи 
његови. Зато хришћанин мора бити спреман да ће неверујућа поро-
дица устати на њега. Друга ствар је да он мора учинити све да до то-

га не дође. И ту се од човека тражи посебна мудрост. Например, жена се жа-
ли да јој муж не дозвољава да иде у цркву. Међутим, испоставља се да цела 
четири дана у недељи она проводи у храму. Породица је напуштена, нема је-
ла, кућа је у нереду. треба рећи да супруг има потпуно право да се узнемири.

Други пример. Моле ме да бесплатно крстим дете из православне породи-
це. Ако су људи сиромашни, Тајна се мора извршити бесплатно. Почињем да 
се упознајем са условима њиховог живота и испоставља се да новца у кући 
нема, јер отац не ради. Уместо тога, он се моли, иде по светим местима. И ја 
им говорим: „Ево, када отац буде приступио својим примарним обавезама, 
када почне да ради, тада ћу и ја да крстим. А сада он хода и каје се, што има 
некрштено дете.

Постоје породичне обавезе – према мужу, жени, деци, родитељима – они 
су нам такође дани од Бога. И ако, прилазећи вери, човек сматра да сада мо-
же све оставити, све пренебрегнути и само служити Богу, онда нека пита се-
бе: а да ли је спреман да остави све и да се нађе на улици: гладан, сирома-
шан, усамљен? Ако је спреман да себе целокупно преда Господу, без остатка, 
а при томе је психички здрав, то ће онда, може бити, Господ и примити ње-
гову жртву, као што прима жртву светих, јуродивих, а бригу о његовој поро-
дици преузети на Себе. Али, наравно, ако човек остави породицу, онда треба 
да понесе тегобе, много теже, од оних које би носио у породици током живо-
та. Другачије, његово понашање је незаконито. Апостол је рекао: где те је ве-
ра нашла, тамо и остани.

Зато понекад „претерана ревност“ у духовном животу – јесте једностав-
но покушај егоистичне, лење душе да се склони од испуњавања својих ди-
ректних обавеза – али сада већ под религиозним покривачем.

Неретко се тешкоће од стране ближњих удвостручавају неразумним пона-
шањем самог новообраћеног, јер он све доводи до апсурда. Уместо тога да би 
посећивао храм регуларно, он од јутра до ноћи, ако не и сваки дан престоји 
у храму, уместо поста престаје да једе, почиње да се односи немарно према 
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ближњима, према послу. И то изазива праведно негодовање ближњих. Како 
је рекао један отац: „Имао сам нормалну кћер, а сада је постала психички не-
нормална, религиозни фанатик.“ Слава Богу, те речи нисам чуо од самог оца, 
већ његове кћери, која је постала свесна да се заиста понашала неразумно.

Ако се новообраћени стара да пројави мудрост, и у породици влада одређе-
на сагласност, онда се његов напор да оцрквени своје најближе неће показати 
узалудним. Само треба бити веома стрпљив, брижљиво прилазити другој ду-
ши, схватајући да ће се, може бити, то оцрквењење догодити кроз неколико 
година, а може и након твоје смрти или чак и након ње – како Господ одреди.

Шта ту треба посаветовати? Треба се побринути за почетак молитве са 
ближњима. Треба наћи такав начин молитве – мале и схватљиве, која би би-
ла схватљива за све у кући. А затим већ, по потреби, могуће да се продужи 
своја молитва. Треба домаћима читати Свето Писмо са православним тума-
чењем. И наравно, устројити своје домаће односе у  духу љубави.

Да би уразумио своју породицу, хришћанин сам мора бити пример по-
божности, марљивости, самоодрицања. Познати ми је случај, када је неве-
рујућа жена након две године од уцрквењења свог мужа рекла: „Да, мени се 
верујући муж свиђа више од неверујућег.“

Када домаћи виде да се човек мења, да постаје трпељив, добар, почиње на 
себе да узима веће трудове ради породице, онда постепено почиње да се мења 
и њихов однос према Цркви.

