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Драга браћо и сестре, 

 

Хрлимо у сусрет Србским данима Рокфорда, гдје ћемо се као домаћи и домаћини представити  и 

показати се, овом нашем граду, ко смо. Покажимо да смо потомци домаћина царског рода. 

Покажимо наше гостопримство и нашу љубав ма за којег госта. Не питајмо зашто је тај и тај ту 

или зашто тај и тај није ту. Нашим гостопримством покажимо да смо достојни наших предака. Јер, 

стварност христоликости, коју задобијамо нашом вјером, уводи нас у разумијевање оригиналности 

свакога од нас, тако да немамо потребу да то нарушавамо  оптерећујући се нездравим идејама о 

разликама, или, пак, једнакости свих и свега. Љепота стваралачке различитости све нас покреће 

даље (од непотребне супростављености), у доброту заједничарења и заједништва. Непоновљивост 

и оригиналност сваке слободне личности представља непорециву и непроцјењиву стварност и 

неодузиму вриједност и то никако не смијемо превиђати. Ако овако будемо поимали стварност, 

чему нас учи вјера наша, тада нећемо бити самодовољни и искључиви, фанатизовани и 

наметљиви. Тада, све што будемо чинили биће у љубави, а не да бисмо се потврђивали пред 

другима, или, шта је још горе, да доказујемо неким савојим разлозима постојање Божије кроз 

бесмислено идеолошко надмудривање, што је скоро увијек понижавајуће за све. Шта је, нажалост, 

доминантна дијалошка форма у заједници која се заснива на страху и сумњи. Наш циљ није, 

наметање страха и сумње или гледање другог, него идење напријед. 

Идење напријед ка Царству Божијем искључује сваку оптерећеност собом, али и другим, нарочито 

његовим гријесима. На том путу идења ка Цраству Божијем, опасно је и непотребно бављење 

размишљањем о другом и  о његовом стању.  Јер, ако се оптерећујемо тим непотребним, тада 

стојимо немоћно у мијесту, како каже Св. Јеванђеље, хвалећи се само собом, и обезвређујући 

друге. То је оно што у Јеванђељу стоји да је „окретање уназад“, односно неспремност да се носи 

„лако бреме“. Нажалост попут хвалисавог фарисеја и уморног богатог младића, скоро сви смо 

ближи самохвалисању и самоистицању, неголи што смо спремнии да се личним подвиг 

остварујемо као заједничко дјело многих. Заборављамо на поруку Св. Јеванђеља да је мој ближњи 

мој Бог. 

Искључивост и прозелетизам,  двије велике опасности за здраву побожност, треба непрестано да 

побјеђујемо, избјегавамо и не пристајемо на такво обраћање било коме. Комуникација која 

подразумијева агресивно и нечасно изношење  неких својих „ставова“ је, заправо, затварање у 

себе, што често пута постаје  метод оних које критикујемо. Ми се бранимо да смо другим 

нападнути па и изложени неким новим и различитим идејама. Често пута то је само наш изговор. 

Због тога није добро да се све ово своди на питање како се одбранити од другог и његових насртаја 



различитим идејама. То није најбољи начин разумијевања стварности, јер се заснива на страху, 

неповјерењу, несигурности и осјећању угрожености од неког или нечега. То није и не може бити 

пут здраве вјере, која се не може сводити на реакцију на нешто. Здрава вјера не прогони 

неистомишљенике и не намеће се на силу.  Али, за здраву вјеру најприје се треба изборити у себи, 

како бисмо могли да служимо и саслужујемо спасењу једни другима, и то не спасењу као 

избављењу од вјечних мука, него као заједничарењу у љубави. Тада ће вјера бити стално 

побјеђивање себе, стално, стрпљиво и крстоносно распињање у љубави, са неугасивом надом на 

васкрсење и живот вјечни. Само онда кад живот видимо у долазећој стварности и сигурности 

вјечног живота, моћи ћемо да живимо у садашњости неоптерећени непотребним сувишностима. 

Тада ћемо стално трагати и истраживати, и нећемо никога и ништа боготворити и обожавати, нити 

ћемо било шта брзоплето одбацивати. Све ћемоо видјети у оној неописивој љепоти призвања, 

знајући да је остварење свега тога могуће само онда кад на то добровољно приступамо и 

добродјелатно потврдимо. Тада се нећемо оптерећивати идејом омасовљења присталица, и 

наметања неког свог мишљења, него ћемо са сигурношћу и стрпљењем свједочити Истину свима. 

Тада ће то бити наш највећи подвиг, који је дубоко личан, који ће  нашим несебичним 

себедавањем постати дјело свих – дјело Цркве. Тада ће сва наша обраћања другоме, бити позиви 

са јасним питањем: „Хоћеш ли да имаш вјечни живот“. Сигурно је да нико неће рећи не, и на тој 

непорецивој стварности изграђиваћемо одговорни оптимизам вјере. Ту је онај добропокретни 

разлог неућутивог обраћања свима, са добронамјерношћу понуде и позивања у заједничарење и 

заједништво. У таквом стању и радости нема мјеста претњама, забранама, нејасним обећањима, 

ријеч је, дакле, о позиву у Живот, у подвиг побјеђивања свих недоумица и недостатака. 

Да би нам све ово било јасније и разумније, добро је да знамо и схватамо да ми: „не 

проповиједамо себе (и о себи) него Христа“.   Проповиједајући Христа ми се ослобађамо од 

сваког самоистицања, што нам даје да сви заједно напредујемо у христоликости, не обезличујући 

се омасовљењем или подаништвом, идолопоклонством или обожавањем, већ се сви у заједници и 

заједно обожујемо. То је оно што нико никада не треба да заборави, али, свакако, треба да пројави 

у дјелу вјере које је стално Богочовјечанско заједничарење. Тада нико неће бити оптерећен собом, 

било на индувидуалном или колективном  плану, тада ћемо сви уважавати слободу другог, као 

Божији дар сваком човјеку. Тада ће нам и наши гости бити радост у Господу. Једноставно речено – 

будимо домаћини – јер у ове двије ријечи, које смо од отаца наших отаца примили, крије се и 

стаје све оно што смо малоприје рекли. 

 

Распоред дешавања у вријеме Србских дана Рокфорда и послије: 

Субота, септембар 18.  

- Србски дани  Рокфорда почињу пригодним говорима тачно у подне 

- Музички дио почиње у 2. сата. Наступа позната естрадна умјеница са својим гостима. У 

паузама наступа наш фолклор са гостима из Чикага 

- Народно весеље (балоте, фудбал ...) 

Недјеља, септембар 19.  



- у 9
30

 дочек Владике Лонгина и гостију 

- у 10
00

 Св. Литургија 

- Наш Фолклор пригодни говори: (Владика, неко из Управе, гости...) 

- Пикник  

 

Такође, обавијештавамо наше паројхијане да ћемо октобра 2., субота, одржати Big Garage 

Sale, на нашем имању. Свако може да донесе што има да продаје и послије тога дужан је да, ако 

што остане врати својој кући. 

Обавезу према цркви немамо, једино ако хоћемо и по љубави, да частимо цркву, наравно, ако је 

што пазарено. 

 

Ваш пред Господом молитвеник 

 

                                                                                                             

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

                                                                                                                       Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

Парох храма Светог Вазнесенија Господњег у Рокфорду 

 


