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Драга браћо и сестре, 

 

У суботу су задушнице. Друге јесење или Митровданске како каже наш народ. Шта 

нам треба и ваља чинити, као вјерна дјеца своје Цркве, ми знамо. Тога дана, као и до сада, 

тако ће бити и док је нас, али и убудуће, ми се сјећамо наших упокојених и оно шта 

највише можемо принијети као сопствену жртву за њих јесте молитва и пламен свијеће. 

Свако од нас може, за своје упокојене, па и оне којима нема ко - запалити свијећу, и тиме 

показати да њихова бесмртност још увијек живи у нашој љубави. 

Хришћанство је вјера у бесмртност заснована на љубави. Хришћани исповиједају 

вјеру у љубав која је јача од свега, па и од саме смрти. Жива Христова Црква на земљи 

само је један, и то мањи, дио Цркве, чије постојање би било бесмислено да нема оног 

другог, небеског дијела који чине душе упокојених хришћана. Међусобна прожетост и 

повезаност небеског и земаљског дијела Цркве тешко је схватљив присталицама 

философије „овдје и сад“, а још теже прихватају они који, вјерују паганским 

празновјерицама и панично избјегавају сваку помисао, а камоли разговор о животу 

послије смрти. 

Човјек је Божија икона и као такав је бесмртан. Његов живот не престаје тјелесном 

смрћу. Може ли нешто да постоји и да га више заувијек нема? Наравно да не може. Свака 

ствар или творевина је енергија и то увијек енергија са потенцијалом, шта значи 

нестабилна енергија, енергија која стално тежи промјени, трансформацији. Тако и човјек 

као скуп неколико енергија, увијек је спреман за промјену. Да није тако шта би значило 

наше покајање. Ништа. Јер покајање и није ништа друго него почетни стадиј спремности 

на промјену. Дакле, иако је смрт неминовна, тај тренутак када душа напусти тијело никако 

не представља апсолутан крај, јер душа је бесмртна (бесмртна зато што јој је Бесмртни 

Творац „удахнуо дах Бесмртног Духа“ – како стоји у Св. Писму) и чека  Други Христов 



долазак вјерујући у васкрснуће тијела за вјечни живот. Каково ће бити васкрсло тијело ми 

не знамо, али оно што знамо јесте да ће читава творевина „искусити (окусити) жалац 

смрти“, тј., трансформацију из ове реалности у неку другу, коју ми називамо Есхатон или 

вјечност. До тада, душе покојника пребивају ван својих тијела, што их чини 

неприступачним за директни контакт, сем кроз 

 

мисаоно-молитвени. Стога су излишни сви покушаји да се материјалним давањима 

помогне покојницима. Раскошне гробнице, обиље јела и пића на сахрани и даћама, 

мноштво скупих вјенаца и цвијећа и још много тога што се, тобож, ради „за покој душе“, 

заправо су најобичније  демострације престижа од којих покојникова душа нема ама баш 

никакве користи. Оно што можемо (и што треба) да чинимо за душе наших милих који су 

уснули у Господу, захтјева много мање материјалних издатака и много више свијести о 

природи њихове егзистенције. Ми, заправо, њима не можемо да пружимо ништа више 

него што они већ чине за нас – молитву. 

Поред уобичајних заупокјених богослужења, постоје дани који су посебно 

посвећени покојницима. То су задушнице. Осим Побусаног понедјељка (осам дана по 

Васкрсу), све остале задушнице падају у суботу пред празник, па тако и предстојеће 

Митровданске задушнице падају у суботу 6. новембра, пред празник Св. Димитрија – 

Митровдан. На задушнице требало би посјетити гробља, прелити и окадити гробове 

својих покојника и помолити се за спасење њихових душа. Тога дана се у храмовима 

служе Св. Литургије са посебним милитвама за упокојене, па ако неко није у могућности 

да оде на гробље, може у храму да упали  свијеће и принесе молитве за оне од којих смо, 

како нас наша православна вјера учи, привремено растављени. 

Тренутци промишљања о покојницима идеална су прилика за подсјећање да, осим 

крвних сродника, хришћанин има једну другу много већу породици, расуту по цијелом 

свијету и по свим вјековима. Зато многи вјерници не пропуштају да, поменувши своје 

миле и драге, упале свијећицу за све покојнике, поготово за оне иза којих није остао нико 

ко би могао да их помене по имену. Ти тренутци заједништва са браћом и сестрама 

уснулим у Господу остају сакривени од људских очију, доступни су само заједничком нам 

Небеском Оцу који „види тајно и узвраћа јавно“ (Мт. 6,4) 

 



 

Дешавања на парохији: 

1. Новембар 6., субота. Задушнице. Служимо Св. Заупокојену Литургију, почетак у 

10 часова. 

2. Новембра 7, недјеља. Служба редовна. Св. Литургија у 10 часова а послије 

одржаће концерт, познати пјевач - Миљан Миљанић 

3. Новембар 13. субота. Забава фолклора а у недјељу Славски ручак фолклора. 

Литургија редовно 
 

Од Господа свако добро, жели вам 

 

 

                                                                                                Ваш пред Господом молитвеник 

 

                                                                                                             

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

                                                                                                    Протонамјесник Бранислав Кончаревић 

Парох храма Светог Вазнесенија Господњег у Рокфорду 

 


