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Драга браћо и сестре, 

 

Један од највећих србских завјета је задужбинарство. Шта је задужбинарство? 

Задужбинарство је лично уложени труд и жртва која се подноси да би се нешто трајно 

оставило покољењима иза себе. Најчешће је то подизање храмова за душу своју и својих 

ближњих. Међутим, то не морају бити само храмови, могу то бити и остала здања која су 

на духовну добробит свога рода и потомства. Као примјер навели би зграду Универзитета 

у Београду која је задужбина Мише Анастасијевића. Миша Анастасијевић је био богати 

трговац и желио је да остави нешто вриједно отачеству своме. Пошто је помагао многе 

манастире и цркве, на заласку свога живота, оставши без наслиједника, тестаментом је 

оставио дворац, који је припремао за своју кћерку, која је у међувремену преминула, 

србској просвети. Миша је био од оних Срба који су схавтали да све што имамо није наше, 

него да нам је то Божији дар.  Дар Божији је здравље, љепота, снага... Дар Божији је 

могућност да нешто учинимо, па и да стечемо иметак. Имамо много примјера да је неко до 

јуче био богат: духовно, породицом, иметком а већ сутра постане просијак!? Зато драга 

браћо и сетре увјек се сјетимо и кад имамо највише да и ми сутра можемо бити тај неко. У 

добру се не понесимо и жалости се не унизимо, рекао би наш народ. Све је од Господа. 

Наше је само да пажљиво читамо знамења Божија. Знамења Божија моћи ћемо читати ако 

се трудимо да будемо на путу Божијем. Пут Божији је испуњавање заповијести Његових и 

дјела Његових. Човјек, кад је на Божијем путу, продужава Његово дјело а то је спасење 

себе, својих ближњих па на крају и читавог свијета. У жовјековим рукама је судбина 

свијета. Човјек има шансу да преобрази свијет или да га уништи. Задужбинарство је 

преображавање свијета. Свака задужбина је дио  духовне љепоте човјека и бескрајње 

љепоте Божије. У свакој задужбини сусреће се преображена духовна љепота човјекова са 

бескрајном љепотом Божијом. Зато свака задужбина зрачи непролазном љепотом и 

трајношћу. Света лоза Немањића имала се рашта и родити када је могла своме потомству, 

док год траје то потомство, оставити оволики број манастира а међу њима и Хиланадар. 

Да су било шта друго урадили пали би у заборав као и десетине других који су можда и 

више учинили за тренутачно стање али нису оставили задужбину. То јесте није се њихова 

љубав сусрела са Божанском љубављу и била оплемењена и преточена у нешто 



непролазно, јер, само Божанска љубав је непролазна. Зато и свака човјечанска љубав када 

је обожена, то јесте преображена у личном сусрету, постаје непролазна и вјечна.  Тако је и 

наша задужбина, наша парохија, дјело љубави наше просвијетљене Божанском љубављу, 

или сусрет са Божанском љубављу. Не гледајмо што је неко више неко мање уложио себе, 

или што неко није никако уложио себе, ипак на крају кажемо то је дјело Срба из 

Рокфорда. Па и они који на сва уста диче се србством, а са смјешком прате нашу 

активност, и они су учесници подизања наше парохије. Јер, њихов смијешак је позив на 

покајање, нама не њима. Јер, Бог кроз неке дјела и дјелује, а преко неких нас опомиње. 

Онај ко жели да буде на Христовом путу његов поглед треба да буде упрт само у Христа, 

Спаситеља. Христос је наша мјера, љубав и праштање. Свако дјело, нарочито 

задужбинарско, треба да буде мјерено Христом, а не човјеком. То значи правим 

задужбину Христа ради и љубави његове ради, а не ко ће ми шта рећи. Да ли ће ме неко 

похвалити или нешто друго рећи.  Моје задужбибарство треба да буде на спасење душе 

моје. Јер животни ход је мал, а стављен на разна искушења. Све нам је ту на дохват руке а 

да ли ћемо изабрати оно право. Да ли често пута и знамо што је оно право, а на крају 

животнога пута Бог ће нас питати шта смо учинили, имамо ли какво добро дјело. Шта 

ћемо одговорити? Мало нас је који ће без муцања рећи, имам. Шта нам значи материјално 

богатство, или трка за материјалним богатством. Јер, на крају свих крајева остаје нам само 

једно – лични сусрет са Богом. Са каквим даровима ћемо кренути ка Царству Његовом, са 

каквим ћемо даровима обрадовати Домаћина, Бога. Које су то наше заслуге да би вјечно 

пребивали у царству свијетлости, а не у царству таме, гдје је плач и шкргут зуба, како 

каже Свето Писмо..... 

Зашто треба да сви узмемо учешћа у прослави наше парохије. Зато што наша 

парохија није једног него свију нас. Свију који вјерују у Христа. Јер Христос није дошао 

ради једног  него ради свих који га прихватише као Богочовјека. У то име драга браћо и 

сестре имамо: 

У суботу, 8. септембра, је турнин у балотама и фудбалу, послије забава, а у 

недјељу 9. септембра је Архијерејска Литургија, послије свечани ручак и на крају додјела 

признања заслужним парохијанима. 

 

 

Парохијеске активности 

 

Намјеравамо да  23. септембра почнемо са парохијском школом. Родитељи који 

желе да упишу своје дјете нека се пријаве до тог датума. Школа ће бити два пута мјесечно, 



прве и треће недјеље у мјесецу. Један час би требао да буде из вјеронауке а други би 

требао да буде из србског језика и културе. Дакле 23 септембра почињемо.  

 

Мир вам и од Господа добро здравље, 

 

 

Ваш пред Господом молитвеник 

 

Јереј Бранислав Кончаревић 

 


