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 U svetu u kome su duhovni vidici zastrti maglom greha, naj~e{}e protkanom
razli~itim oblicima gordosti, sebi~nosti i koristoqubqa, nije lako kretati se putem
spasewa. Du{a ~ovekova, `eqna istine, smisla i ve~nosti, svoju duhovnu `e| neretko
utoqava na sumwivim i zamu}enim izvorima qudskog mudrovawa i zanesenosti obmanom
samodovoqnosti. Kroz gustu maglu naziru se nejasne slike stvarnosti i lako gube putevi
koji vode ka ciqu. Bez postojanih putokaza, osvedo~enih `ivotnim iskustvom onih koji
su prona{li svetlost pravu i trajnu, izvan i iznad svakog greha, mo`e se samo lutati sa
slabom nadom da }e se na}i pravi put. 
 No, Bogu hvala, ovaj svet nije prepu{ten tami greha, iako se ~ini da ona wime
sasvim vlada. Kroz svetlost i silu Vaskrsewa Gospodweg, u neizmernoj veli~ini Wegove
samo`rtvene qubavi, qudski rod je dobio mogu}nost spasewa. U daru Pedesetnice,
silasku Svetoga Duha na svete Apostole i osnivawu Crkve, u svetoj zajednici Boga i
~oveka, nepresu{ni su izvori vode `ive, kojom se pobe|uje greh i nadilazi smrt. A
svetiteqi Crkve, koji su svoju duhovnu `e| napajali na izvoru vode `ive, na{i su
svetionici kroz tamu obezduhovqenosti, putokazi na{e vere na putu ka spasewu. I jo{ -
svedoci da postoji put u kome su ~isti duhovni vidici, i da postoji `ivot kojim se `ivi
za ve~nost, sa Bogom i u Bogu. 
 Pred Vama je, po{tovani ~itaoci, prvi broj ~asopisa Eparhije kru{eva~ke
PRAVOSLAVNA VERA I @IVOT. Izlazi blagoslovom Wegovog Preosve{tenstva
Gospodina dr. Davida (Perovi}a), prvog episkopa novoustrojene kru{eva~ke eparhije.
Ovaj ~asopis, kao naslednik istoimenog lista najpre arhijerejskog namesni{tva
kru{eva~ kog, a zatim crkve Lazarice, namewen je misiji Crkve - da putem pisane re~i
otvori deo riznice duhovnog blaga Pravoslavqa i u~ini je bli`om na{im ~itaocima; da
nas pou~ava i utvr|uje u veri pravoj i istinitoj; zatim, da pokrene snagu na{e voqe ka
molitvenosti i dobro~instvu, ka vrlinama, ~estitosti i pobo`nosti; da podseti na
najvrednije iz na{e pro{losti radi boqeg snala`ewa u sada{wosti; da nas uputi na
liturgijski svetotajinski `ivot u Crkvi, kojim su `iveli i `ive svetiteqi. 
 Naravno da u ovakvom vremenu ovo nije lak zadatak ni za nas, ni za Vas, uva`eni
~itao~e. Ali, ono {to nije mogu}e qudima, mogu}e je Bogu. Neka nas Sveblagi Gospod
utvrdi u zajeni~kom molitvenom trudu i dobronamernosti u bogougodnom delu. 
 Re~ bez odziva u srcu je prazna, i vera bez dela je mrtva. 
 Na{e re~i moraju da budu iskrene, a srca otvorena za iskrene re~i drugih. Vera
na{a delima da bude potvr|ena. U zajednici qubavi sa Bogom, u Crkvi Svetoj, u wenom
liturgijskom hodu, da dobijemo blagodat i snagu da, kao deca Avraamova, ~inimo dela
Avraamova. Da u veri ne mudrujemo, ve} da wome `ivimo. Da poka`emo da su na{a vera i
`ivot - pravoslavna vera i pravoslavni `ivot. 

protonamesnik Radi{a Jovanovi}

Tebi, Gospode, uzdigoh du{u svoju... 
Ra{irih ruke svoje Tebi, moja du{a kao 

bezvodna zemqa `edni za tobom. 
Puteve svoje, Gospode, poka`i mi, i stazama 

Tvojim nau~i me. 
Uputi me na istinu Tvoju, i nau~i me, jer si 

ti Bog, moj spasiteq, i Tebe ~ekah sav dan. 
(Iz Psalama Davidovih, 24,1; 142,6; 24,4-5) 
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Божићна посланица Српске 
Православне Црквe 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 
СВОЈОЈ  ДУХОВНОЈ  ДЕЦИ 
О БОЖИЋУ 2011. ГОДИНЕ 

И Р И Н Е Ј 
МИЛОШЋУ БОЖЈОМ ПРАВОСЛАВНИ 
АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ 

БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И ПАТРИЈАРХ 
СРПСКИ, СА СВИМА АРХИЈЕРЕЈИМА СРПСКЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ – СВЕШТЕНСТВУ 
МОНАШТВУ И СВИМА СИНОВИМА И 

КЋЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ: БЛАГОДАТ, 
МИЛОСТ И МИР ОД БОГА ОЦА, И ГОСПОДА 

НАШЕГ ИСУСА ХРИСТА, И ДУХА СВЕТОГА, УЗ 
РАДОСНИ БОЖИЋНИ ПОЗДРАВ: 

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

A када дође пуноћа времена, посла Бог Сина 
својега...    (Гал 4, 4). 

Родословом Исуса Христа, „сина Давидова, 
Авраамова сина” (Мт 1, 1), почиње, драга браћо 
и сестре, Јеванђеље о Христу, Блага и радосна 
вест Божја роду људском. 
Песмом анђела Божјих – „Слава на висини Богу, 
и на земљи мир, међу људима добра воља” (Лк 2, 
14) – на данашњи дан радосног празника Рођења 
Христовог испуњена су широм света сва 
хришћанска срца. Овај Дан je за цео свет велика 
радост „јер вам се данас роди Спас, који je 
Христос Господ, у граду Давидову” (Лк 2, 11). 
Рођење Сина Божјег јесте велика тајна љубави 
Божје. Никада човек није тако близак човеку као 
данас, на Божић. Никада одрасли и деца нису 
толико блиски једни другима као данас. Никада 
човек не осећа тако снажну потребу да се мири и 
зближава са другим људима као данас. Отуда је 
у нашем народу потреба и обичај да се на 
данашњи дан прашта и „мирбожи”, да се 
заборављају личне размирице, са жељом да се 
све око нас зближи и збратими у духу љубави и 
мира Божјег. 
Анђелска песма у част Рођења Христовог јесте 
истинска песма која нам језгровито исказује 

суштину Христове поруке, садржај Његовог 
Јеванђеља и мисију свете Цркве, коју је Он, 
Оваплоћени Син Божји, основао. Слављење 
Бога, мир и добра воља међу људима 
представљају најсветији триптих божићне 
поруке. Славећи Бога, човек уједно уздиже и 
прославља себе. Проповедајући мир Божји, – 
мир Христов, мир без страха и насиља, – човек 
доприноси изградњи Царства Божјег на земљи. 
Једино добром вољом, у несебичном давању себе 
Богу и ближњима, може се постићи истинска 
људска солидарност и право заједништво у 
решавању свих проблема и остварити морални и 
материјални напредак. 
Својим доласком Христос сведочи о суштинској 
заједници, новој заједници неба и земље, Творца 
и творевине, и Својим устима открива велику 
Тајну коју је Бог као залог унео у човека од 
самога његова стварања, а она се своди на 
истину да најважније створење под сунцем јесте 
управо човек. Наравно, човек је најважнији зато 
што је Бог у Христу постао човек. По речима 
Светог Иринеја Лионског, човек је позван да 
буде одсјај, слава, светлост Божија на земљи. То 
можемо схватити једино уколико Богочовека 
Господа Христа узмемо за право и истинско 
мерило свих бића и свих збивања на нашој 
планети. 

