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Драга браћо и сестре , 

Мир вам и од Господа добро здравље! 

Ево полако приближише нам се и Србски дани Рокфорда. Рекли бисмо ништа ново, али 

ипак има новога. Старији смо а то значи и искуснији, тако да ове дане нашег престављања 

рокфордској јавности, не смијемо препустити случају, него вријеме које је пред нама узети 

у своје руке и показати нашој околини да Срби као народ нису од јуче, него да су Срби и 

њихова култура старији и од најстарије старине овдје гдје смо сада. Будимо достојни 

претци предака наших. Не дозволимо да зле мисли или дјела овладају снама, па да нас 

скрену с пута Светог Саве. Будимо прави Светосавци. Сачувајмо своју вјеру и покажимо 

другама колико је лијепа наша вјера. У супротном ако овладају зле мисли с нама испуниће 

се пророшто пророка Јеремије који каже: „Чуј, земљо, ево ја ћу пустити зло на овај народ, 

плод мисли њиховијех, јер не пазе на моје ријечи, и погазише закон мој (6,19) .  

Дакле, браћо, гдје ли то расте и гдје сазријева зло? Не у крилима Божијим него у мислима 

људским. У мисли људске зло бива посијано од силе демонске, или од страсти тјелесних. 

У мислима људским зло расте, и грана се, и размножава се, и цвијета, и листа, и најзад 

плодове доноси. Благовремено Бог опомиње људе, да се тргну од злих мисли својих, како 

зло не би сазрело у душама њиховим и донијело горке и смртоносне плодове своје. 

Благовремено опомену Бог Каина, но Каин није хтио чути опомену, него пусти да зла 

помисао на брата донесе зао плод, братоубиство.... 

Које су мисли зле? Све оне које иду усупрот закону Божијем, ријечи Божијој. Зле мисли су 

самовољни закон човјечији, који човјек самом себи прописује мимо и насупрот закону 

Божијем. Ако ли је пак човјек одлучно ријешен, да се држи закона Божијег, зле мисли су 

тада немоћне као сијенке, које се брзо појављују, али исто тако и брзо исчезавају. Тада је 

човјек господар над мислима својим, јер осјећа Бога као господара над собом. Тада је 

закон Божији закон, а зле људске мисли ништа. 

Ево ја ћу пустити зло на овај народ, говори Господ. Какво зло? Плод мисли њихових. То 

јесте: Господ ће допустити само да пожењу оно што су посијали и одњеговали; јер зло 

нити је Божије сјеме нити је Његова жетва. Зло које ће Господ допустити на безаконе људе 

јесте плод мисли њихових. По мислима својим они су требали цијенити, какво ће их зло 

снаћи, као што сијач по сјемену цијени, каква ће му бити жетва. 



О Гопсоде кротки и незлобиви, спаси нас од нашег сопственог зла, које смо сами у себи 

одњеговали. Отклони зле плодове злога усјева, молимо Ти се. И помози нам почупати зло 

сјеме из душе наше. Теби слава и на вијек хвала. Амин 

Ето то је кратка поука шта се дешава, драга браћо и сестре, ако дозволимо да зло сјеме 

посијемо у душу своју. Из злог сјемена не ниче ништа добро. Тако ако су нам мисли зле 

нећемо моћи ни да преставимо другом наша духовна добра. Тада тај други неће моћи 

нашу испружену руку прихватити као руку пријатељства него као руку страха и побјећиће 

од нас. У том случају други није крив ако нас не гледа очима љубави него очима страха. 

Криви смо ми. Зато драга браћо и сестре изнесимо добра дјела из ризнице срца нашег. Јер, 

други није пакао  (како проповједа савремена философија) него, други је могућност за 

пријатељство. Будимо мудри као змије и безазлени као голубови: увјек тамо гдје можемо 

имати пријатеља нестварајмо непријатеља. Зато покажимо се ко смо и шта смо у Србским 

данима Рокфорда. 

 

 

Шта су Србски дани Рокфорда? 

 

Сигурно сви знате да је наша парохија, за своје постојање, добила благослов од надлежног 

Владике 12 Септембра 1997. године. То је била друга недјеља септембра и ми као сјећање 

на другу недјељу септембра славимо Србске дане Рокфорда. Друга недјеља може бити од 

7 до 13. ове године је то 13 и 14 септембра. Ово је други пут како славимо. Прошле године 

било лијепо и величанствено с тим што нисмо толико дали у јавност пошто је било први 

пут.  Били су претежно наши парохијани. Ове године, што нам и јесте циљ, дали смо у 

јавност и очекујемо да дођу сви они који желе да нешто више сазнају о Србској култури и 

традицији. Да не би описивали шта све имамо прилажемо распоред:  

Program: 

Septembаr 13 

Почетак у 12оо Фудбал, подмладак Сокола са гостима  

У 5. сати наша фолклорна група, први пут 

Други пут у 6. сати  

Сво вријеме свира наша духовна музика, играју се Балоте  

У 2, 4, 6, разгледање цркве, за странце и учење о Србској традицији  

Septembаr 14 

Света Литургија у 10 сати, народно весеље до  

3. сата када наступа Миљан Миљанић  



 

Оба дана посјетиоци ће моћи купити домаћа србска јела и пића, као и сувенире из србске 

традиције. За дјецу посебан простор и посебне справе за играње. 

 

 

 

 

Рокфордски парох 

 

 

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

Бранислав Кончаревић 


