
ПАРОХИЈСКО ПИСМО                   

Вашег Пароха Протонамјесника Др Бранислава Кончаревића 

Година 9.                                           Пред  Божићни пост 2013                                             Писмо 

бр. 55                                                  

 

Драга браћо и сестре,  

Хрлимо у загрљај Божићног поста (почетак 28. Новембра), да кроз вријеме одрицања, 

праштања и љубави, што чистији – духовно и тјелесно, дочекамо Рожденије Богомладенца – 

Христа – Онога у Којему се испуни сва благодат Духа Светог. Очишћени – духовно и тјелесно, 

никад као појединци, увијек у другом и са другим, кроз Цркву – Тијело Богомладенца, достојно 

примамо сву благодат Духа Светог. Зато је црквени живот у најдубљем свом смислу стално 

примање са благодарношћу „доброг дара који одозго долази од Оца свјетлости“ (Јак. 1,17), и 

приношење себе и својих  дарова Ономе Који прима и Који се приноси. Дакле, то је улажење у 

стваралаштво Оца и Сина, са Којима садејствује Дух Свети, Који „силази на нас и на предложене 

дарове“.  Овим се и овако успоставља жива Богочовјечанска динамика нашег усиновљења и 

обожења која се заснива на стварности Христовог учовјечења и сигурности нашег спасења. Дакле, 

само у литургијској заједници и кроз литургијску заједницу постиже се Јединство са Богом – 

спасење. Али, и кроз законе и заповијести, завјете и обећања, добродјелатељност и 

добронамјерност, и многе друге подвиге потврђујемо се у евхаристијском приношењу и 

себедавању.  

Додуше, Евхаристија нам најочитије показује човјека као благодарног и облагодаћеног 

приноситеља, који примајући са одговорношћу све створено исто приноси са захвалношћу. 

Приносећи он призива благодатно садејство знајући да је Христос заиста, заједно са Оцем и Духом 

Светим, једини и истинити Спаситељ. У нашем давању себе, и приношењу себе у заједницу Св. 

Тројице, ту нема ропског страха немоћног човјека пред Свемоћним и Свемогућим Богом. Постоји 

само савршена љубав „која изгони страх напоље“ (1Јн. 1,18). Кад се овако остварујемо и 

остваримо, себедавајући, кроз литургијску, евхаристијску заједницу – Цркву,  имамо стварну 

стваралачку одговорност, изнад сваког вида присвајања и нагона за посједовањем, јер видимо да 

нам је све дато као добри дар, који примамо у непрестаном додавању и чувамо умножавајући га. 

Тако литургијски хљеб и вино, као најдивнији приноси, постају Тијело и Крв Господња по 

благодатном дару, не престајући бити добрти приноси, јер у Чаши благослова је плод 

виноградарски, који приносимо и који нам се даје, и који је увијек нов и биће нов и у Царству 

Небеском (= Мт. 26,29). У таквом ходу давања и примања  испуњавају  се све спасоносне тајне, од 



Богорођења до Распећа, Васкрсења, Вазнесења, силаска Духа Светог до есхатолшког остварења 

свих и свега. Тако је наша сапричасност увијек жива и дјелатна, а не идеолошка и декларативна. 

Према томе, сва наша богослужбена сабрања осмишљена радошћу причешћа, нису просто 

скупови истомошљеника на којима се провјерава оданост и бројно стање чланова. На 

литургијском сабрању ми смо прибројани Богочовјечанском безброју, спремни увијек за ново 

искуство непрекинутог заједничарења у евхаристијском дару и приносу. Зато је незамисливо да се 

неко зове именом хришћанским, а да се затвара за радост причешћивања на Литургији, да то своди 

само на повременост, и да мјери својим личним достојанством, и сам себе проглашава за 

недостојног Великог Дара. Не смијемо заборавити да је Хришћанин, Хришћанин само зато шта се 

причешћује светињом Тијела и Крви Господње, и да тако постаје „сатјелесник и једнокрвник“ са 

Христом и сунаслиједник вјечног живота са другим човјеком. 

Нажалост, и данас, поред многих других, постоји и један, рекли бисмо тривијални 

проблем, на којега би требало обратити пажњу: неки не желе да се причешћују из исте кашичице 

којом су многи прије њих причешћивани. Изговарају се опасношћу преношења различитих 

болести, наводећи многе доказе којима желе да потврде свој став. Набрајају многе разлоге 

оптерећујући се собом и страхом од могуће болести, а не знају да то није исто шта и старање о 

здрављу. Измишљају хиљаде разлога покушавајући да оправдају своје одустајање, заборављајући 

да нас не исцјељени страх обуставља и раслабљује, и тако сами себе удаљавамо од радости 

причешћивања. Овдје се јасно види да је ријеч о маловјерју. Наравно све док човјек не препозна 

светињу и не прими је са вјером, остаје на дистанци посматрача који је оптерећен различитим 

страховима. 

