
ПАРОХИЈСКО ПИСМО                   

Вашег Пароха Протонамјесника Др Бранислава Кончаревића 

Година 9.                  Пред   Воскресеније Господа нашег Исуса Христа 2013                    Писмо бр. 52                                                  

 

Драга браћо и сестре,  

Христос Воскресе! 

Поздрављамо вас овим поздравом вјечне радости. Ево поново нас обасјава вјечна свијетлост из Христовог 

животворног гроба. Зато радујмо се. Радујмо се што, благодарећи Васкрсењу Његовом, више не царује мрак и 

смрт. Вјерујући у Васксење Његово ми заправо вјерујемо у неуништивост вјере и људске наде, у непобитност 

смисла живота. Вјерујући у Васкрсење Христово, и исповиједајући Васкрслог Христа као Господа, ми вјерујемо у 

непрекидно васкрсавање и обнављање неуништивог људског достојанства. Једино вјера у Васкслог Христа 

открива нам вјечну истину да је у саможртвеној љубави према Богу и ближњима, излаз из свих људских обмана и 

безизлаза. Обасјани свијетлошћу Христовог Васкрсења сазнајемо да Васкрсењем својим Господ Исус Христос је 

измјенио опште стање природе. Смртна природа је постала бесмртна. Бесмртност је постала друга природа 

човјекова, односно постала је природна човјеку, а смрт неприродна. Дакле, Васкрсење Христово је мајка 

бесмртности. Вјером у Васкрсење човјек се заиста поново рађа, од временог постаје вјечан. То значи, нема 

спасења, од овог пролаѕног живота, ако нема Васкрсења. Спасење наше је у Васкрсењу које нам нуди бесмртност 

у блаженству и вјечности. Тако бисмо могли рећи: Смрт је умрла рај почиње Васкрслим Господом. Ми Хришћани 

и јесмо по томе Хришћани јер вјерујемо у Живот (вјечни живот),  као врховну вриједност, јер вјерујемо у Христа, 

Христа Који је побиједио смрт. Неповјерење, себичност, грамзивост и непоштовање уништава вјеру у Христа. 

Само душе обасјане свијетлошћу Васкрсења Христовог, обновљене надом у опште васксење мртвих, ослобаћају 

се себичности, страха, грамзивости и насиља над другим. Васкрсењем Христовим изгубљени задобијају наду да 

ће се наћи, болесни да ће оздравити, безутјешни да ће се утјешити, умирући да ће васкрснути.  

Нажалост, у ово наше смутно вријеме, вјера у Христа као да блиједи, тако односи мећу појединцима, шта се 

одражава и на односе мећу народима, угрожени су себичношћу, међусобним презиром, насиљем и мржњом. 

Очевидно, духовни и морални поремећаји у друштву у цјелини одразили су се и на наш народ.  Страшна и ничим 

необјашњива морална подлост нашега водства у старом крају, која се зове издаја,  нема равног у свијету. Издаја 

оваквих размјера није бивала у нашем народу. Није ли ово начин да размишљамо о себи као појединцу, о нама 

као народу, односно о читавој творевини. Јер, и природа се буни. Зар нисмо свједоци чудног и чудноватог 

отварања земље. Одједном рупа немјерљиве дубине тамо гдје је никад не би очекивали, насред ливаде у 

равничарском подручију. Све нас то подсјећа да је човјек одговоран не само за себе него и оно око себе и 

нарочито оне око себе. Управо на ту одговорност указује нам свијетлост Христовог Васкрсења, која обасјава свје 

и свја, откривајући смисао свих догаћаја у времену и живота у вјечности. Васкрсли Христос нас позива. Његов 

позив је свима на вјечност на праштање свима за све. Васкрсење Христово враћа свеукупној творевини њен 

богати поредак и смисао. Враћа Бога људима и људе Богу. Враћа људе једне другима и дарује им прави начин 

постојања и вјечни смисао живљења.  



Зато пред овај Празник над Празницима, опростимо једни другима и запјевајмо једним срцем и једним устима, 

нарочито ми баштиници једног језика, једног предања и једне културе – србске, пјесму вјечне љубави и живота: 

Христос воскресе из мртвих 

Смрћу смрт порази 

И онима који су у гробовима живот дарова.  

Нека ова пјесма буде пјесма радости и весеља, нашег распознавања и препознавања међу људима и народима. 

На овај свети дан Васкрсења шаљемо вам срдачне поздраве, са најбољим жељама за добро здравље, духовни мир 

и свако добро вама и вашима.            

Свима вама, драга браћо и сестре, свештеник са породицом честита Христово Васкрсење – Васкрс и 

поздрављам вас најрадоснијим Хришћанским поздравом 

Христос Воскресе! 

Ваистину Христос Воскресе!  

 

Дешавања на парохији: 

Распоред Богослужења за наредни период: 

Четвртак: 5-2-2013 = Велики четвртак: Св. Литургија у 10
00

; Вечерња са читањем 12 Јеванђеља у 6
00

, послије 

подне 

Петак: 5-3-2013 = Велики петак: Вечерња са изношењем плаштенице у 6
00

, послије подне 

Недјеља: 5-5-2013 = Воскресеније Господа Исуса Христа – Васкрс, почетак Богослужења у 8
00

 ујутро 

Понедјељак: 5-6-2013 = Васкрсни понедјељак; Св. Великомученик Георгије: Св. Литургија у 10
00

 

Недјеља: 5-12-2013 = Томина недјеља (Мали Васкрс) Св. Василије Острошки: Св. Литургија у 10
00

, послије 

Рокфордски вишебој (такмичење у више традиционалних србских дисциплина..) 

У суботу 5-11-2013, прије подне турнир у фудбалу, у 6
00

 почиње забава – Херцеговачко посијело 

 

Изложба дјечијих цртежа 

До сада смо изложбу дјечијих цртежа излагали на Томину недјељу (Мали Васкрс). Због Рокфордског вишебоја 

одлучили смо да ову такмичарску изложбу убудуће премјестимо у недјељу када дајемо Славски ручак (Прва 

недјеља послије Вазнесенја – Спасовдана). Ове године то је 6-16-2013. 

 

Активности парохије и даље можете пратити на нашем сајту цркве: http://crkvarockford.wordpress.com/  

Полугодишља гледаност око 6ооо, из 23. земље свијета. 

 

Ваш пред Господом молитвеник 

Бранислав Кончаревић 

                                                                                                                                                                Парох рокфордски 

 

http://crkvarockford.wordpress.com/