 

Свакодневно се сусрећемо са искушењима, 
недаћама и патњама, изазваним од стране других 
или од нас самих. Патње у нашим домовима, 
патње у школама, патње у градовима и селима, 
патње у државама и међу народима сведоче о 
дубокој подељености у свету, подељености која 
се не може превазићи људским напорима. 
Притом, поделе иду тако дубоко да се и сама 
наша боголика личност дели – на душу и тело, на 
свесно и несвесно, и тако у недоглед. 

 

Често се учини да је неред покретач и носилац 
нашег друштва. Неред је, међутим, присутан 
само онде где је изгубљена свест о истинској 
мери свега и свих, а то је љубав. Управо Христос 
сведочи, Својим доласком у овај свет, да је 
љубав победила свет зла и мржње и да га увек 
побеђујe. Љубав је од Бога. Бог је извор 
свеколике љубави. „Који не љуби, не познаде 
Бога; јер Бог је љубав” (1. Јн 4, 8). 
Рођен у јаслама у Витлејему, Христос је 
зауставио време у Својој Личности и око Себе – 
још тачније: у Себи – сабрао све оне који су 
жељни љубави и вечности. Јавивши се у свету, 
Он нам једини доноси истинску и непролазну 
радост. 
Рођење Христово је унело мир Божји у свет, а 
време повезало са вечношћу. Мир и вечност неће 
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више никада напустити свет, без обзира на сва 
искушења и недаће које га могу задесити. Као 
носиоца Свога мира и вечности Христос је 
установио Цркву Своју. Она је Стуб и Тврђава 
истине, брод којим сигурно пловимо у тихо 
пристаниште нашега спасења. 
 

 
 

Господ кроз Цркву исцељује сваку болест и 
сваку немоћ људску. У њој се васпоставља склад 
између неба и земље, између створеног и 
нествореног, између вечног и временог, између 
духа и тела. Исцељење које Господ у Цркви даје 
није разумљиво уколико се не схвати и не 
доживи као љубав Божја која се пројавила у 
Христу, Рођеном, Распетом, Васкрслом и 
Прослављеном нас ради и нашега спасења ради. 
Господ љуби свакога човека и жели да се сви 
људи спасу и дођу у познање истине. Он и нас 
позива да учествујемо у делу нашега спасења 
тако што ћемо Њега познати у Цркви, то јест 
бити сабрани и уједињени у Цркви и као Црква, 
живети у њој и њоме. Мерило духовног живота 
на земљи јесте Црква јер је она Тело Христово. 
Кроз њу нас Господ исцељује јер жели да сви 
буду причасници вечнога живота и вечне 
љубави. 
Позивамо и сву нашу духовну децу широм света 
да никада не забораве да је Господ Цркви 
поверио спасење и да је у њој дат једини 
истинити пут и правац којим треба да идемо. 
Мерило духовног живота није дато појединцима 
већ се Духом Светим дајe Цркви у целини, тако 
да се све складно и у миру Божјем усавршава. 
Превечни Бог се на онај давни, први историјски 
Божић родио као пуки сиромашак да би нас 
обогатио Собом, Својим божанским савршен- 
ством као вечним богатством. Тиме Он и нас и 
сва људска покољења учи да се не одвајамо 
једни од других него да једни другима бремена 
носимо, да љубимо једни друге, да помажемо 
слабе и сиромашне, да братски делимо добра 

којима нас je Бог обдарио и да тако испунимо 
Закон Христов и на хришћански начин 
остваримо cвoje људско призвaњe. 
Cвaкa деоба, раздор, нeприjaтeљcтвo и разарање 
заједништва супротни су Духу Божјем и духу 
Црквe. Jep, не можемо иcтoврeмeнo „пити чашу 
Господњу и чашу демонску”, не можемо 
„учествовати у трпези Господњој и у трпези 
демонској” (1. Kop 10, 21). 
Божић је Празник кад осећамо пуноћу доброте и 
милости Божјe, показане према роду људском 
тиме што је Бог послао у свет Сина Cвoга 
Јединороднога, Господа нашега Исуса Христа. 
Божанска љyбaв, која се чудесно показала у 
витлејемској пећини, прожима и све нас на oвaj 
вeлики Дан. 

 

Прaзнoвaњe Божића није просто обичај, 
традиција, нaвикa, дан примања и дaвaњa дaрoвa. 
Божић je дар над дaрoвимa, дан у којем ce 
открило оно што je jeдинo ново под cyнцeм, дан 
у којем ce вeчнa божанска младост улила у биће 
нeбa и зeмљe и у oгрaничeнy, пролазну људску 
природу и cвe подмладила вeчном младошћу. 
Нажалост, браћо и cecтpe, морамо признати да je 
наш духoвни мир прилично помућен, тe ни 
радост наша ниje потпуна. Она je oceнчeнa 
страхом и бригом због cвaкoднeвниx збивања у 
cвeтy, a пoceбнo због трагичних збивaњa на 
нaшeм распетом Kocoвy и Meтoxиjи. Ta збивања 
мyтe складни пој aнђeлcкe пеcмe и прeтe да мир 
и cтрпљeњe прeтвoрe у нecпoкojcтвo и 
нетрпeљивocт. 

 

Нашим драгим верницимa, Србима на Kocoвy и 
Метохији, прeпoрyчyjeмo да буду истрајни и да 
остану на својим огњиштима, уз cвojy Цркву и уз 
cвoje cвeтињe, на зeмљи cвojиx дeдoвa и 
прaдeдoвa. Црквa, као брижна Мати, yвeк je са 
њима и yвeк ћe бити са њима. Бeз страдања нeмa 
ни вacкрceњa. Господ тека нам cвимa бyдe 
мерило и у страдањима! 

 

Молимо вac, браћо и cecтpe, да светињу брака 
oчyвaтe, да ce бринeтe и cтapaтe о cвojoj дeци, a 
нарочито о њиxoвoм верском и моралном 
вacпитaњy и oбрaзoвaњy. Beрoнayкa у 
oбрaзoвнoм cиcтeмy у нашим школама јесте 
вeликa помоћ, али ниje jeдинa и ниje дoвoљнa; 
зато су рoдитeљи и топли породични дом cвeтa 
зajeдницa и мecтo узрастања у меру раста виcинe 
Хриcтoвe, у пуноћу љyбaви Бoгoмлaдeнцa. Jep, 
вepa и морал ce yчe нajпрe у рoдитeљcкoм дому, 
у породици. Учe ce нeoceтнo, исто онако како ce 
учи и мaтeрњи jeзик. 
Бог je рoдитeљимa дао yзвишeнy улогу да кроз 
рађање и васпитавање дeцe oплeмeњyjy cвeт и да 
га чине бољим и лeпшим. 
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Нажалост, још je yвeк много брaкoвa 
cклoпљeниx бeз благocлoвa cвeтe Црквe, a и 
рaзвeдeниx брaкoвa, који су прaвa несрећа и за 
нашу Цркву и за наш народ. Брак је завет пред 
Богом и у исто време црквена Света Тајна. Човек 
нема право да раставља оно што је Бог саставио, 
каже Христос Господ (Мт 19, 6). 
Христово Рођење је обасјало свет светлошћу 
знања и богопознања. Његовим уласком у свет 
настаје почетак новог доба, крај незнабожачке 
ере и почетак ере христопознања, кроз Цркву 
коју је Он основао Својом часном крвљу. 
Овај Дан се прославља доживљавањем свега што 
је најлепше и најузвишеније. Он човека подсећа 
на његово двоструко порекло – небеско и 
земаљско. Он учи човека дужностима и према 
небеској и према земаљској породици. Овај Дан 
нас опомиње да је потребно претходно се 
одужити Оцу небеском и нашој небеској 
породици да бисмо могли стећи благослов и 
срећу у земаљској породици. 
Отворите срца и ви, децо наша духовна, који сте 
отишли у даљину и туђину и прославите у 
радости Богомладенца, јер је свуда земља 
Господња, а Бог је свуда и на свакоме месту. У 
Цркви Христовој, у овој светој богочовечанској 
заједници, славимо, са свима вама заједно, 
радосне божићне празнике и нисмо далеко једни 
од других. 
Подигнимо горе срца, сви без разлике, драга 
браћо и сестре! Ово је Дан који је дао Бог да се и 
ми духовно рађамо и препорађамо кроз Христа 
Господа. Нека светлост Духа Светога, Духа 
Христа Богомладенца, Духа Божјег, засија у 
душама нашим и у домовима нашим! 
Живети духовним животом значи спасавати се, 
исцељивати се, бежати од греха и трагати за 
љубављу. Љубав која је од овога света не води 
нас никуда до у смрт; једино нас љубав 
Богомладенца Христа оживљава и води у живот 
вечни. Зато треба да љубимо све око себе и 
свима да сведочимо Наду нашу, како каже Свети 
Апостол Петар (1. Пет 1, 3 и 3, 15). Без љубави, у 
овом нашем свету све је осуђено на тугу, а без 
Оваплоћене Љубави Божје, Која је Христос 
Новорођени, све је осуђено на ништавило. 
Клањајући се Детету младом, Превечном Богу, 
ових и свих других дана нашега живота, 
опростимо, браћо и сестре, једни другима и са 
братском, односно сестринском љубављу 
поздрављајмо једни друге светим поздравом: 

