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Вашег Пароха Протонамјесника Др Бранислава Кончаревића 

Година 9.                                          Пред   Спасовдан и Духове 2013                                         Писмо бр. 53                                                  

 

Драга браћо и сестре,  

 

Приближио се дан Христовог Вазнесења – Спасовдан, слава нашег храма, наше парохије. Вазнесење је круна 

Христовог земаљског живота. Од Оваплоћења - Рођења Господа Исуса Христа до Вазнесења имамо цио Његов 

живот... Вазнесењем се „употпуњује“ Васкрс. Вазнесење је печат васкрсне радости и почетак црквеног бденија са 

молитвом, над читавом творевином. То је облачење у „силу са висине“ која нам омогућава живи дијалог са Богом. 

То је улазак у благодатно „сједење са десне стране Оца“ (уп- Мк. 16,19). Међутим, иако се Христос тијелом узнео 

на небо, Он је Божанством увијек посред нас и борави међу нама. Благодат вјечнога живота, Његовом Божанском 

природом, излази од Њега у свијет, у Цркву Његову и у срца оних који га призивају и вјерују у Њега. Зато је Он, 

како стоји у Светом Писму: „Алфа и Омега, Почетак и Свршетак“ свега људског, читавог људског живота. Њиме 

све почињемо Њиме и завршавамо. Зато је Вазнесење велики Празник. Празник који нам показује сву тајну 

спасења. Зато овај Велики Празник и зовемо Спасовдан. Вазнесење нам показује да је смисао живота сједињење 

са Христом у Његовом вјечном царству. То значи, како се узнео Господ тако ћемо и ми да се узнесемо по своме 

достојанству. Господ се вазнио да би нама отворио пут. Он је отишао на небо да нам тамо спреми мјесто у вјечној 

слави, коју је он обећао као награду свима онима који вјерују у Њега као Сина Божијег и Спаситеља нашег...Зато 

је наша дужност да стално узносимо себе са земље на небеса. Како? Даровима које нам је дао Бог - Христос. Бог 

нам је дао вјечну Истину, вјечну Правду, вјечну Љубав, вјечно Добро. Господ нам је дао и живот да би управо у 

овоземаљском животу кроз ове дарове Неба могли показати и доказати да смо род достојни Божанске љубави. 

Вазнесењем  нам је показана и тајна нашег тијела, односно, Вазнесењем је видљиво показано ради чега је Господ 

створио тијело човјеково. Тијело је створио да буде сасуд Духа Светог. Духа којег нам је обећао Христос послати 

након свога Вазнесења. И би тако... 

У спомен силаска Светог Духа на апостоле наша света Православна Црква прославља празник Духова или Свете 

Тројице, који се увијек слави десет дана по Вазнесењу, или педесет дана по Васкрсењу. Свети апостоли испуњени 

даровима Духа Светог добили су дар језика да проповиједају Свето Јеванђеље на свим могућим језицима. Након 

овог апостоли добише натприродну снагу да проповиједају ријеч о Васкрслом и Вазнетом Христу, без да су 

имали страха. Проповиједали су са таквом јачином и ревношћу да их смрт није плашила. Нарочито смрт 

властодржаца.. 

Ко је Дух Свети? Дух Свети је треће лице Свете тројице. Истинити Бог као и Бог Отац и Бог Син. То је Дух 

Божији, који се приликом стварања свијета „дизаше над водом“ (1. Мој. 1,2). То је „Дух Господњи, дух мудрости 

и разума, дух савијета и силе, дух знања и страха Господњег“ (Ис. 11,2). То је Дух који је надхњивао и водио 

пророке. Духом Светим је откривено све оно шта стоји написано у Светим Списима - Светом Писму (2. Тим. 

3,16;2. Пет. 1,21). Ту „Силу одозго“, Параклита – Утјешитеља, обећао је Христос послати својим апостолима 

(својим ученицима) приликом Свога Вознесења. Тако они „обучени у силу са висине“ разумијеше Христова 



упутства и налог да иду на све стране да крсте у име Оца и Сина и Светога Духа. Зато је овај дан посвећен  Светој 

Тројици, али и рођењу Цркве Његове. 

На дан силаска Светога Духа на апостоле, рођена је хришћанска Црква – заједница вјерних прожетих истом 

вјером и истим духом. Заједница вјерујућих баштиника истих дарова Духа Светог. Дарови Духа Светога 

примљени на дан Педесетнице били су сјеме Христове науке и нада на наше спасење... Ето, драга браћо и сестре, 

какав Велики Празник, како Велика Благодат, храни и чува нашу парохију. 

 

Дешавања на парохији: 

 

Распоред Богослужења за наредни период: 

Недјеља, 16 јуна: Света Литургија, Славски ручак (колач преломљен у четвртак), Славска академија, у госте 

нам долази КУД Јанковић Стојан из Милвоки, они ће се преставити са неколико изворних кола и пјесама 

са простора Далмације. 

Субота, 22 јуна, задушнице, Св. Литургија у 10
00

 

Недјеља, 23 јуна, Света Тројица – Духови, Св. Литургија у 10
00

 

Петак, 28 јуна, Видовдан Св. Литургија у 10
00

 

Недјеља, 30 јуна, Св. Литургија у 10
00

 

 

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. Комисија ће, од пристиглих дјечијих 

радова, одабрати и наградити три рада. 

 

Активности парохије и даље можете пратити на нашем сајту цркве: www. Wordpresscrkvarockford. 

Осмомјесечна гледаност око 7ооо, из 27. земље свијета. 

 

Користимо прилику да обавијестимо чланове Сабора Крајишких Срба, као и пријатеље Сабора, да ћемо одржати 

сједницу Управе, послије Академије. Дневни ред сједнице: Извјештај о досадашњем раду и о активностима око 

тужбе у вези прогона крајишких Срба.. 

 

Ваш пред Господом молитвеник 

Бранислав Кончаревић 

                                                                                                                                                                Парох рокфордски 

 