Међутим, никако не смијемо заборавити да је литургијски возглас „Светиње светима“  

кључ који отвара врата кроз која се „улази и излази и добра паша налази“ (= Јн. 10,10). То је позив 

у добродјелатну динамику, и свједочи нам стварно достојанство свих и свега у Богодарованој 

светости и светитељству. Та непрестаност улажења и излажења издиже нас изнад наших људских 

мјера и мјерила у неописиво и неистраживо, али стварно и могуће -  Богочовјештво. Када тако 

мјеримо, сталним уздизањем нас, другога и себе, онда је стварно Христос међу нама и са нама, и 

ми са Њим и у Њему, и једни са другима. Знајући то да Он „болести наше узе“, и да се „Његовом 

раном исцјелисмо“ (= Ис. 53,5; 1 Перт. 2,24), ми смо увијек спремни да служимо другоме у 

процесу оздрављења и исцјељења, нисмо затворени у себе и само своје здравље и страх од тога да 

болест другога постане наша болест, па ће тако Иста чаша и Иста кашичица бити да је спасење, а 

не сумња... 

Ништа не смије да нас удаљава од радости причешћивања. Ни гријех, ни болест, ни сумња, 

ни страх, јер то су недопустива самолишавања. Тај наш страх од овог или оног и набрајања и мјере 



о достојности и недостојности су слабомјерне обмане засноване на гордости и маловјерју. То је 

самовољно одустајање од живота у безмјерју Божије љубави. Због тога сва наша чекања да 

превазиђемо страхове и достигнемо стање достојног причешћивања по нашој „сопстевној заслузи“ 

престављају лоше изговоре за удаљавање од светиње. То је одбијање позива и понуде и 

неразумијевање ријечи Светиње светима. Своју спремност, или тачније неспремност ми смо 

претпоставили чињеници да је Трпеза постављена. То резултира недјелатношћу, шта неминовно 

доводи до приговора и празних ријечи. Отуда све наше расправе и нагађања, да ли из исте 

кашичице или не, потом  колико пута годишње треба да се неко причести, је безмјерје тог Великог 

Дара неизмјерљиво нашим бројкама. Само онда кад стварно имамо радост спасења и разумијемо 

љепоту Божијег давања у Чаши благослова, ми ћемо питање причешћивања разматрати трезвеније. 

Нећемо се ограничити страхом исте кашичице нити бројкама, знаћемо да смо сви удостојени тог 

Великог Дара. Увијек ћемо се са љубављу припремати, знајући да је љубав Божија дјелотворнија, 

знанија и једино мјеродавна да ли смо спремни или не да кроз Св. Причешће наше припреме 

добијају своју пуноћу. 

 

 

Дешавања на парохији 

 

1. Вјеронаука: Децембра 1,  Децембра 22, Јануар 5, Јануар 19 (проба рецитала) 

2. Сједница Повјереништва, Децембар 15, Јануар 12 (припрема за Скупштину..) 

3. Децембра 8. Имаћемо част да угостимо студенте Теолошког факултета Св. Сааве из 

Либертивила. 

Они су нам припремили малу приредбу са својим хором. Одмах послије Св. Литургије у 

нашој сали почеће њихова академија, концерт: Хорске пјесме, рецитали, говори, предавање.. 

(трајаће око 45 минута) 

Драга браћо и сестре обавјешатвамо вас да ћемо Светосавску академију, Славски ручак и 

подјелу пакетића за наше малишане  за Св. Сааву одржати у недјељу 26. Јануара. Молимо вас да 

доведете дјецу да присуствују и сама приме пакетиће, јер, каква им је корист ако неко од старијих 

преузме пакетић за њих.  

 

Распоред Богослужења за децембар 2013 и јануар 2014 

- Децембар 1, Недјеља, Св. Литургија у 10
00

, послије час вјеронауке 

- Децембар 4, Сриједа, Св. Литургија у 10
00

, Ваведење Пресвете Богородице 



- Децембар 8, Недјеља, Св. Литургија у 10
00

, Академија и престављање студената 

Факултета Св. Сааве у Либертивилу 

- Децембар 15, Недјеља, Св. Литургија у 10
00

, Сједница Повјереништва 

- Децембар 19, Четвртак, Св. Литургија у 9
30

., Св. Никола 

- Децембар 22, Недјеља (Дјетинци), Св. Литургија у 10
00

, Вјеронаука 

- Децембар 29, Недјеља (Материце), Св. Литургија у 10
00

 

- Јануар 5, Недјеља (Оци), Св. Литургија у 10
00

, Вјеронаука 

- Јануар 6,  Понедјељак, Бадњидан, Вечерња у 6
00

 (18
00

) послије налагање бадњака 

- Јануар 7, Уторак, Божић, почетакс Св. Службе ујутро у 4
00

 

- Јануар 9, Четвртак, Св. Литургија у 10
00

, Св. Архиђакон Стефан 

- Јануар 12, Недјеља, Св. Литургија у 10
00

, сједница Повјереништва (припрема за 

Скупштину) 

- Јануар 14, Уторак, Св. Литургија у 10
00

, Обрезање Господа Исуса Христа (Нова Година) 

- Јануар 19, Недјеља, Богојављење, Св. Литургија у 10
00

, послије Велико освећење воде, 

Вјеронаука 

- Јануар 20, Понедјељак, Јовандан, Св. Литургија у 9
30

 

- Јануар 26, Недјеља, Св. Литургија у 10
00

, послије Светосавска академија, Славски ручак 

и подјела пакетића 

 

Свако добро од Господа жели вам, 

Ваш пред Господом молитвеник 

Бранислав Кончаревић 

                                                                                                                                                               Парох 

рокфордски 

 