 
 

Мир Божји; Христос се роди! 
Ваистину се роди! 

Благословена нова 2012. година! 

Дано у Патријаршији српској у Београду, о 
Божићу 2011. године 

Ваши молитвеници пред колевком 
Богомладенца Христа: 

АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ 
БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ 
И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ИРИНЕЈ 

 

Митрополит загребачко-љубљански ЈОВАН 
Митрополит црногорско-приморски АМФИЛОХИЈЕ 
Митрополит дабробосански НИКОЛАЈ 
Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ 
Епископ зворничко-тузлански ВАСИЛИЈЕ 
Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ 
Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ 
Епископ будимски ЛУКИЈАН 
Епископ канадски ГЕОРГИЈЕ 
Епископ банатски НИКАНОР 
Епископ новограчаничко-средњезападноамерички 
ЛОНГИН 
Епископ источноамерички МИТРОФАН 
Епископ жички ХРИЗОСТОМ 
Епископ бачки ИРИНЕЈ 
Епископ британско-скандинавски ДОСИТЕЈ 
Епископ бихаћко-петровачки ХРИЗОСТОМ 
Епископ осечкопољски и барањски ЛУКИЈАН 
Епископ средњоевропски КОНСТАНТИН 
Епископ западноевропски ЛУКА 
Епископ тимочки ЈУСТИН 
Епископ врањски ПАХОМИЈЕ 
Епископ шумадијски ЈОВАН 
Епископ славонски САВА 
Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ 
Епископ милешевски ФИЛАРЕТ 
Епископ далматински ФОТИЈЕ 
Епископ будимљанско-никшићки ЈОАНИКИЈЕ 
Епископ захумско-херцеговачки ГРИГОРИЈЕ 
Епископ ваљевски МИЛУТИН 
Епископ рашко-призренски ТЕОДОСИЈЕ 
Епископ нишки ЈОВАН 
Епископ западноамерички МАКСИМ 
Епископ горњокарловачки ГЕРАСИМ 
Епископ аустралијско-новозеландски ИРИНЕЈ 
Епископ крушевачки ДАВИД 
Епископ умировљени захумско-херцеговачки 
АТАНАСИЈЕ 
Викарни Епископ хвостански АТАНАСИЈЕ 
Викарни Епископ јегарски ПОРФИРИЈЕ 
Викарни Епископ моравички АНТОНИЈЕ 
Викарни Епископ липљански ЈОВАН 
Викарни Епископ ремезијански АНДРЕЈ 
 

ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА: 
Архиепископ охридски и Митрополит скопски 
ЈОВАН 
Епископ полошко-кумановски ЈОАКИМ 
Епископ брегалнички, местобљуститељ Епархије 
битољске МАРКО 
Епископ стобијски ДАВИД 
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ВЛАДИКА  НИКОЛАЈ 
У  ЈЕРУСАЛИМУ 

 

За време Светскот Рата слушао сам 
говор једног научника у Лондону. Он је 
рекао, између осталога, ове велике речи: 
„Христос је друга савест људи која препоро- 
ђава, осветљава и појачава нашу урођену 
савест. У овим тешким данима код људи без 
Христа урођена савест лако бледи и 
ишчезава“. 

Ове речи ја сам добро запамтио, и 
носио их у памети својој као неко бисерје. 

Пре шест година кренула је једна група 
нас из Јерусалима у Витлејем. Неки су сели 
у аутомобиле, други на камиле, трећи опет 
на коњска кола „арабије“ (од ове речи 
постала је наша реч рабаџија), а они прави и 
предани богомољци пошли су пешке. 
Уговорисмо да се сачекамо сви у највећој 
радњи седефа у Витлејему, па да одатле, сви 
заједно пођемо у свештену пећину, где се 
Спаситељ света родио. 

Кад смо се сви искупили кренусмо 
једном другом улицом ка Пећини. Неки 
страх обузе нам душе, успори кораке и 
завеза језике. 

Пећина се налази на самоме крају 
вароши. Около нас трчала су арапска деца, 
вичући и кличући и тражећи бакшиш. 
Наједном пред нама се указала велика црква, 
сазидана Царем Јустинијаном над самом 
Пећином. 

Уђосмо у цркву, па се онда низ 
степенице спустисмо у Пећину. Ту смо 
дакле, у хладној пећини, где је закуцало 
најтоплије срце у историји рода људског! У 
Пећини ништа особито; само је особит Он, 
који се родио у њој. Има и пространијих и 
бољих пештера у Палестини. Има их много; 
али он ни од пештера није хтео изабрати 
себи најбољу. Према истоку часна Трпеза, а 
испод ње, на замљи једно велико кандило, 
што гори дан и ноћ, кроз многе векове. Ту, 
где то кандило гори, родио се Он, - а нас- 
прам тога места, на другој страни, виси цео 
ред запаљених кандила. Ту су биле јасле, у 
којима је Он, повијен, лежао. Посматрајући 
све ово са поштовањем и сећањем на 
Христа, страх нас прође и ми осетисмо 
чудну топлину у срцима. Некима се отеше и 

сузе на очи, а неки почеше гласно да јецају. 
Ово место дејствује као чистилиште. Човек 
мисли само на Христа и на себе. И кад учини 
сравњење, свак мора да се заплаче од стида. 
Мало ко од нас да није рођен у већој 
удобности над Господарима, како је назван у 
Апокалипсису. 

- Зашто се баш онда морао родити? - 
кроз плач упита једна жена нашег вођа, 
једног грчког калуђера из Патријаршије 
Јерусалимске. Видите како је овде у лето 
хладно, како ли је тек у морало бити у зиму 
кад се Он родио? 

- Па Он је и дошао да буде слуга свима 
- одговори вођа. - Сам је рекао: Син човечји 
није дошао да му служе, него да служи. 
Знате, госпођо, да несавесним људима није 
било право ни што се Он овде родио, ни што 
се уопште родио. Тек што се родио морала је 
његова Света Мајка да бежи са Њим на 
рукама, одавде у Мисир испред мача 
Иродова, а шта би тек чинили завидљивци, 
да се он родио на бољем месту. 