Игор Филин

БОЖИЈИ ПРОМИСАО
Никада не губи наду у Божији Промисао.
Постоји допуштење, воља и Божији Промисао.
ДОПУШТЕЊЕ  је  када Бог даје човеку слободу. Човек тада ради оно 

што жели.
Када делује ВОЉА БОЖИЈА, човек ради оно, што наређује Бог.  Воља 

Божија увек доноси добро.
БОЖИЈИ ПРОМИСАО управља: да ли да се деси допуштење, да ли 

воља. Када не можеш да решиш питање и не знаш шта да радиш – препу-
сти се Божијем Промислу и не размишљај више о томе. 

Грузиски старац Архимандрит Гаврило Ургебадзе
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ЗАМЕЊЕН НАТПИС НА СПОМЕНИКУ 
СРПСКИМ ЖРТВАМА ЗЛОГЛАСНОГ 

ЛОГОРА МАУТХУЗЕН
Промењена плоча
Свештеник парохије из Линца про-

тојереј -ставрофор Драган Мићић, 
уз присуство амабасадора Републике 
Србије у Аустрији Небојше Родића и 
Александра Ченића, освештао је нову 
плочу која је постављена на споменик 
српским и југословенским жртвама у 
нацистичком логору Маутхаузен:

– После три године, коначно смо 
исправили грешку према жртвама из 
Друго светског рата који су страдали у 
логору Маутхаузен. Нову плочу је фи-
нансирао Александар Ченић, на чему 
смо му захвални . Велику захвалност 
на упорности и труду дугујемо амасба-

дору Републике Србије господину Не-
бојши Родићу као и госпођи Светлани 
Лали Станковић,генералном Конзулу 
Републике  Србије из Салзбурга - пре-
нео нам је свештеник Мићић.

Матхаузен је познат као један од 
најозлоглашенијих нацистичких ло-
гора. Сејао је смрт у Првом светском 
рату, а наставио и у Другом. Успо-
стављен је 22. септембра 1914, а поно-
во активиран 8. августа 1938. године.

Био је активан све до ослобађања 
од стране америчке војске 5. маја 
1945. године.
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ЉУБАВ ЈЕ ПОБЈЕДИЛА ОЛУЈУ
– Уђи, синко!
Тихо рече старица младом, голобрадом војнику на вратима. Први јутарњи 

зраци су једва отркивали њену силуету у углу собе. Клечала је пред кућном 
иконом и шапатом се молила. Младић у црној униформи је затечено гледао 
несвакидашњи призор и немо стајао на прагу.

На асталу је горјела славска свијећа, покрај ње је стајала славска погача на 
коју се наслањала флаша домаћег, црног вина. На ивицу стола је било поло-
жено жито. Бака поново прекину молитву и огласи се:

– Праштај ми дијете што те не дочеках на вратима, али ево већ сатима ди-
ваним са светим Илијом, захваљујем му се што је вавјек ову кућу штитио и 
молим га да и сада спасе моје најмилије.

Како је то говорила ни у једном тренутку се није окренула ка војнику, не-
го се непрестано крстили и клањала пред иконом.

– Сине, данас ова кућа слави! Синоћ ми се доље у Книну родила унучи-
ца. Прво дијете мог јединог сина. Нико нема сретнији од мене! Не провируј, 
нећеш је наћи у кољевци! Тек што ће поћи према својој кући, а киша гранате  
окрену на другу страну, веле у некакву колони на пут у непознато. Вољела 
бих да сам је барем видјела, узела у наручје, шта да радиш кад је таква суд-
бина. Нек се она нама родила! Синко, знам ја да си ти дошао другим послом, 
али те молим уђи! Под овом гредом увјек су се путници намјерници ваљано 
дочекивали, а ти и твој митраљез сте ми данас први гости. Гости су гости, па 
макар и са пушком у руци. Ђе се рађало, ту се и пуцало!
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Младић је збуњеног лица опрезно закорачио према столу, све време се 
осврћући свуда по просторији у страху да однекуд не пријети опасност. Ста-
рица се благо насмија.

– Не страши се, дијете! Никог овдје сем овог старчета нема и хвала Богу 
да је тако! А колона је било и биће!

