
Писмо бр. 13. 

Драга браћо и сестре, 
 

Живот србског народа је непрестана борба за Христа и са оним што је нехришћанско. То је 

борба добра и зла унутар човјека али и унутар свијета. Због тога сматрамо да је мисија србског 

рода да извојује побједу над злом. Зато та борба није завршена. Али, њен завршетак може бити 

двојак: пут са Христом или против Христа. 

Хришћанство није само скуп одређених врлина. Не, то би била само статистика. Христос је 

посејао сјеме, али је питање на какву је земљу пало то сјеме. Ако је пало на плодну земљу оно ће 

расти и развијати се у живо биће. Ми се морамо трудити да му омогућимо да се у нама развије, до 

пуноће узраста Христова како стоји у Светом Писму. Скрушеност и смиреност су први услови за 

наш раст по мјери Христовој. Таштина је највећи гријех у очима Божијим. Рат наш је рат са 

„господарем таме“, који тежи да помрачи срца наша. А Господар свјетлости хоће да Он 

загосподари и завлада срцима нашим. У једном псалму се каже: “живот праведника је као 

свјетлост, која сваког часа постаје све свјетлија; а живот грешника је као тама, која сваког часа 

постаје све тамнија“. 

Ово је све знао и наш Свети Кнез Лазар када је на Косово повео србске витезове  у борбу 

не против непријатеља који физички долази, него против унутарњег непријатеља који доноси 

таму: савјести, срца и ума. Свети кнез Лазар је знао да духовна тама ако прекрије његов србски род 

опаснија је од физичке таме а то јесте и ако изгуби једну битку, и ако изгуби и државу мање је 

опасно од, ако све патње, све жртве, сва херојства и љубав према Истини Христу, пану у заборав. 

То је знао Св. Кнез Лазар и са таквом вјером кренуо на далеко, физички, надмоћнијег непријатеља 

да му се супростави. Знао је да залаже своју главу у хиљаде глава својих витезова. Свјесно их је 

принио на олтар отађбине да би из њихове крви процвјетало боље сутра србском роду. Заиста и 

јесте. Из њихове крви процвјетали су косовски божури. 

Шта каже историја како је било: 

На Видовдан 15/28 јуна 1389. године. Сукобиле су се двије најмоћније војске тога доба. 

Србску је предводио кнез Лазар Хребељановић, а турску султан Мурат  Први. Обојица у жестоком 

окршају гину. Србска војска бранила је своју државу, народ и хришћанску Европу од најезде 

Османлија.  

Неки савременици, међу којима је и  владар „србских земаља, босне, травуније и 

далмације“ Твртко Котроманић, свједочили су да је побиједило србско оружије, мислећи ваљда 

што је турска армада послије жестоког боја одјездила за Малу Азију. Неки кажу да је веома брзо 

послије тога Србија постала вазална земља. 

 Нама је данас изгледа свеједно. 

Неоспорно је: 

Бој на Косову је најдраматичнији догађај србске историје. О њему су многи писали и њиме 

се ноги надахњивали.  

Србске светиње су, што дјелимично што потпуно, на тој светој србској земљи уништене. И 

прије Косовског боја али и касније. Набројимо: 

Кнез Лазар Хребељановић је прије боја на Косову саградио „Бијелу цркву Самодрежу“ и у 

њој прије сукоба са Турцима причестио војску. Као споменик живе вјере Лазарове та је црква 

вјековима одољевала. Међутим, историја записа да је почетком 20. вијека Јашар-паша Ђинић 

наредио да се са храма скине оловни покривач и њиме прекрије џамија. Остатак камена је неки 

шиптар покупио и саградио воденицу. Изгледа као и данас. 

Године 1932. црква је обновљена уз највеће почасти какве јој и доликују. Осликана је али 

су фреске послије пола вијека оштећене. 

По народном вјеровању у „Бијелој цркви Самодрежи“ сахрањен је косовски јунак Милош 

Обилић, који је убио турског цара Мурата. Изгледа, драга браћо и сестре, да се србска историја 

непрестано понавља, али на жалост траје и до данас. Једино нема више Милош Обилића, а доклен. 