 
** 

 

Враћајући се из Витлејема нама су 
зујале у ушима речи: 

 

- Он је дошао да буде слуга свима, и 
будући слуга свима, Он је био друга савест 
свију. Он је сав био служба и савест. Онај ко 
служи - онај буди савест код људи. Онај пак, 
ко се грамзи за право и господарство - онај 
сагорева савести у људима. Зато су тако 
често слуге већи морални фактори у свету 
него њихови господари. То се не пише у 
књиге и у новине, али то се уписује на 
небесима, где ће многи први бити последњи. 

 

Тешко је било отпочети ма какав раз- 
говор после силних утисака о оној свеште- 
ној Пећини. Најзад први одреши језик наш 
вођа, показа нам једну цркву украј пута: 

 

- Ето, на оном месту преноћила су три 
Цара са Истока, када су се после поклоњења 
Господу вратила дома; па после једне паузе 
рече: 

- Светлост Звезде довела их је до 
Пећине, а са светлошћу Христовом вратили 
су се у своју земљу. 

Тада се један Абисинац окрете нашем 
вођи и проговори: 

- Данас сам ја од тебе много научен. 
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И ако сам много пута читао Јеванђеље, ни- 
кад се, признајем, нисам пажљивије задржа- 
вао на речима Христовим о служби. Кад си 
ме подсетио на Његове речи да Он није 
дошао да му се служи, него да служи, открио 
си ми једну битну истину о Христу Господу. 

- Па да! Одговори наш вођа задовољно. 
- Тако је написано. Има и других Његових 
сличних изрека као: А ја сам међу вама као 
слуга; или: Ко је међу вама старешина нака 
буде слуга; или: Ко хоће да буде први међу 
вама нека буде свима слуга; и још друге 
Његове речи у томе смислу. 

- Не само речи, брате, него и сва дела 
Његова показују, да је Он дошао због 
службе, - рече неко трећи! 

- Па ето и Његово рођење у пећини! 
Један Рус доктор уздахну: 
- Ја се осећам као да сам у оној Пећини 

душу окупао. А како Ви, господине конзуле? 
(То беше један конзул из Каира). 

- А ја - одговори конзул - као да сам 
добио још једну савест. 

Били смо већ на домаку Јерусалима. 
При заходу сунца ми смо погађали, које је 
које здање у граду. 

Ено цркве на Сиону! Гле тамо ниже 
Омарове џамије! А тамо даље ено велике 
цркве Васкрсења! Ено Голготе! 

 

 
Јерусалим - почетком првог века  
 

Док смо ми тако посматрали панораму 
Јерусалима, наш вођа се удари руком по 
челу, па ће рећи: 

- Ах, опростите нешто сам заборавио, и 
огрешио се! 

Ми заћутасмо. 
- Заборавио сам, вели, да вам кажем 

један древни обичај. Ко год од Хришћана 
посети Пећину у Витлејему, треба да да 
завет пред Богом, да ће добро дело учинити. 
Молим вас, дакле, пренесите се духом 

поново у свештену Пећину, и заветујте се 
нешто, сваки за себе, јавно или тајно. 

Ми стадосмо као окамењени. 
Какав бе завет могли дати? Толико се 

добрих дела може учинити у свету, али на 
које ми имамо сад да се заветујемо? 

- Знате какав завет да учинимо - рече 
један кога смо ми због његове ћутљивости 
звали философом. 

 

 
Величанствени храм Гроба Господњег 

 

Један завет за све нас. Ви видите да 
људи свуда у свету највише чине несрећним 
себе и друге због јавне утакмице око власти, 
господарства и томе слично. Хајде ми, овако 
сакупљени, да се заветујемо, да ћемо остатак 
свог живота испунити служењем у име 
Христово, утакмицом у служби. 

- Сјајно! - узвикнуше сви. 
- Заиста сјајно! - рече Абисинац. Та 

Син Божији је желео очистити свет од 
паганског такмичења око власти, госпоства, 
које данас чини све народе несрећним и 
збуњеним. То је Христос, браћо! 

И ако смо ми крштени у Његово име 
треба и да служимо у Његово име. 

Тако се ми заветовасмо и растадосмо. 
 

Никад се више нисмо видели. Колико 
је ко од тих мојих сапутника испунио свој 
завет није ми познато. Једно знам: да је наш 
завет био потпуно искрен. И могу веровати, 
да су моји сапутници боље од мене 
испунили овај ретки завет. А ја за себе могу 
рећи, да уколико сам га могао испунити за 
последњих шест година, утолико сам се 
осећао живим, и срећним и - човеком.                                    

                                                                                                                               СЛУЖБА ХРИСТОВА 
                     Владика Николај Велимировић 
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БЕСЕДА  ЊЕГОВОГ  ПРЕОСВЕШТЕНСТВА  ЕПИСКОПА  КРУШЕВАЧКОГ   

Г. ДАВИДА  НА СВЕТОСАВСКОЈ  АКАДЕМИЈИ  У  КРУШЕВЦУ  2012. год. 
 

ЕТОС   СВЕТОСАВЉА  И   ПРАВОСЛАВЉА 
 

Светосавље као живљење по Jеванђељу у православној Цркви у српском 

хришћанском народу, и од стране хришћанског српског народа најсажетији је 
унутрашњи, или помесни одговор на питање — шта је оно у својој основи? 

Да ли је та тврдња тачна? 
Да ли је поистовећење Светосавља са Православљем умесно или неумесно? 

Да ли Светосавље у потпуности исцрпљује Православље? 
И опет, да ли је Светосавље догмат или теологуменон, или само одлика 

хришћанског духовног етоса српског народа као члана и припадника свеколиког лаоса 
Божијег? 

Коначно, да ли је Светосавље само локалног, или је оно и саборног карактера 
унутар Једне, Свете, Саборне и Апостолске Цркве?! 

То су неколика полазишта код изналажења умесних питања и одговора у вези са 
quidditas-ом (штаством) Светосавља. 

Њих дотичући, ми започињемо своју тему самог светосавског quidditas-а или 

штаства. 
*     

 

Да би хришћанско Православље било појмљиво и применљиво, да би се оно 

разоткривало, и од свих прихватљиво било, неопходна је жива и отворена, гипка и 

уравнотежена црквеност. Само та и таква црквеност је онда кадра и да прожме и 

хришћанску реалност, и хришћанску надреалност; обе у највишем степену сучељаване, и 

међусобно прожимајуће се у историјско- есхатолошкој драми нашега спасења. 
Следећа напомена односиће се на веру и неустрашивост, без којих нијe могуће 

достојно учествовати у поменутој драми спасења. 
На Светосавље и те како треба гледати из равни црквено-помесног богословља, 

баш као што се на њега гледа и из равни црквено-саборног богословља. Зато ми и 

заузимамо одговарајуће углове гледања на Светосавље, имајући при том на уму сву 

његову условљеност Православљем. 
* 

 

Светосавље као јеванђелски живот и његово тумачење у духу Православља 
хришћанске Цркве унутар српског хришћанског народа и од стране хришћанског српског 
народа, у основи је најсажетији унутрашњи, или помесни одговор на питање Светосавља, 
и његовог смисла?! 

* 
 

Православље нам је увек било и дато, и задато. Самоме Светосављу је 
Православље од почетка такође било, и остало и дато и задато! Према томе, у мери у 

којој се Светосавље оправослављује, у истој мери се и хришћански српски народ 

осветосављује; но опет и опет оно само током свог истовременог, непрестаног 
оправослављивања! 

На своме путу Православља хришћански српски народ је прошао, и пролази и сав 
свој историјски пут! А он је изукрштан историјским путевима других народа, али и 

путевима њихових философија и теологија, уметности и наука. Према томе, сам на себи 

и у себи, он показује утиснуте и све њихове трагове. 
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           Vladika  David  besedi …                    Svetosavska akademija u medicinskoj {koli 

 
* 

Замена Православља Светосављем и апсолутизација Светосављa од стране 
хришћана неукорењеним у светом Предању, показатељ је псевдоморфозе етоса: и то како 

Православља, тако и Светосавља. 
То поближе значи да Светосавље постаје сувишно када се намеће, неукусно када 

је еуфорично, непожељно када је несмотрено и извитоперено. 