Дим који је куљао из околних кућа за тренутак прекину бакине мисли.
– Вјерујем и надам се да ће ова колона водити у живот све оне који нико-

ше покрај овог огњишта, али и сву чељад чије сте цјеле куће претворили у 
огњиште. Синко мој, јави се својим саборцима, да и тебе са мном овдје не за-
пале. Узалуд палите! Вазда су се људи из овог краја селили, па враћали, тако 
ће и потомке оних које ви данас ћерате поново вратити нешто у ове врлети. 
Вјероватно ће многи и заборавити да су ту од вајкада. Бјежаће од нечег дру-
гог, наново ће градити и стварати мислећи да су дошли у непознато, а у ства-
ри вратиће се на оно своје, праисконско. Чудан је усуд клетог камењара.  Из 
овог села су се формирале разне колоне. Баш на овај дан, не тако давно јед-
на је водила у неповрат.

Војник најзад седе за сто као хипнотисан, заборавивши где је дошао и за-
што, одложи пушку и загледа се у икону на столу.

– Попиј слободно чашу вина, теби сам је намјенила! Данас је и слава овог 
дома, младићу. Видиш ли ту икону на столу? То је икона Благе Марије, а она 
и највеће невоље зна да ублажи. У сред оног рата упадоше неколико црноко-
шуљаша у село и поведоше на стрељање све мушке главе које затекоше. Не-
ки се не обуздаше у својој мржњи, па пустише крв женама и дјеци недужној. 
Мој покојни муж се љуљао у тој кољевци покрај тебе. Био је стар неколико 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЛИНЦ 61



дана. Два човјека су ушла под исити кров, само један је као човјек испод ње-
га изашао. Први му је одвео све што је стајало на две ноге, како би их лично 
стрељао у авлији иза куће, а другом је наредио да прободе дијете бајонетом.  
Остадоше сами у кући човјек, дјете и икона светог Илије на зиду. У тренут-
ку док је узимао каму погледао је нетремице светог Илију у очи, а из очију 
сину старховит бљесак, огласи се гром и поче страшна олуја. Покрај иконе 
се појави Блага Марија данашња, а њему задрхта рука, испаде нож из шаке, 
док су из очију лили потоци суза.

– Олуја у души, олуја на на пољу. Сакрио је дете, пустио мало своје крви 
по постељи слагавши да је бебу бацио у оближње шипражје. Дете су касније 
нашли, они који су се на време повукли и одгајили га у поштеног човјека. Е, 
зато ти се ја мој синко веселим што је та кољевка и данас празна. И не бојим 
се људског неврјемена. Бљесци и Олује прпадају светом Илији, а не нама љу-
дима, ма на чијој страни били. Нема овдје среће ни за вас, ни за нас док год 
темеље заливамо крвљу, док год земљу оремо на недужним костима.

– Ко зна одакле си ти синко дошао, вероватно никада ниси ни прошао кроз 
ово село, а ослобађаш га!? Од кога? Oд оних што вјековима живе у њему? За 
кога? За онога што не зна ни да је постојало? Е, мој сине ти ћеш данас лико-
вати, неки од вас ће палити, понеки убијати, а сутра, сутра ћеш оставити и на 
земљи и на души својој вјечиту пустош и гријех. Не ваља вам рачуница, дје-
цо! Ни вама, ни било коме од мога рода који је према вама починио зло, или 
који би се злом злу не дај Боже светио. Ми смо ти, синко, попут два камена 
од истог састава, истих особина и нијанси што се вјековима у име исте пла-
нине убијамо. Не схватајућ̀  да је врх Планине (Бог) исти и када страдамо и 
када у њено име зулумчимо, али да камен који се сори низ литицу више ни-
када бити исти неће. Ми смо део ње, а она је део нас, а због одрона наших ће 
на крају остати гола и пуста. Више сваки овај грумен земље припада ћудљи-
вом курјаку него било коме од нас.

– Већина тих које у мржњи гоните ће сачувати тијела у колони, али у ко-
лони коју још ваши преци нижу, рјетко која ће душа пронаћи мир. И када их 
ишћерате све до једног, како ћете сами са собом? Гнушаћете се онда сами се-
бе што протјерасте оне са којима сте се могли још вјековима тако слатко мр-
зети. Нек је и пустња, ал̀  нек је и без зла! Једино ће једног дана на овај праг 
доћи моја Милица, она иста дјевојчица што сте је послије једног дана живота 
изгнали, почупаће коров са огњишта, растјераће црне лешинаре са ластавице 
и запалити свијећу својој баки. За руку ће је држати њен човјек, исто оно дије-
те из колоне, које ће судбоносно срести и заволети у бјелом свијету. У наручју 
ће држати маленог Илију, дјечачића којег ће родити уочи Илиндана, окренуће 
се скупа ка светој Динари и сво троје ће узвикнути: Љубав је побједила Олују!

