
Писмо бр. 18. 

Драги парохијани, 

 
Драга браћо и сесте у суботу, 10. 2. су задушнице. Шта су задушнице и који су за –

душни-дани, већ неколико пута смо говорили, али није на одмет да се и сада подсјетимо.  

Као шта само ријеч каже задушнице су дани у којима се ми сјећамо у молитвама 

наших упокојених  и оно шта највише можемо у своме земаљском животу јесте да им 

упалимо свијећу. Свијећа је символ свијетлости њима на оном свијету и горуће наше 

љубави према њима на овом свијету. јер је бесмртнос по нашој хришћанској вјери, управо 

заснована на љубави. Хришћани исповиједају вјеру у љубав која је јача од свега, па и од 

саме смрти. Тако је за хришћанина смрт само пролаз из овог у онај свијет. Двјери кроз која 

се неминовно мора проћи. Али то није крај. Јер, сваки крај је нови почетак нечег. Чега? 

Хришћани вјерују: крај то је за једне почетак вјечног пребивања ван Божанске 

свијетлости, у мраку смртном, како стоји у Св. Писму, а за друге вјечно пребивање у 

свијетлости Божанској. Стање и једних и других је лични избор. Тај лични избор јр наш 

земаљски живот, и он може бити са Богом или без Бога. Они који су са Богом пребиваће 

послије упокојења у свијетлости Божијој, а они који су без Бога пребиваће у тами смртној 

до Општег суда, то јесте Другог и славног Доласка Господа Исуса Христа. Међутим, 

стање грешника је измјенљиво. Али не могу они сами, јер су им душе ван тијела, већ 

Црква, живућа Црква, то јесте они који су остали иза њих. 

Жива Христова Црква на земљи само је један и то мањи дио Цркве, чије постојање 

би било бесмислено да нема оног другог, небеског дијела који чине душе упокојених 

хришћана. Међусобна прожетост и повезаност небеског и земаљског дјела Цркве тешко је 

схватљива онима чија је животна философија површна и сматрају да нема ништа више 

него што је овдје на земљи и то видљиво само тјелесним земљаним очима. А још је теже 

онима који су се предали паганским празновјерицама и сујевјерју и панично избјегавају и 

сваку помисао о оном другом животу послије овог физичког. Међутим, сви они 

заборављају да је човјек Божија икона и као што је Бог бесмртан тако и човјек има 

могућност да по тој икони која је у њему постане бесмртан. Тако да његов живот не 

престаје тјелесном смрћу. Шта значи да онај неминовни тренутак када душа напушта 

тијело не представља апсолутни крај, јер душа је бесмртна и упокојена чека други Долазак 

Господа Исуса христа да би васкрснула у преображеном тијелу за вјечни живот. И као што 

рекосмо, поред уобичајних заупокојених богослужења, постоје дани који су посебно 

посвећени покојницима. Осим Побусаног понедјељка (осам дана по Васкрсу), све остале 

задушнице падају у суботу пред неки празник, па су тако и ове прољетне задушнице 

недјељу дана прије Великог поста. 

На задушнице треба отићи на гробље, прелити и окадити гробове својих покојника 

и помолити се за спасење њихових душа. Тога дана се у храмовима служе свете Литургије 

са посебним милитвама за упокојене, па ако неко не може отићи на гробље, може у храму 

да упали свијеће и принесе молитве за оне од којих смо, како нас наша вјера учи, 

привремено растављени. Православни вјерници свјесни братске љубави не само за 

сроднике по крви него за све сроднике по духу, често пута пале свијеће и онима којима 

нема ко у овоме животу да запали свијећу, јер иза себе нису оставили потомство. То је 

велики севап како каже наш народ. 

 

 



 

 

Парохијске активности 

 
Школа 

 Драги парохијани, као што смо најавили, друго полугодиште наше 

школе за вјеронауку и србску културу при нашем храму почиње са радом у недјељу 11. 2. 

2007. Поново апелујемо на родитеље, који желе да им дјеца похађају нашу школу, а који 

нису уписали своју дјецу да то ураде на вријеме. 

 

Задушнице 

У суботу 10. 2. 2007 су прољетне задушнице, служимо Свету заупокојену 

Литургију по уобичајном времену; 10. сати. Такође, сви који желе да им се имена 

упокојених помињу на Проскомидији нека донесу имена прије Проскомодије или нека 

оставе имена за неку од слиједећих Заупокојених Литургија. Драга браћо и сестре, у 

парохијски диптих улазе не само имена за упокојене већ и за живе. Сви који желе за 

здравље својих живих да им се помињу имена нека напишу имена и предају их црквењаку, 

како би могли да их уведемо у диптих. 

 

Водица 

Драга браћо и сстре, послије Богојављења свештеник освећује водицу по домовима 

до Васкрса. Сви који желе да им свештеник дође светити водицу кући, нека се јаве 

црквењаку а он ће направити списак посјета као и до сада 

 

У вези причешћивања 

Драга браћо и сестре, долази нам Велики пост. Дани нашег преиспитивања себе, 

дани праштања и мира са свима. Пошто прве недјеље поста дође велик број парохијана и 

желе да се причесте, а по обичају неки касне, тако да се створи велик ред за исповиједање, 

па онда каснимо и са Литургијом и са уобичајним осталим пословима. Ја бих вас замолио 

да они који могу доћи друге или треће недјеље да дођу како не би стварали беспотребну 

гужву.  

 

Покладна вечера     

Као и до сада, пракса је у нашој епархији да великопосно богослужење почиње из 

наше шарохије. Тако ћемо у недјељу, 18. 2. 2007, заједно са неколико свештеника 

одслужити Вечерњу и послије тога прећи у салу на покладну вечеру. Замољавамо Коло 

србсских сестара наше парохије да се потруде, као и до сада, да припреме, како то оне 

најбоље знају. Дакле, у недјељу 18. 2. у 10. сати уобичајна Литургија и навече у 6. сати 

Вечерња и послије вечера. 



 

 

 
                                                                             Ваш пред Господом 

молитвеник 

 

---------------------------------------------  

                                                                                 Јереј Бранислав 

Кончаревић 

 

 