Док поређење Светосавља са Православљем увек је умесно, и увек пожељно када 
одише расуђивањем. А оно је опет неизбежно, и насушно када изграђује Цркву!  

Срећом Светосавље, од самог свог почетка, упркос искушењима, управо то чини! 

Изграђује Цркву. 
* 

Светосавље не исцрпљује Православље, него обрнуто! Оно себе дугује 
Православљу, целокупно исходи из њега, и њиме се оваплоћује. 

Светосавље је још један од светодуховских плодова светога Предања пројавивши 

се унутар српског хришћанског народа Божијег. Оно је још један од светодуховских 

догађаја синтезе црквеног правоверја и правоживља, увек стамено у свом корену, чији је 
иначе заједнички и заједничарски садржитељ српски хришћански народ Божији.  

Покрет  обнове и  процвата  црквеног  живота  у  српском  народу, покрет који 

везујемо прво за светога Саву, а затим и за његове сатруднике и настављаче у Винограду 

Господњем, можемо слободно рећи да је прерастао у педесетнички свенародни 

хришћански покрет. И још, да је добио такве размере да је свети Сава у њему препознат 
као равноапостолни, просветитељски и учитељски лик који је просијао у свом српском 

хришћанском народу, али и у народима са којима је он лично ступао у црквене, 
и-у-духовне везе! 

Охристовљујући српски хришћански народ Јеванђељем и светим Тајнама, 
догматима, оросима и канонима или правилима Васељенских и Помесних сабора, 
богословљем, благочешћем и врлинама Отаца и свих Светих, али најпре и истовремено и 

коначно светом Литургијом, свети Сава и његови сатрудници и настављачи изазивачи су 

исте оне светодуховске радости у Једној, Светој, Саборној и Апостолској Цркви коју она 
сама иначе памти и раби као још једну у низу својих педесетничких епоха. 

Овде ми у конкретном смислу мислимо на повремене пројаве радости: на радост 
епохе Нових Никејаца на челу са светим Василијем Великим, Архиепископом Кесарије 
Кападокијске; 

на ту радост мислимо и у вези са епохом синова завета (b, nai Q’uama), или синова 
и кћери Цркве; иначе епохом хришћанског народног покрета у Сиријско-месопотамској 
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Цркви, у којој је свети Јефрем Сиријац био један од његових протагониста, и његово 

светило; 

на исту радост мислимо у вези са епохом свете равноапостолне браће Кирила и 

Методија, просветитеља Словена, на челу са светим патријархом цариградским Фотијем 

Великим; 

и опет мислимо на исту радост у вези са епохом исихастичких Сабора, на челу са 
светим архиепископом солунским Григоријем Паламом; 

на ту радост мислимо и у поводу руске црквене мисије у Јапану, на челу са светим 

равноапостолним Николајем Касаткином, просветитељем Јапана. 
 Најзад, на исту радост мислимо када исту повезујемо са епохом светогорскога 

кољиварства, или аскетско-литургичке обнове; 
па црквеног Богомољачког покрета у Српској Православној Цркви светосавској, на 

челу са светим епископом охридским и жичким Николајем Велимировићем. Тај покрет је 
иначе био црквено чудо радости у Духу Светом; чудо које се догађало у српској  Цркви и 

у њеном народу у 20. веку. Ми данас не престајемо да гледамо на њега другачије, као на 
директан изданак и продужетак Светосавља. 

* 

Светосавље дакле није ни догмат, ни теологуменон, него одличје црквености 

хришћанског етоса српског народа као припадника Божијег лаоса! 
 

* 

Светосавље је и локалног, и саборног карактера. Оно је догађај светодуховског 
укључења хришћанског православног српског народа у пуноћу живота и постојања Једне, 
Свете, Саборне и Апостолске Цркве. 

*    *   * 
 

Све оно што је у српском народу било добро, свети Сава је препознавао као 

хришћанско. И све оно што је он у своме Oтачаству већ био затекао као 

христијанизовано, то је он увелико уграђивао у своје виђење отачаственог Православља, 
и Цркве свога народа. Зато ће свети Сава као првопрестолник Српске Цркве и духоносни 

учитељ у њој, Духом Светим раван једном апостолу, још више и свеобухватније него 

претходно, порађати освештана духовна чеда у самом свом Отачаству. Тако ће се и 

светосавска Црква сабирати од стране припадника свих полова и сваког узраста, сваког 
занимања и свих сталежа Отачаства му. 

На концу, поновимо да је Савино виђење отачаствене Цркве било целовито и 

свеобухватно. Наиме, било је потребно да сви чланови српског народа, једним умом и 

једним устима, једним срцем и једном душом узму учешћа у плодовима Домостроја 
спасења! Свети Сава је управо томе највише допринео. 

Том циљу ће непрекидно тежити и сви наследници и настављачи његовог 
богоугодног и равноапостолног дела у отачаственом Винограду Господњем. Плод те и 

такве свенародне делатности у Српској Цркви напослетку ће на њеном хоризонту 

проузроковати појаву самог нашег Светосавља, подвижно и братољубвено, богословски и 

литургички осмишљеног! Светосавља успешног у унутрашњој црквеној мисији, као и 

дораслог за спољну црквену мисију. 

Појачаћемо до краја мисао, и њоме закључити наше Слово: да је Светосавље и 

несхватљиво, и неприхватљиво другачије осим као Велика проповед Српске Православне 
Цркве о правој вери. 

Наравно, та проповед је увек и у свему једносуштна са проповеђу Једне, Свете, 
Саборне и Апостолске Цркве о истој, о правој вери. 
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СВЕТЛА НАШЕ ВЕРЕ 
  
СВЕТИ  ВАСИЛИЈЕ  ВЕЛИКИ 

 

            Свети Василије Велики је један од Три 
Велика Јерарха и Васељенска учитеља Цркве 
Христове, чији се заједнички спомен празнује 
30. јаунара. Црква  је у личностима Светог 
Василија Великог, Светог Јована Златоустог и 
Светог Григорија Богослова препознала своје 
највеће јерархе назвавши их учитељима 
целокупне васељене. Њихова се реч, свагда 
осољена Благодаћу Духа Светога и ношена 
крилима Еванђеља Христовог, реч мудрости, 
знања, поуке, својом универзалношћу просторно 
и временски не може ограничити. Она допире до 
сваког кутка времена и простора историјског 
простирања Цркве Божје.  
            По речима Светог аве Јустина (Поповића) 
Василије беше „свети човек Христа Богочовека, 
преподобни подвижник и праведник Божији, 
епископ Цркве Христове и савршени монах, 
облагодаћени богослов и боговидац, богомудри 
устројитељ свете Литургије и свег богослужења 
црквеног, апостолски уредитељ богомданог 
канонског поретка у Цркви и њене саборне 
организације, непоколебиви борац за веру 
православну и догмате апостолске и отачке, 
снисходљивости пастир и обратитељ заблуделих 
оваца Христових“ („Житија Светих“ за 30. 
јануар, стр. 844). Сви благодатни дарови Божји, 
све врлине којима је Свети Василије 
преизобиловао оваплотили су се у његовом не 
дугом, али као у ретко чијем у историји Цркве, 
плодоносном земном животу. 
            Свети Василије је рођен 330. године у 
Неокесарији, у малоазијској области Понту, где 
је раније проповедао Еванђеље и утврдио Цркву 
Христову Свети Григорије Чудотворац, епископ 
Неокесаријски. Његови родитељи, отац Василије 
и мајка Емелија одликовали су се најпре својом 
хришћанском вером и животом, а потом и 
високом културом и пореклом. У најужој 
Василијевој породици чак два његова брата,  
Григорије и Петар, заједно са сестром Макрином 
и мајком Емилијом славе се у Цркви као Свети 
што јасно говори о пореклу високог морала и 
беспрекорног карактера његове личности. „Ја 
сам се од детињства научио правој вери у Бога 
од моје блажене мајке и моје бабе Макрине, и ту 
исту веру, мада наравно узраслу, и сада имам у 
себи“, написао је Свети Василије у једном од 
својих писама.  
            Стекао је највише могуће образовање 
свога доба, најпре у свом родном месту у 
Неокесарији, а потом преко Кесарије 

