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Драга браћо и сестре, 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!  

ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ! 

Ове ријечи, којима се поздрављајући постајемо стварни учесници и увјерени свједоци Христовог 

Васкрсења, не затварају нас, попут олаких парола и усклика, у један далеки догађај него јасно и 

недвосмислено показују плодотворну димензију догађаја који стално траје, тако што све и сви 

постају учесници васкрсне стварности. Јер вјером знамо да сви ми истински саваскрсавамо са 

Христом. Не умишљамо него стварно, животом у Христу кроз литургијску заједницу као 

сапричасници Тијела и Крви Његове, сараспињемо се и устајемо заједно са Њим и у Њему, и Он са 

нама. Тако је све осмишљено и оциљено, све се испуњава црквеном пуноћом богочовјечанске 

заједнице живога живота који траје непрестано и све покреће и сабира. 

Васкрсење христово је највећа Божија част којом је частио човјека. Заправо то је Божија „побједа 

која прождире смрт“ (уп. 1.Кор. 15,54). Побједа за нас и нама дарована. Јер Син Божији силази да 

подигне и поведе човјека и примањем Крста и смрти да побиједи смрт, којој човјек кроз 

Богочовјека сверадосно узвикујући побједоносно говори „Гдје ти је смрти жалац? Гдје ти је 

пакле побиједа“ (1 Кор. 15, 55). Потврда те побиједе јесте славно васкрсење, а коначно је и 

утврђена вазнесењем. Тако смо призвани у побједоносну љепоту црквеног живота. Тај дар нам је 

част и обавеза. Висока част и велика обавеза. Част која се прима и којом се живи, а не која се 

одлаже у заборав, и понекад се дозове у сјећање. Та част се памти и она чува наше памћење дајући 

нам сигурност здраве наде. Тако постајемо оспособљени и способни, испуњавајући се благодаћу 

васкрсења у сталном живљењу кроз непрекидно саваскрсавање са Христом и у Христу. Свијетлост 

васкрсења нас не обасјава само споља или иза нас или са једне или друге стране. Просвећује нас 

потпуно и скроз. 

Због свега овог је несхватљиво слављење Васкрса у само један или три или седам или ма колико 

дана. Слављење не стаје ни само у кратко свједочење кроз пар ријечи поздрављања и узвраћања. 

Васкрсење је стална слава, јер нас прославља најцјелосније, а не да само ми славимо празник као 

догађај, него је слава васкршња у томе да је Бог нас прославио и почастио, и увијек нас изнова 

части и прославља. Не да смо изравнали рачуне, како неки говорећи желе да нас преваре, него да 

смо добили преизобиље дарова у превеликој љубави, којом се чудесно и крстоносно сусрећу 

правда и милост, тако да правда не скончава као сурово поравнање него као свемилостиво 

испуњење. Тако да су увијек и правда и милост свеисцјељујуће и свеспасоносне, тако што увијек 

„милост слави побиједу над судом“. Не заборављајући то останимо у здравом благодатном 

памћењу које нас чини јаким и добровидећим, тако да све гледамо љепотом васкршње стварности. 

На тај начин видимо све не како би ми желили, него како јесте и како би требало да буде у 

свјетлости световскршњој. Тада се разрешавамо од самовоље која нас умара и одваја једне од 



других, не мислимо о себи неумјереношћу гордоумља, него ослобађајући се робовања самоме себи 

и својим жељама видимо истински добро. Тада Христос без препрека улази у одаје наше личности. 

Не да би нас преплашио или збунио него да би нам показао стварне плодове васкрсења. Он силом 

свеваскрсне дивоте стално куца на двери наше и чека да га позовемо и улази. Неће без нашег 

позива. Чекајући наш позив показује свесилу љубави којом улази тако што нас чини свепричасним 

Њему. 

Ако смо Христови, а јесмо, онда морамо то добро знати и мудро свједочити свима, будући увијек 

спремни да љепотом самоодречне и саможртвене љубави покрећемо једни друге непролазном 

силом васкрсне стварности. Не збуњујмо се невјером  моћних, који су само наизглед силни и 

моћни. Јер све те силе силника овосвјетских су празне и пролазне. Нисмо ми својом вјером против 

њихове невјере, јер никад се тако вјера не свједочи. Невјерујући човјек је сам против себе. Наша 

вјера није противљење његовој невјери, него је опредјељење за радост. А радост није никада 

против жалости, тада би постала злурадост. Радост је изнад свих жалости, као што је вјера изнад 

сваког вида невјерја. 

Васкршња радост у сили правовјерне сигурности све нас окупља отварајући нас за стално 

свједочење свима. У том смислу када се поздрављамо радосноваскрсним поздравом ми тада 

свједочимо свима, па и себи увијек и изнова, живот у његовој узвишеној пуноћи радости. То чува 

наше памћење у сили доброга свједочења којим се  непрестано отварамо једни за друге и сви за 

Васкрслог Христа, Који нас све чини живим сарадницима и учесницима незалазне славе, којом 

смо почаствовани, и којом чашћу једни друге, сверадосно се поздрављајући, частимо. Због тога је 

васкршњи поздрав много више од само обичног поздрава. Силом живе заједнице и заједничарења 

постаје жива ријеч неоћутног свједочења правога смисла кроз све вјекове. 

 

Распоред Богослужења: 

 

Велики Четвртак, Света Литургија у 10 часова. У 6 часова послије подне Вечерња са 

читањем 12 Јеванђеља. 

Велики петак, у 6 часова послије подне изношење плаштанице 

Васкрс, Недјеља служба почиње у 8 часова и послије Св. Литургије освећење васкршњих јаја 

Благовјести, среда април 7, Св Литургија у 10 часова. 

Томина недјеља (Мали Васкрс), Св. Литургија у 10 часова, послије Рокфордски вишебој. 

Такмичење у неколико дисциплина: потезање канапа, ношење јаја у кашики, трчање у врећи итд. 

 

Драги парохијани, као што смо већ објавили вјеронаука тече својим током. Имамо 

пријављено до сада 17. дјеце. Сви који нису до сада пријавили своје дјете могу то сваке 

недјеље, а вјеронаука за сада је сваке задње недјеље у мјесецу. 

 



Свим парохијанима и свим пријатељима наше парохије свештеник са 

породицом честита Празник над Празницима Христово Воскресеније и 

поздравља вас сверадосним хришћанским поздравом 

Христос Воскресе! 

Ваистину Христос Воскресе! 

 

 
Ваш пред Господом молитвеник 

 
 

____________________________________  
 

Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

 