Милан од Динаре
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НЕЗАХВАЛНИ ПРОСЈАК

Четврта Божја заповест: Шест дана ради и заврши све своје послове, а 
седми дан је одмор Господу Богу твоме.

Вероучитељ је ученицима испричао ову причу:
Један је просјак усамљен лутао улицама. На њега се сажали неки човек. 

И желећи да му удели милостињу, отвори новчаник у којем је имао седам 
динара. Просјаку даде шест динара, а себи остави само један.

Просјак виде да је његов добротвор имао седам динара у новчанику, па 
га похлепно нападе, љутећи се што му је дао само шест динара и оте му 
онај седми динар. Кад је учитељ испричао ову причу, питао је ученике:

– Да ли је просјак био у праву кад је напао оног доброг човека? Учени-
ци су почели бесно да вичу:

– Не, просјак није у праву, он се огрешио о добротвора. Учитељ их на 
то запита:

– Децо моја, знате ли ви ко је уствари онај просјак?
Ученици се погледаше у недоумици. Са великом пажњом су ишчеки-

вали да им учитељ објасни ко је тај просјак.
А он им рече:
– Онај незахвални просјак смо сви ми!
Ученици су запрепашћено гледали у учитеља, који настави:
– Господ нам је дао седам дана у недељи.
Једино што Он жели је да му дамо један од седам дана, а ми ни то не мо-

жемо зато што, ето, немамо времена. Радимо, имамо у кући много посла, 
или ујутро не можемо да устанемо на време. Све нам је важније од одласка 
на Свету Литургију. Постали смо похлепни и желимо свих седам дана са-
мо за себе. Нисмо ништа бољи од бесрамног просјака који је од милости-
вог човека отео једини преостали динар. Исто као што је просјак напао 
оног доброг човека и украо му онај седми динар, тако и ми отесмо недељ-
ни дан од Господа. Поштујмо недељу, дан васкрсења Господњег. Не дозво-
лимо да се заваравамо и мислимо да је све друго на свету важније од Бо-
га. Посветимо један од седам датих нам дана.
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НАШКИ И  АЛБАНСКИ (АРБАНАШКИ)
Прочитајте потресну и необичну причу блаженопочившег архимандри-

та Луке  Анића,настојатеља Цетињског манастира о  Оцу Петру, пра-
вославцу са Сицилије, свештенику  у Порторику, пореклом од  Васојевића.

Десио се догађај на Цетињу толико необичан, да нас је оставио, што се 
каже, све без даха. Дакле, дошла су, као и четири године раније, два 
свештеника из Порторика од којих је један, отац Андреј Вујисић, ро-

дом из Мораче, а други је отац Петар, на кога се и односи ова прича. Шта је он 
поријеклом, да ли Италијан или Албанац, нијесмо знали. Углавном он је пра-
вославни свештеник, канонске Цркве. Њих двојица су годинама заједно и тако 
су кренули у мисију у Порторико, гдје имају за сад само сто вјерника. Међу-
тим, како се чудно деси да Господ отвори нека врата на која човјек није рачу-
нао: када су били ту прије четири године ништа нијесмо о оцу Петру сазнали, 
а овог пута смо причали о ситуацији у Порторику и о доста нејасном порије-
клу оца Петра. И ето, да кажемо, случајно, када смо једном сједели после Све-
те Литургије, отвори Господ врата неслућена и неочекивана. Дакле, сједели су 
ту и отац Радомир Никчевић и отац Љубомир Јовановић, свештеници који су 
били у Скадру, и који почеше причу о народу који тамо живи. 

