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Драга браћо и сестре, 

Приближава се вријеме Великог или Васкршњег поста. Шта је то пост сви добро знамо, 

иако неки посте схватајући хришћанску суштину поста а неки посте по „навици“ јер су ту 

„навику“ преузели од својих старатеља. Неки, пак, хришћански пост изједначавају са 

дијетом или неком терапијом коју им пропише доктор. Међутим, хришћански пост је 

дубљи и сажетији и од просте навике и од дијете или неке медицинске терапије. 

Хришћански пост има своју дубинску, есенцијалну преображавајућу улогу за сваког онога 

кому приступи са вјером и љубављу Христовом. Хришћански пост се темељи и извире у 

самому Богу Христу. Христос – Богочовјек је сам постио и нама пренио поруку и улогу 

духовно терапијске улоге хришћанског поста. То значи да пост не јача само наше тијело 

него и нашу личност на којој почива наше тијело и сав човјеков живот. Пост има 

очистиличку и обновитељску улогу у човјеку. То значи постом ми се духовно купамо, 

перемо духовну прљавштину која се наталожила у нашему духу и у нашој личности. 

Постом узимајући лаку и не масну храну ми перемо и ослобађамо се отрова у нашем 

физичком тијелу али исто тако уздржавајући се од духовних прљавштина као што су: 

псовање, оговарање, лагање, жеља неком зла.. ми перемо и своје духовно тијело које је 

претежније и важније за наш духовни хришћански живот. Тако да наш Васкршњи пост 

почиње не покладном вечером него четири недјеље прије, кад почињемо духовним постом 

или припремним постом за тјелесни пост. Тако имамо прије Васкршњег поста недјељу 

митара и фарисеја, недјељу блуднога сина, недјељу месопусни и сиропусну иза које 

почиње и тјелесни пост или уздржавање од мрсне хране. Смисао ових недјеља је 

слиједећи: Недјеља о митару и фарисеју говори нам о два типа људи: једни су скрушени и 

свијесни својих гријехова као што је митар, и који моле Бога да им опрости њихова 

сагрешења, а други тип љиди су фарисеји који се моле у свој својој гордости занемарујући 

или презирући остале. Порука јеванђеља недјеље о блудном сину је слиједећа: Бог никад 

не напушта своја чада и кад највише гријеше, као овај блудни син који је сво своје имање 

прокоцкао и на крају се у покајању вратио своме оцу, да би га отац прихватио у највећој 

радости и љубави. Тако и наш Бог Отац прихвата све покајнике који му се искрено моле и 

кају. Порука месопусне и сиропусне недјеље је постепени прекид јаке хране и прелаз на 

лагану, посну храну. Тако је наша Света Православна Црква, угледају ће са на самога 

Христа, прописала и увела пост у хришћански живот. То значи она нам је дала лако бреме. 



Дала нам је бреме које можемо лако да понесемо тако да пост није терет ни за малу дјецу а 

камоли за одрасле. Тако би бар требало бити за оне који имају вјере и живи у вјери 

Христовој.  

Дакле, рекли смо, да је пост чишћење душе и тијела, да би што достоније примили 

Васкрслог Господа Исуса Христа у Светој тајни Причешћа,  тако да су Света тајна 

Исповијести као о Света тајна Причешћа приодни наставак поста. Према томе Светој 

тајни Причешћа и Светој Чаши са тијелом и крвљу Господа Исуса Христа треба 

приступити достојно. То јесте  омивен и тијелом и духом кроз пост и исповијест. Онај ко 

је постио тијелом а није духом, то јесте није се исповиједио тиме и своју гордос уништио, 

није умивен. На његовој савијести почива узимање Свете тајне причешћа.  

 

 

Догађања на парохији:  

 

Драга браћо и сестре, као што нам је свима познато у суботу, 1. Марта 2008, су 

задушнице. Задушнице су дан који је посвећен нашему сјећању на наше упокојене. На 

тај дан служи се Заупокојена Литургија, пале се свијеће, дају се парастоси и помени и 

излази се на гробља, или у неким крајевима задушнице  се празнују у кругу породице, као 

што је случај у неким дјеловима Херцеговине 

 Ми ћемо служити Заупокојену Литургију и зато молимо да сви они који желе да им 

се спомене име неког њиховог којега се сјећају, донесу имена прије Проскомидеје 

да би могли то да урадимо. 

 

Обавјештавамо,  

Родитеље који доводе дјецу у школу да је школа србског језика сваке друге и сваке 

четврте недјеље у мјесецу. Вјеронаука је сваке четврте недјеље у мјесецу. 

Деветога (9) марта (недјеља) је покладна вечера за све парохијане и госте који 

буду дошли да служе с нама. Ујутро у уобичајно вријеме 10. часова почиње 

Литургија а у 6 часова послије подне Покладно Вечерње. 

 

Такође  

Родитељи чија дјеца желе да играју у фолклору могу да се јаве неком од чланова 

Повјереништва или госпођи Велинки Вулић. 



 

Обавјештавамо  

Да, као и до сада, почињу и предавања за одрасле. Прво предавање предвиђено је 30. 

марта послије Свете Литургије. Тема: Настанак, развој и подјела Хришћанства.. 

 

 

Ваш пред Господом молитвеник 

 

_______________________________   

Протонамј. Б. Кончаревић 

 