Палестинске у Атини где је стекао доживотно 
пријатељство са другим духовним горостасом 
Цркве, Светим Григоријем Богословом, 
пријатељство које је било од огромне користи за 
читав даљи ток историје Цркве Христове.  
            Свети Василије по повратку из Атине у 
свој родни крај пролази све степене монашког 
подвига и све степене свештених служби у 
Цркви, марљиво прикупљајући, сабирајући и 
умножавајући својим доприносом благо 
Свештеног  црквеног Предања, монашко-
подвижничког, богословског, литургијског, 
канонског, и постаје Архиепископом Кесарије 
Кападокијске 370. године у четрдесетој години 
живота. Као Епископ Свети Василије неуморно 
ради на свим пољима благодатног живота Цркве. 
Оснива читаво насеље добротворних установа, 
болница, сиротишта, старачких домова, 
прихваталишта, познатог под именом 
„Василијада“, организује монашки живот, 
постајући пример већини, касније у историји, 
монашких вођа у Сирији и Палестини, 
Цариграду и Светој Гори,  обогаћује литургијско 
и канонско Предање Цркве. Његов скоро 
десетогодишњи архипастирски труд прожет је 
огромном богословском борбом са јересима које 
су у 4. веку дубоко потресале Цркву. Горео је и 
сагорео у жртвеним подвизима за праву веру у 
Свету Тројицу и за мир међу Црквама.  
            Свети Василије се преставио Господу 31. 
децембра 378. године (13. јан. по нов.к), 
напунивши 49 година живота, а погребен је 
свечано 1. јануара 379. године, када се и слави 
његов свети Спомен (14. јан, по нов.к). Свети 
Григорије Богослов наводи да су му последње 
речи биле упућене Богу: „У руке Твоје предајем 
дух свој“, и да га је читав његов град Кесарија 
најсвечаније испратио, благодарећи за небројена 
његова доброчинства и милостиње које је Свети 
Василије чинио свим људима без разлике. 
             „Сабрао си у себи врлине свих Светих, 
оче наш Василије: Мојсијеву кротост, Илијину 
ревност, Петрово исповедање, Јованово 
богословље, и са Павлом ниси престајао 
говорити: Ко ослаби, и ја да не ослабим? Ко се 
саблазни, и ја да се не распалим?  

Зато сада заједно са Светима боравиш, и 
молиш се за душе наше“ (Служба Светом 
Василију). 
                                                   Срђан Радивојевић 
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На самом почетку великог поста, када ће се многи припремати за причешћивање, 
корисно би било да се подсетимо да пост није само телесно уздржање од одређених јела 
(такозване мрсне хране) и чување од преједања и опијања. О томе нас поучава велики и 
дубокоумни светитељ Цркве - св. Григорије Палама: 
 

Свети Григорије Палама: О посту 
         

  
 

... Постоје, браћо, и друге врсте рђавог 
преједања и опијања, али оне не долазе нити од 
јела и пића, нити од наслада које од њих потичу, 
него од гнева на ближњег, од мржње и 
злопамћења, као и од сваког оног зла које они 
рађају, о чему и Мојсеј говори у песми: Вино је 
њихово отров змајевски и неизлечиви јед 
аспидин (5. Мојс. 32; 33). Зато пророк Исаија 
каже: Тешко онима што су без вина пијани (Иса. 
28; 1) и саветује, говорећи: Немојте постити 
будући у свађи (Иса. 58; 4). Онима који у таквом 
стању посте, он као да говори у име Господње: 
То ли називаш постом угодним Богу - кад 
повијеш врат свој као срп? Зато одвраћам очи 
своје од вас кад ширите руке своје к Мени, и 
када умножавате молитве своје, Ја не слушам 
(Иса. 58; 5,1; 15).             

  

 Према томе, пијанство такве врсте, које 
потиче од мржње и које је, више него било шта 
друго, разлог да се Бог одврати од нас, ђаво 
настоји да изазове код оних што се моле и посте.  

 

Он их подсећа на сагрешења других људи према 
њима, подстиче их на злопамћење и оштри им 
језик за клевете. Он при том чини да се уподобе 
оном човеку којега Давид описује како се моли 
преиспуњен злобом: Смишљаш безакоње по цео 
дан, неправду је смислио језик твој, као бријач 
оштар учинио си превару (Пс. 51; 3-4). Давид 
моли Бога да га избави од таквих људи, 
говорећи: Избави ме, Господе, од човека злога, и 
од мужа неправедног ослободи ме... Изоштрише 
језик свој као у змије, отров аспидин је под 
уснама њиховим (Пс. 139; 1,3)-  
          Молим вас, браћо, да ми, у време поста и 
молитве, од срца опростимо ако смо некад 
уистину имали или мислили да имамо нешто 
против некога и да сви пребивамо у љубави. 
Осим тога, мислимо боље један о другоме, 
подстичући се узајамно на љубав и добра дела. 
Говоримо добро једни о другима и у самима себи 
расуђујмо и размишљајмо о ономе што је добро 
пред Богом и пред људима, да бисмо постили 
похвалним и беспрекорним постом и да би 
молитве које упутимо током поста биле Богу 
угодне, како бисмо Га по благодати на доличан 
начин називали Оцем и могли одважно да Му 
кажемо: Оче, опрости нам дугове наше као што и 
ми опраштамо дужницима својим (Мт. 6; 12).  
          Постоји, опет, и друга недолична ствар 
коју злонамерник током поста и молитве полаже 
у наше душе. То је преузношење, које је у себи 
носио и онај фарисеј: премда је постио и молио 
се, вратио се (са молитве) без плода (досл. 
празан). Ми пак, знајући да је нечист сваки који 
је надменог срца и да га Бог не прихвата, и 
знајући да смо дужници Богу у многим и 
великим стварима и да враћамо тек најмањи део 
дуга, занемарићемо оно што је иза нас као 
сасвим ништавно и стремићемо оном што је 
испред нас, постећи и молећи се скрушеног срца, 
уз самопрекоревање и смирење, да би и наш пост 
био чист и богоугодан, и да би у храму Божијем 
владали пажња и будност.  
          Други начин деловања лукавога, који чини 
да наш труд поста и молитве буде бескористан, 
састоји се у томе да нас убеди да то чинимо (тј. 
да постимо и да се молимо) из славољубља и 
лицемерја. Зато Господ у Еванђељу саветује, 
говорећи: Уђи у собу своју и, затворивши врата 
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своја, иомоли се Оцу своме Који је у тајности; и 
Отац твој који види тајно, узвратиће теби јавно 
(Мт. 6,6).  
          Он то не говори зато што нам заповеда да 
се отуђимо од сабирања у храму, од (заједничке) 
молитве и псалмопојања. У том случају не би Му 
Псалмопојац - пророк говорио: Усред Цркве 
хвалићу Те (Пс. 21; 23), Исповедаћу Те и 
хвалити међу народима, Господе, псалмопеваћу 
Ти међу незнабошидма (Пс. 56; 10) и Завете моје 
испунићу пред онима који Га се боје (Пс. 21; 26), 
а нама: У црквама благосиљајте Бога (Пс. 67; 27) 
и Ходите, поклонимо се и припаднимо Њему и 
плачимо пред Господом Створитељем нашим 
(Пс. 94; 6). Време нам не дозвољава да сада 
наведемо и друге, још узвишеније примере. 
Господ, дакле, поучава да се молимо у самоћи, у 
својим кућама, па чак и на својој постељи. 
подстиче нас да се молимо Богу и у цркви, као 
што молитва која се твори „изнутра", тј. умом, 
подстиче да се молимо и уснама. Онај пак који 
хоће да се помоли само онда када уђе у храм 
Божији, али ни код куће, ни на путу, ни на 
трговима не мари за молитву, неће се истински 
молити ни онда кад се нађе у храму Божијем.  
          То показује онај што после речи: Готово је 
(приправно је) срце моје, Господе, додаје: 
Певаћу и псалмопојаћу у славу Твоју (Пс. 56; 8 ) 
а на другом месту каже: Када бих Те спомињао 
на постељи мојој, у јутрима бих размишљао о 
Теби (Пс. 63; 7). Речено је, међутим, и следеће: А 
када постите, каже Христос, не будите суморни 
као лицемери; јер они натмуре лица своја да се 
покажу људима како посте. Заиста вам кажем: 
примили су плату своју. А ти када постиш, 
намажи главу своју, и лице своје умиј, да те не 
виде људи где постиш, него Отац твој Који је у 
тајности; и Отац твој, Који види тајно, узвратиће 
теби јавно (Мт. 6; 16-18).  
          О, какво неупоредиво човекољубље! 
Господ нам је овим речима сада објавио пресуду 
и одлуку која ће се пројавити на будућем суду, 
да бисмо још овде задобијали бољу пресуду и 
бољи удео. Онима који живе славољубиво, а не 
према Његовим заповестима Господ ће изговори- 
ти речи које су сагласне с оним што сад говори: 
„Примили сте своју награду током свога живота" 
као што је и Авраам, према еванђелској 
параболи, рекао оном богаташу у пламену: 
Примио си добра своја у живошу своме (Лк. 16; 
25). Онима пак који се подвизавају у врлини 
имајући само Њега у виду, Он каже да ће им 
узвратити јавно, тј. да ће им пред оним опште- 
светским сабором (досл. призором) узвратити 