Тамо у Враки и Скадру постоји велика српска популација. Међутим, чуд-
на ствар је да ту има и Срба муслимана који су свјесни своје нације и памте 
кад су прешли у ислам. Ријеч је о народу који је побегао из Подгорице и око-
лине и задржао муслиманску вјеру, али је задржао и своју нацију; чак се та-
мо и њихов хоџа презива Поповић. Када је то поменуто сви смо се засмија-
ли, а засмијао се и отац Петар, за кога смо мислили да не говори српски. Тада 
смо видели да он разумије шта причамо. Онда отац Радомир рече да народ у 
Скадру прича два језика, нашки и арбанашки. Дакле „нашки‟ би био српски 
који они зову „нашки‟, на шта отац Петар скочи и рече да се и код њега на Си-
цилији причају два језика – „нашки‟ и арбанашки и да он разумије барем 70 
посто од онога што ми причамо. Ми смо остали потпуно збуњени: каква сад 
Сицилија, „нашки‟, арбанашки… и питали смо га о чему се ту ради. Објас-
нио нам је да су они на Сицилији исељеници из Скадра, али да знају да нису 
поријеклом из Скадра него из неког другог мјеста, и ту већ поче да прича на 
енглеском – до тада нам је причао на „нашком‟, који смо ми јако добро раз-
умјели. Рече да долазе из неког мјеста које се зове Лефт Ривер и ми се одмах 
сјетисмо да је у питању Лијева Ријека. А он рече: „Да, тако код нас кажу Лије-
ва Ријека, а наш је родоначелник неки Васо!‟  Из овог смо закључили да је ве-
роватно у питању некаква популација Васојевића која је прошла кроз Скадар. 
Упитали смо га колико их је сада на Сицилији? Рекао је да их је у преко 90 се-
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ла око 60.000 људи. Збуњени свим што смо чули питали смо га које су  вјере 
ти људи. Рекао је да су вјере православне, али да нијесу у канонској Цркви, јер 
их нико не признаје; да имају и своје свештенике и да се држе сви заједно, да је 
најчешће презиме Немањин, што Италијани изговарају као Немањино, али да 
се на „нашком‟ изговара као Немањин, и да причају сви „нашки‟ и арбанаш-
ки. Ми смо били и даље тако да кажем у недоумици: 90 села са 60.000 људи!?

Даље нам је рекао да су прије 500 година дошли из Лијеве Ријеке и да се 
сећа како су га као дијете успављивали причама о претку Васу, од чијег су си-
на Ковача потекли Ковачевићи, од којих су и његови Вулићи (он сад има неко 
друго италијанско презиме, јер Италија баш није дала да се о томе нешто на-
рочито прича, покушали су да их убеде да су Албанци, али им то није успе-
ло). Рекао нам је како памте неког попа Катана, од којег су Катанићи и како су 
дошли на Сицилију 29. маја, те зато већ 500 година 29. маја сви иду на најви-
шу гору на Сицилији, да гледају на исток према отаџбини и да плачу: „Ја сам 
био мали и нисам знао зашто треба да се плаче, стари су ми рекли да морам 
да плачем и да гледам на исток, они су плакали онда ухвати и мене жалост и 
онда сам и ја плакао. Пјевали су неке тужне пјесме на нашком језику о својој 
отаџбини.‟ Предложио сам оцу Петру да га одведемо на Васов гроб у Ножи-
це у Лијеву Ријеку. То је за њега било потресно… загрлио је онај гроб и гово-
рио да 500 година његова породица жели да види тај гроб, а нису ни знали гдје 
је, нису знали гдје је Лијева Ријека. Упознали смо га и са старешинама из Ва-
сојевића и Братоножића.  После смо га одвели у Скадар да се види са остали-
ма, и видио се и са једнима и са другима, и са Србима и са муслиманима који 
су изузетни људи. Мора се рећи да ти муслимани не гледају нас православ-
це као на страно тијело, него чак и помажу у пословима на уређењу око наше 
српске Цркве тамо, јер знају да је ријеч о истом народу. И ја сам сам први пут 
био тамо, мислио сам да је Скадар на Бојани некаква бајка, али заиста су тамо 
младу Гојковицу коју Албанци зову Розафа узидали у зид и дан данас из тог 
зида точи млијеко: оставили су дојку слободну да подоји сина. Још чудније 
је што је отац Петар ту причу знао у такве детаље да је нама стао дах. Рекао 
нам је да зна ту причу још из детињства. Ми смо мислили да су наше народ-
не јуначке пјесме једини извор те историјске грађе, међутим видите  не само 
да је прича истинита, већ је позната и том нашем народу, тим нашим Васоје-
вићима и на Сицилији.  То је заиста чудесно: таква једна тајна која је могла 
да остане покривена, а само да отац Радомир није рекао да се у Скадру прича 
„нашки‟ и арбанашки.  Иначе, православни Албанци са којима се отац Петар 
тамо сусрео су говорили на том арбреш, односно староалбанском, а то је тај 
„арбанашки‟, који отац Петар боље зна.‟

 Објављено новембра 2009, у часопису Митрополије црногорско-примор-
ске Светигора.
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Освећење воде – долазак свештеника у дом
Kада прославимо Божић, на почетку године следи још један догађај везан за живот 

наших парохија, а то је благослов кућа и освећење водице па тако по нашем православ-
ном реду очекујемо свештеника да свакој породици освети водицу како је пракса код 
српског народа.

