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Драга браћо и сестре, 
 

У недјељу, 27. 08. 2006 

имали смо послије Св. Литургије 

призив Духа Светог и миросање 

(помазивање освеђеним  јелејем)  

за наше школарце. Ове године, 

пошто је то први пут, урадили смо 

то недјељу послије него су наши 

пколарци пошли у школу. Разумије 

се и зашто. Нисмо стигли на 

вријеме позвати родитеље да 

доведу дјецу, мада смо то и сада 

урадили само једну недјељу прије, 

ипак хвала Богу било је око  

двадесетак можда и више дјеце. 

Идуће године надамо се да ће их бити више јер 

желимо да ово буде  пракса наше парохије. 

Убудуће обавјестићемо вас парохијским 

писмом. Но, зашто призив Духа Светог и 

помазивање освећеним јелејем, неки  би 

жељели знати. 

У старо доба био је обичај да се, 

краљеви или цареви при  примању престола 

помазују освећеним уљем. Такође, послије 

Бденија или Вечерње службе, пред неки велики 

празник, све вјерујуће који буду тада на 

богослужењу, свештеник их, пред цјеливајућом 

иконом, помазује по челу освећеним уљем. Ова 

пракса и данас живи у Православној Цркви. 

Зашто је то тако? 

Као што рекосмо овај молитвени обичај 

пренијели су нам наши стари, који су истински 

живјели по Светом Писму. А тамо стоји „да 

расвијетлим свима у чему је устројство тајне 

од вјечности скривене у Богу Који је саздао све 

кроз Исуса Христа“ (Еф. 3,9).  Шта ово значи? 

Значи, драга браћо и сестре, да је читав свијет 

и све оно што је у њему саздао Творац. Исти 

Творац је саздао и комарца и слона и све 

видљиво и оно не видљиво. Управо оно 

невидљиво је „тајна од вјечности“ али и оно 

видљиво што му ми често пута и не знамо 

сврху је „тајна од вјечности скривена“. 

Међутим, тајна не постоји за онога који вјерује 

у Христа, јер „у Њему имамо слободу и 

приступ“ (Еф. 3,13) тајнама. Зато призивамо 

Духа Светог „да ојачамо Духом (Христовим) у 

унутарњем човјеку. Да се Христос вјером 

усели у срца наша. Да бисмо укоријењени и 

утемељени у љубави, могли разумијети са 

свима светима шта је ширина и 

дужина и дубина и висина. И 

познати љубав Христову која 

превазилази разум, да бисмо се 

испунили пуноћом Божијом“  (Еф. 

3, 16-19), ради тога помазујемо 

наше чело да би природне силе и 

здрав разум Бог просвјетлио да све 

оно што видимо видимо на начин 

истине и да откријемо дубине и 

висине те истине. Јер, често пута 

неку ствар нашим физичким очима 

гледамо непосредно а не можемо 

да јој откријемо тајну, јер су наше 

духовне силе, духовне очи толико потамнеле 

првородним и личним гријехом, да и  оно што 

гледамо не видимо. Тек када наше унутарње 

очи, духовне очи, прогледају онда кажемо да 

смо нешто схватили. Зато се молимо Духу 

Светом да нас духовно ојача, просвијетли, да 

би могли „још и неупоредиво више учинити од 

онога што ми иштемо или мислимо, по сили 

(природној) која дејствује у нама“ (Еф. 3,20). А 

Христо каже још и ово: „Заиста вам кажем који 

не прими Царства Божијега као дијете, неће 

ући у њега“ (Мк. 10,16). То значи, драга браћо 

и сестре, да треба да очистимо наше духовне 

силе, наша срца, да буду чиста као дјечија 

срца. Дијете не зна мислити лукавством и 

поквареношћу. Оно када нешто учини лоше то 

је несташлук, али није поквареност или 

лукавство да би тим несташлуком некога 

упропастили. Зато будимо као дјеца, чисти 

срцем, тј. избацимо из нашег срца прљаве и 

покварене страсти, јер ћемо тада Бога видјети, 

рече Христос.  

 



 

Парохијске активности 

 

Драги парохијани, ево хвала Богу мину и ово љето. Парохијски живот тече 

устаљено. Многи су били у старом крају, многи на љетовањима широм свијета, а неки су и 

радно кући провели свој одмор. Управа парохије, могли бисмо рећи, провела је радно сво 

љето. Зашто? Наиме, вјероватно да су многи од вас већ чули, ми се заносимо мишљу да 

направимо један наш, србски културни ценар, гдје би имали, сем храма и сале и своје 

гробље. На основу тога господин Предсједавајући заједно са Секретаром и неколико 

чланова Управе обишли су пар могућих локација, чисто ради сагледавања кретања 

тржишта да би имали што конкретнију слику о цјенама и могућим локацијама. Утисци су 

позитивни, па ћемо ако да Бог, најприје, неке идеје у вези тога предложити Савјету 

парохије и усагласити их, да бисмо могли са донекле обликованим предлозима изићи на 

наш Сабор који би требао бити негдје у новембру. Само да напоменем када је у питању 

гробље да имамо три могућности: да остане статус кво, да се размишља о новој локацији и 

прије неколико дана Управа градских гробља,  послала нам је план гробља са могућношћу 

да нам одреде неку локацију. Све локација су у градском гробљу сређене, а ми би, у 

случају да се одлучимо за то, на нашој локацији поставили или кип Светог Саве или крст 

са четири осцила. Свака могућност има своје мане и предности на нама је да се одлучимо. 

Најприје размислимо. 

 

 Друго!Управа парохије пристала је да дана 9. 9. 2006, угости једног 

Предавача који ће говорити о Светом Николају жичком и охридском. 

Предавач долази из Црне Горе и по предавању приказаће нам и филим о Светом Николају. 

Предавање ће почети у 19. часова а послије прадавања и пројекције филма биће 

такмичење у изворним народним пјесмама. Зато позивамо све вас, било 

појединце или групе, који имају смисла за изворну музику, да се пријаве најкасније до 

петка, 8. 9. како би могли да направимо редослијед извођења пјесама. Сви који желе 

да се пријаве могу то код господина Радована Глигоревића, који ће водити то 

наше Народно посијело. Телефон брата Радована је: 815/ 636-2542. Дођите, 

саслушајмо предавање, 