Видјећемо! 



 

 

Видовдан по народном вјеровању. 

 

У народном предању св. Вид лијечи од свих очних болести и омогућава слијепима да 

прогледају. У Пчињи се гледа какво је вријеме тога дана, па ако је лијепо онда се износе све 

хаљине на ваздух, да се провјетре. Ако је облачно, домаћин изиђе из куће, прекрсти облаке, позове 

св. Вида да га штити и забоде косу у зељу. Цијелога дана ни ријечи не проговара – да не падне 

киша. 

Избјегава се радити на овај дан. Прича се, у селу Срезавици, близу Такова да је погинуо 

неки Чеда са женом му Јованком и то од грома св. Вида јер је у недјељу косио, а на Видовдан 

пластио. 

По црногорским селима пролазе Цигани ковачи да поткивају коње и поправљају ствари по 

кућама. Овдје се такоће вјерује, да тамо гдје земља није „јака“ кад се јечам покоси, на Видовдан се 

смије земља „загарити“ и оставити све до слиједеће године да се „одмори“. 

На Видовдан се у Купрешком пољу приређивала народна такмичења у косидби, па се то 

проширило и на остале народне игре: бацање камена с рамена, скок из мјеста, прескакање магарца 

и сл. 

Вјерује се да није добро јести и брати трешње прије Видовдана. 

Старије жене у Босни врачају дјевојкама помоћу биљки „видић“ и „модра вида“ када ће се 

и за кога удати. Мушкарци, обично домаћин чека да сунце изиђе, потом се прекрсти па каже: 

„Виде, Видовдане, шта очима видио, то рукама створио“. 

Старији свијет на овај дан не игра и не пјева, нити то одобрава млађима. Свуда се 

оживљавају приче о Косовској битци, цару Лазару и осталим србским јунацима. Старци тврде да 

се у поноћ воде (ријеке) промјене, па из бистре пређу у црвене, јер је много србских јунака 

искрварило од Косова до данас. По црквама се дају парастоси косовским борцима, а понегдје и 

свим изгинулим ратницима до данас. Народ каже да и кукавица на овај дан престане да кука за 

изгинулим на Косовом пољу. 

 

Драга браћо и сестре и наша ће црва у сриједу 28. 06. 2006 на Видовдан, послије Свете 

Литургије служити парастос свим изгинули борцима од Косова до данас. Дођите запалимо свијећу 

и помоли мо се. 

 

 

Парохијске активности 
 

Драги парохијани као што смо најавили, ево хвала Богу, прикупили смо новац и ставили 

нови асфалт на паркиралишту. Хвала вам свима, нарочито онима који су из своје љубави, дали од 

срца колико су могли. Али, хвала и онима који нису, јер њихово неучествовање у србској љубави, 

није нијекање србства, него опомена Божија нама да можемо бити и бољи. 

 

Друго, преносим вам искрену хвалу наших уважених гостију који су ових недјеља били са 

нама. Они су: Његововисокопреосвештенство Господин Г. Христофор, Митрополит 

средњезападноамеричи; протојереј-ставрофор Милан Савић, парох лејкфорешки; уважени 

фрофесор архићакон  др. Станимир Спасовић, секретар Митрополије; синђел о. Серафим, 

настојатељ манастира Светог Саве и протојереј Милорад Лончар, парох грачаничке парохије 

Светог Лазара, сви они захваљују нам се на топлом и братском дочеку. Хвала и њима што су нас 

посјетили. 

 

 



Не заборавимо 
 

Дођимо на Видовдан 28. јуна и запалимо воштаницу свим србским јунацима од Косова до сада. 

Служићемо парастос 

Дођимо 6. аугуста служићемо парастос, и молитвено се сјећати Крајишког Изласка 

 

 

Mir vam i od Gospoda svako dobro. Pred Gospodom va{ molitvenik, 
 

 

                                                                                                              Paroh rokfordski 

 

                                                                                                                                     

_________________________  

                                                                                                                         Јереј  Бранислав 

Кончаревић 

 