благословом, наследством, радошћу и непоро- 
чним и вечним наслађивањем. Онај Који жели да 
се сви спасу и да дођу у познање истине, не жели 
да неко буде лишен овога наследства, због чега, 
као што сам рекао, сада објављује Своју непри- 
страсну и непроменљиву пресуду, показујући да 
су синови Божији само они што су презрели 
људску славу.  

Због тога Он казује о овоме и о другоме, 
говорећи: Отац твој, Који види тајно, узвратиће 
теби јавно, да би оне што су презрели празну и 
људску славу учинио Својим синовима и 
санаследницима и да би их показао као такве. 
Оне друге ће, међутим, уколико се не покају, 
лишити усиновљења. Господ ово говори зато да 
наша молитва и пост не би били видљиви за 
људске очи, услед чега од њих не би било 
никакве користи: догодило би се да одважно 
истрајавамо у труду молитве и поста, а да се 
лишавамо награде за то! Говори нам да 
намажемо главу уљем и да умијемо лице, тј. да 
се не трудимо да будемо бледи, прљави и суве 
главе, као да смо измучени постом и као да 
презиремо тело, због чега бисмо добили похвалу 
од људи. Тако су услед славољубља поступали 
фарисеји, због чега су праведно отуђени од 
Христове Цркве, и Господ строго забрањује да 
их подражавамо...  
          ...Пост који није такав и који се не саврша- 
ва на такав начин сродан је злим ангелима: њима 
је својствено гладовање (досл. неузимање хране), 
повезано са гневом и мржњом, са гордошћу и 
противљењем Богу. Због тога ћемо им се 
супротставити, будући да смо ми послушници и 
служитељи Добра, јер не ратујемо против крви и 
тела, каже апостол, него против поглаварства, и 
власти, и господара таме овога света, против 
духова злобе у поднебесју (Еф. 6; 12). Ми не 
можемо да им се успротивимо искључиво 
постом, него ћемо, за своју заштиту, користити и 
оклоп праведности, шлем спасоносне милости- 
ње, штит вере као и мач Духа, најмоћнији у 
одбрани, а то је нама упућена, спасоносна реч 
Божија. На тај начин, треба да водимо добру 
битку, да сачувамо чврсту веру и да погасимо 
стреле лукавога и да, показавши се у свему као 
победници, задобијемо небеске и неувеле венце, 
радујући се заједно са ангелима у Самом Христу 
нашем Господу.  
                                                  Преузето из књиге: 

 Господе, просвети таму моју, Београд, 2005 
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ДУХОВНЕ ПОУКЕ 
О  ОСУЂИВАЊУ 

 

Не судите, да вам се не суди; јер каквим судом судите, онаквим ће вам се судити; и каквом 
мером мерите, онаквом ће вам се мерити. А зашто видиш трун у оку брата свога, а брвно у оку 
своме не осећаш? Или, како ћеш рећи брату своме: стани да ти извадим трун из ока твога; а ето 
брвно у оку твоме? Лицемере, извади најпре брвно из ока свога, па ћеш онда видети извадити 
трун из ока брата свога.  (Мт 7,1-5) 

 

Никога немој осуђивати, разобличавати, нити грдити, чак и оне који су веома лошег 
живота. Разастри своју одећу над палим и покриј га… Кад неко у твом присуству почне да 
осуђује брата свога немој га слушати, него обори главу. Што пре то учиниш и пред Богом и пред 
њим ћеш се показати као обазрив. 

(Преподобни Исак Сирин) 
 

Почетак спасења је осуђивање самог себе. Будемо ли пазили на себе нећемо осуђивати 
друге, јер је и у нама самима много онога за шта осуђујемо друге. 

Посаветуј онога који је сагрешио, али не осуђуј палог, јер је то клевета, а оно прво је жеља 
да се грешник исправи.     

 (Преподобни Нил Синајски) 
 

Чије дело може бити смућивање, осуђивање и пакост, ако не демонско? А ми испадамо 
помоћници демонима, на погибељ себи и ближњима. Зашто? Зато што у нама нема љубави, „јер 
љубав покрива мноштво грехова“ (1. Пет 4,8). Свети не осуђују грешника и не одвраћају се од 
њега, већ саосећају са њим, жале га, саветују, теше, лече, као оболели део тела и чине све да би 
га спасили.   

  (авва Доротеј) 
 

Ако видиш да је брат сагрешио, не презри га и не одвраћај се од њега, нити га осуђуј, јер 
ћеш иначе и сам упасти у руке твојих непријатеља. Не осуђуј никог од смртних да се Бог не би 
узгнушао на твоја дела.           

(Преподобни Антоније Велики) 
 

Зар се не треба ужаснути, устрептати и избезумити када „Отац не суди никоме, него је сав 
суд дао Сину“ (Јн 5,22), а Син узвикује „не судите, да вам се не суди“ (Мт 7,1) и „не осуђујте и 
нећете бити осуђени“ (Лк  6,37), исто као и Апостол: „Зато не судите ништа пре времена, 
докле не дође Господ“ (1. Кор  4,5) и „у чему судиш другоме, себе осуђујеш“  (Рим  2,1), када је, 
дакле, све то тако, а људи, преставши да плачу због својих грехова, узеше суд из руку 
Синовљевих, и сами, као да су безгрешни, суде и осуђују једни друге! Небо се ужасава овога и 
замља дрхти. 

(Преподобни Максим Исповедник) 
Од самољубља и таштине у нама се рађају и нека друга зла која нам причињавају још већу 

штету, а то су строги судови и осуђивање ближњег, по коме га ми сматрамо ништавним, 
презиремо га и понижавамо, ако нам се за то укаже прилика. Високо ценићи себе и гајећи о себи 
високо мишљење нормално је да ћемо са висине гледати на друге, осуђивати их и презирати, јер 
нам се чини да смо далеко од оних недостатака за које нам се чини да их имају други. Али власт 
за то ти није дата и, присвајајући ту власт, ти сам истог тренутка заслужујеш суд и осуду, не 
пред слабим људима, него пред свемогућим судијом за све - Богом.    