Примање или не примање свештеника за водицу, постало је, на жалост, у српском 
народу „знак распознавања“ оних који су остали верни традицији и своме српском име-
ну и оних који су са овим „раскрстили“. Долазак свештеника у дом треба да причињава 
велико задовољство јер имамо прилику да присуствујемо породичној молитви у оквиру 
које се свети водица. Свештеник се обично најављује а у неким местима је дуго година 
устаљен редослед освећења и на нама је да се са свештеником договоримо у ком терми-
ну да нас посети. Част нам налаже да будемо пажљиви јер није лепо да свештеник изо-
стави нас у време када остале из наше околине посећује.

Веома је ружно када неко тражи разлоге због чега није у могућности да прими свеш-
теника, а једини истински разлог лоша односно добра воља. Нерада особа непажљиво 
протерава анђелски чин који унапређује, од непријатеља и болести штити – у сваком 
погледу уноси радост. Сетимо се Христових речи када је апостоле слао међу народ да 
проповедају и домове благосиљају: Ко вас прима мене прима; а који прима мене, прима 
Онога који ме је послао (Мат. 10,40).

За водицу треба припремити посуду (мања чинија) чисте воде, свећу, кадионицу, 
тамјан, брикет, босиљак и шибицу или упаљач за прислуживање свеће. Ако било шта 
од наведеног не поседујете, немојте се узнемиравати, свештеник понешто има код себе. 
Пожељно је, по могућности, да сви чланови присуствују молитви, да буде прислужено 
кандило (ако га има) да кућа или стан има икону пред којом се на столу свети водица. 
Пожељно је (ако је у могућности) да све просторије буду поспремљене како би свеште-
ник сва одељења окадио и покропио освећеном водицом. Свештеник на томе неће ин-
систирати али ће приликом кађења и кропљења ући у собе на којима су врата отворена.

Да би вода служила за освећење и очишћење оних који је пију или се кропе њоме, 
свештеник овим светим чином призива на воду Божији благослов, те вода добија силу 
која служи на исцељење душе и тела, на одагнање видљивих и невидљивих непријатеља, 
на освећење и очишћење оскрнављених ствари и предмета за људску употребу; једном 
речи, на вeлику духовну корист оних који верују и са поверењем је употребљавају.

Освећење водице по домовима није само „пуки“ обичај, него насушна потреба са-
мих верника, који осећају потребу да повремено буду освећени и очишћени кропљењем 
светом водицом. Код православних Грка има доста породица које захтевају од својих 
свештеника, да неизоставно сваког месеца долазе и врше освећење воде по домовима и 
у пословним просторијама.

И долазак свештеника има за циљ да се негује наша духовност, православље и све-
тосавље, да будно чувамо своју веру и своју лепу српску традицију.

Искористимо долазак свештеника да се по потреби учини молитва за здравље, за поро-
дични мир и сл. Верска неупућеност није страшна ако желимо знати, тако да имамо при-
лику упитати свога свештеника за верске непознанице. Сви разговори могу користити 
родитељима и деци за духовно изграђивање које јача међусобно поштовање и поверење.

