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Драга браћо и сестре, 

Када изговоримо ријеч Видовдан, душом урањамо у прошлост, преиспитујемо себе, 

поносимо се, пјевамо, кајемо се и плачемо, све у исто вријеме. Размишљамо о Кнезу, о војсци, о 

Христу. Сјећамо се Обилића, Југовића, Топлица, Орловића, али, Богами, и Бранковића. Зато, ако 

би нам неко украо ову ријеч, и ако бисмо морали своју судбину описани само са једном рјечју, 

рекли бисмо Косово, и опет би сви све разумјели. 

Битка, која се десила крајем 14. вијека, иако су погинули сахрањени, рањени подлегли или 

излијечени, вјекови прошли, она још није завршена. Косово је нападано увијек и са свих страна, 

споља и изнутра. Прије двадисетак година славили смо и клицали „вођама“ а данас осјећамо да 

смо преварени и издани. Можда је и боље тако. Можда, до сада и не бисмо знали да смо том 

великом прославом исмијани и понижени. Постоји ли нада? 

Увијек када ме тешке мисли заокупе и црне слутње притисну, посегнем за Светим 

Писмом., и тамо потражим одговор. Јер, кад боље размислим, једина утјеха је у чињеници да 

земља припада Богу, па Бог, ако заслужујемо, може опет да нам је врати. Сјетимо се. Кад је Мојсеј, 

уз помоћ Божију, извео Израиљски народ из Египта, послије силних мука и четдесетогодишњег 

лутања по пустињи, доведе их Господ до Јордана и показа им равницу с друге стране, те учини 

завјет са својим народом, обећавши му сву земљу коју оком може прегледати. Лијепо, рекли 

бисмо. Али та земља није била празна већ насељена  својим вјековним становницима. И ту земљу, 

уз Божију помоћ, узе народ Израиљски и цареваше на њој педесет царева њихових. И кад умрије 

Мојсеј, наслиједи га Исус Навин, и по вољи Божијој, Господ обнови завјет са њим и дарова му 

исту земљу. И све док су синови Израиљеви држали завјет са Господом и заповјести Његове 

извршавали, њихово царство је напредовало. Али, онога момента када неки погријешише међу 

њима, и одлуташе са пута Божијег, љуто бијаху кажњени. Многи изгибоше и велика пометња и 

страх настаде међу њима. Исус Навин завапи Господу и упита га, зашто издаде народ свој. Господ 

му рече да неки сагрешише. Израиљци ухватише преступнике и каменоваше их. Таквом 

дисциплином угодише Господу и проклетство са себе скинуше. 

Каква је поука из свега овог, и како је повезати са нашом трагедијом? Ево како. Господ 

одузима од оних који су непослушни и покварени и даје послушнима. Тако једне награђује а друге 

срамоти и кажњава. Зато није чудо што нам се ово дешава. Јер, одавно су Срби  окренули Богу 

леђа и заповјести Његове погазили. Неки ће рећи, и други народи су се Богу супроставили, па 

зашто и њих не кажњава овако? Тачно, али када мало боље погледамо, ми смо ипак отишли много 

даље у своме безакоњу. Нека неко пронађе  у било ком језику псовку којом се толико непосредно 

вријеђа Божије име, као што се то тако лако чини у нашем србском језику. Не псују само одрасли, 



него и дјецу своју уче, још им тепају кад дјеца неко од светогрђа преко својих невиних усташца 

превале. Ипак, ако Бог и допушта нека страдања Он заувијек не напушта свој народ. 

Бог је, чини се, чекао да се повратимо на путеве честитих нам предака. А ми? Изгледа 

изабрасмо, ето већ данас, вођу каквог заслужујемо. Тако Богу творцу и Власнику цијеле имовине 

не преостаје ништа друго него да узме своју имовину и раздјели. Тако се обистини Његова 

пријетња: „Странац који је код тебе попеће се надте високо, а тићеш сићи доље веома ниско. Он ће 

ти давати у зајам а ти нећеш њему давати у зајам; он ће постати глава, а тићеш постати реп.... И 

доћиће на те све ове клетве и гониће те и стизаће те, докле се год не истријебиш, јер нијеси  

слушао гласа Господа Бога својега и држао заповјести Његове и уредбе Његове које ти је 

заповиједио. И служићеш непријатељу својему којега ће Господ послати на тебе... Подигнуће 

Господ на тебе, народ из далека, са крја земље, који ће долетјети као орао, народ којему језика 

нећеш разумјети. Народ бездушан, који неће марити за старца, нити ће дјетета жалити“ (5 Мој. 28, 

43- 50). 

Ове клетве нису све. Читањем Пете књиге Мојсејеве оне су све црње и теже. Народу 

нашем довољно је и ово што га је снашло.зар нам треба, да данас, на Дан сјећања, на Дан туге и 

молитве – Видовдан, гласамо, изгласамо и конституишемо Скупштину, по вољи оних, који нам, 

као проклетство стоје у Светом Писму. Јесмо ли ми сви своји? Кажите да лажем, ако мислите да је 

све што нам се дешава, ван наших заслуга. Заиста, у само дно смо ударили својим падом. Срећа 

наша те имамо толике молитвенике, горе, пред Господом. Један од њих је и Свети Кнез Лазар 

Косовски. 

Нека би се Господ смиловао на нас па да овај Видовдан без Косова и без сопствене памети, 

буде свима  нама за наук и опомену, да се као народ оправдамо, опаметимо и очистимо, да би нам 

Господ поврати и даровао оно за чим чезнемо. 

 

Догађања на парохији.  

1. Јуна 28 је Видовдан. Света Литургија у 10. часова, послије Парастос србским 

витезовима и читање молитава за болне над рукама Св. Кнеза Лазара. Као што 

знате мисмо добили извежене руке Св. Кнеза Лазар из манастира Манасије. 

2. Јула 12. субота, Св. Петар и Павле. Служимо Св. Литургију у 10. часова. Сутрадан 

у недјељу не служимо јер служимо у Либертивилу  

3. Драга браћо и сетре ви знате да наш фолклор има преко 60. дјеце, и да смо поносни 

на то. Међутим, морамо да вам кажемо да је почела да ради и наша фудбалска 

секција за дјецу. Ко жели да му дјете игра фудбал нека дође и упише га у 

Фудбалски подмладак Сокола. 

 



 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

Ваш парох. 

 

 

................................................................... 

Протонамјесник Бранислав Кончаревић 