Доживимо ову годишњу посету свештеника као празник јер су плодови ове посете 
корисни у оној мери колико придајемо значаја овом догађају.
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ШТАМПАЊЕ ОВОГ БРОЈА ПРАВОСЛАВЦА ПОМОГЛИ СУ:
Душан Копун 10
Породица Дујић 10
Породица Јовандић 10
Породица Симић 20
Породица Ђурендић 10
Радмила Јаковљевић 10
Породица Ђурић 10

Жељко Малешевић 5
Стојкотић 20
Породица Спасић 20
Жељко Малешевић 20
Перо и Бранка Видовић 10
Породица Миладиновић 20
Породица Подовић 10

Тихомир Величковић 30
Драго и Весна Симић 10
Породица Пијуновић 4
Породица Ђорђевић 10
Радојка и Мара Мићић 30
Драгана Кесић са децом 10

ПРИЛОЗИ ЗА ФОНД "ТРОЈЕРУЧИЦА":
Породица Мандић 45
Смиља Мутавџић 20
Миле Павловић из Лицена 30
Сава Павловић из Лицена 50
Породица Обрадовић 50
Божица Теодоровић 10
Породица Јањуш 30
Сузана Микић 10
Марко и Јасминка Тодоровић 100
Ђорђе Степановић 20
Сава Павловић из Лицена 50
Породица Грабовац 20
Породица Поповић 100
Снежана Ћирић 100
Марија и Драгана Симић 200
Породица Миладиновић 50
Н.Н. за Даниела и Давида 50
Радмила Јаковљевић 50
Породица Ковач 10
Н.Н. 150
Породица Сукара 10
Протиница Гроздана Мићић 100
А. Антоанета 10
Зорица Коњевић 50
Мијомир, Јеленка, Стеван и Давид 
Павловић 50
Боја Ерак 50
Јованка и Миленко Савић 100
Симка Мајсторовић 50
Породица Поповић 500
Сузана Микић 10
Ђорђе Степановић 30
Породица Радак 50
Породица Дујић 30
Здравко Мандић 50
Машинка Мачкић 50
Жељко Бановић 20
Породица Којић 50
Невенка Лукић 50
Ђорђе Степановић 30

Породица Мутавџић 10
Марин Вилмар 55
Веселка Стајковска 50
Ружица Остојић 10
Стефанија и Давид 300
Породица Пештић 50
Породица Романчик 100
Ђорђе Степановић 30
Породица Стојанов 50
Породица Тасов 50
Зорица Тодоровић 50
Драго Ђурковић 20
Раденко и Нада Врховац 20
Млађенка Динчић 10
Породица Јањуш 50
Ђорђе Степановић 30
Ђорђе Степановић 20
Породица Зирић 50
Снежана Ерак 50
Славиша Кесић 50
Сузана Микић са породицом 10
Ђорђе Степановић 35
Породица Дринић 50
Митар Цвијетиновић 50
Владимир и Радојка Јаковљевић 50
Милош Кљајић 50
Породица Јагодић 10
Никола Радић 20
Анђелка Копун 10
Марија и Драгана Симић 300
Митко Ламбов 10
Ђорђе Степановић 30
Госпана Марковић 20
Лука, Лана и Лидија Милосављевић 30
СПЦО Линц од прихода природних 
производа 280
Давид и Милена Милић 50
Ђорђе Степановић 30
Митко Ламбов 10
Дијана Нарић 20

Ђорђе Степановић 30
Породица Ђорђевић 50
Породица Брзић 25
Породица Гаврилов 100
Милорад Пејић 20
Нина Илихман 40
Породица Обрадовић 100
Сава Павловић 25
Породица Пијуновић 30
Горан и Мира Карталија 80
Драгана Кесић 30
Слађана Кесић 20
Ђорђе Степановић 30
Породица Столић 50
Миладиновић Слободан 25
Смиља Мутавџић 10
Н.Н. 10
Ђорђе Степановић 35
Породица Романчик 100
Породица Обрадовић 50
Породица Спасић 100
Ђорђе Степановић 30
Породица Поповић 200
ПЧородица Тодоровић 50
Слађана Панић 50
Миле и Далиборка Павловић 50
Сузана и Зоран Микић 30
Петко Дринић 10
Милорад Савичић 10
Породица Ђорђевић 20
Ђорђе Степановић 30
Митко Ламбов 10
Породица Обрадовић 50
Јовица и Невенка Видовић 20
Породица Савић 20
Славољуб и Обранка Ђекановић 10
Милкица Кривокућа 10
Ђорђе Степановић 30
Породица Миладиновић 50
Породица Обрадовић 50

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

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

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“

Српска православна црквена општина Линц, библиотека „Острог‟
Поштовани љубитељи добре књиге, упис нових чланова, издавање и примање је

суботом од 16,30 до 17,50 и недељом од 11,30 до 12,00 часова
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