                                                                              (старац Никодим Светогорац) 
 
Не јадикујте један на другога, браћо, да не будете осуђени: гле Судија стоји пред вратима.  

(Јак 5,9)                                                                                           

  приредио  отац  Драги Вешковац 
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O NARODNOJ 
KWI@EVNOSTI 

 

          Nisu qudi u starini imali multi-' 
medijalne {kolske kabinete, televiziju ni 
internet. Nisu se osnovnim `ivotnim na- 
~elima u~ili u digitalizovanim {kolskim 
klupama ili preko televizijskog programa. 
Nije im za ruke srastao ni daqinski 
upravqa~ ni mobilni telefon. Bilo je to 
neko drevno doba... 
          Pa ipak, bili su to sposobni qudi. 
Na{i preci. Imali su svoje roditeqe, 
poreklo, korene... Svoju veru, zajednicu, 
identitet. Na vetrometinama istorijskih 
prilika i neprilika istrajavali su, 
uzdaju}i se u svoju veru, gaje}i qudskost i 
po{tewe. U~eni su da }e im u wihovoj 
pravednosti Gospod pomo}i. I pomagao je 
nebrojeno puta, kad god je ra|an rod do- 
stojan pokajawa. 
          O~evi su znali za sinove i sinovi 
za o~eve, porodica se po{tovala i ~uvala. 
Gde toga nije bilo, stizala je nevoqa. Iz 
nevoqa je spasavalo samo iskreno pokajawe. 
@ivotno iskustvo naroda prenosilo se u 
porodici i zajednici sa kolena na koleno, 
od starijih na mla|e. Kroz predawe i 
`ivot Crkve, u radnim navikama u porodi- 
ci, u ose}awu obaveze i odgovornosti, u 
qubavi. U~ilo se na vrednim primerima 
ali i na gre{kama, blagovalo se, ali i 
trpelo, primalo ali i `rtvovalo, za 
bli`we. I tako se trajalo i opstajalo. 
          [kola je bilo, ali ne svuda. 
Porodica je bila prvi ~inilac i nosilac 
vaspitawa. Crkva i vera pravoslavna - 
osnova i utvr|ewe duhovnog `ivota, a 
prete`no i obrazovawa. Op{tequdske vre -
dnosti primale su se kroz porodicu, veru, 
ali i zajednicu kojoj se pripadalo. 
Pravednost, ~estitost, istinoqubqe, i 
uop{te sve druge vrline koje krase ~oveka, 
bile su vodiqe koje je trebalo negovati i 
~uvati u  svom `ivotu. 
          A radinost i po{tewe bili su uslov 
za opstanak zajednice. Rad je spasavao od 
gladi, po{tewe je ~uvalo od raznih zala. 
Snaga se sticala u vredno}i, ve{tina se 
u~ila kod dobrih majstora. Radom su 
slaba{ne ruke postajale jake, marqivo{}u 
spretne, od neve{tih postajale su sna`ne, 
otvrdle i zlatne, sposobne i da hrane i da 
brane.  

 

*   *   * 
          Bez dovoqno {kola i pisanih 
kwiga, bez dijaprojektora i televizijske 
tehnike, tada su se pozitivne vrednosti - 
vrline, ose}awa, znawa, ve{tine, kao i 
istorijska zbivawa, prenosili neposredno, 
putem `ive re~i. I opstajali su u se}awu i 
svesti naroda dugo, dugo. A da bi bili 
zanimqiviji slu{aocu i da bi se lak{e, 
boqe i du`e upamtili, dobijali su umetni- 
~ki izraz kazivane re~i, ponajvi{e u obli- 
ku pri~a, bajki, lirske i epske poezije. 
Wihova umetni~ka vrednost zavisila je od 
sposobnosti pripoveda~a, ali i od pam}ewa 
slu{aoca koji je kasnije i sam postajao 
pripoveda~ i prenosilac predawa. Dok 
vremenom nisu dobile pisanu formu, ova 
usmena predawa mnogo puta su mewana, 
krivqena i ispravqana, i stigla do nas 
nose}i va`no svedo~anstvo i poruku. 
          Jasno je da svako od ovih dela nije 
podjednako vredno, jer ni svi stvaraoci i 
prenosioci nisu sa podjednakim darom, 
ume}em, znawem i namerom u~estvovali u 
wihovom oblikovawu. Ima tu i sujevernih 
i paganskih, i surovih i neistorijskih 
detaqa. Ali ima i onih vrednih, koji su 
~istotu namere i smisao poruke sa~uvali i 
mnogim pokolewima predali do na{ih dana. 
Te vredne treba izdvojiti, a wihovu poruku 
primiti i sa~uvati. 
          Narodne epske pesme su mo`da 
najupe~atqiviji izraz re~enog. Ispevane su 
najverovatnije u te{kim vremenima pro{lo- 
sti, u doba ratova i mnogih borbi, u perio-  
dima ropstva ili velikih isku{ewa. 
Nastajale su kao te`wa da se sa~uva se}awe 
na va`ne doga|aje i qude, junake i juna- 
{tvo, ali su mnoge u sebi imale i te`wu da 
vaspitavaju mla|e u duhu herojstva i ~ove- 
~nosti. U umetni~koj formi, iskazane pre- 
te`no u desetercu, ostavqale su dubok trag 
na slu{aoce, bilo da su pevane ili kazi- 
vane. Mnoge su vremenom poprimile detaqe 
legendi; u patwi zbog stradawa i potrebe za 
ja~awem juna{tva idealizovale su snagu 
pojedinaca, trpele su promene, dobijale 
elemente surovosti i opravdawa te surovo- 
sti. Ali su mnoge, bez obzira da li se 
vezuju za istorijske ili neistorijske 
likove, u svojoj osnovi nosile poruku 
op{tevrednu, ~esto i jevan|elsku. Imale 
su, a i dan-danas imaju snagu da mnogo ~emu 
pou~e. U nedostatku slike, scenskih efe- 
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kata, svetlosti, senke i {minke, re~enice 
su obilovale hiperbolom, pore|ewem, alego- 
rijom i drugim izra`ajnim stilskim figu- 
rama, kako bi u onom vremenu jasnije i 
upe~atqivije do~arale sliku i razigrale 
ma{tu. Ali ne i da bi zanele, da se poruka 
ne bi izgubila.  
          Treba ~uvati i negovati ono {to je 
vredno, jer wegova vrednost ~uva nas u 
vremenima opakim. U nedostatku drugog, 
pesma nas je mnogo puta odr`ala. Ubla`ila 
bol, odagnala strah, dala podsticaj. Iza- 
brati ono {to je vredno u narodnoj kwi- 
`evnosti, pravilno shvatiti i do`iveti, 
zna~i obogatiti sebe. I ostaviti korisno 
nasle|e mla|ima. 
 

             protonamesnik Radi{a Jovanovi} 
 

 
 
 

Зидање Раванице 
 

Службу служи славни кнез Лазаре 
у Крушевцу, шанцу шареноме, 
службу служи светог Амосија. 
Сву господу зове на светога 
са књигама и са здравицама. 
Скупи му се сва српска господа, 
па је редом у соври посади 
по господству и по старјешинству: 
уврх совре славни кнез Лазаре. 
Ту сједоше пити вино ладно. 

Таман бише вина највишега, 
и о сваком добру бесјеђаху, 
ал’ пошета госпођа Милица, 
лако шета по царском дивану, 
на њојзи је до девет ћемера, 
испод грла до девет ђердана, 
а на глави девет перишана, 
поврх тога круна позлаћена,  
и у њојзи три камена драга, 
сјаје ноћом, како дањом сунце; 
па бесједи славноме Лазару: 

 
 

ИЗ  СВЕГ  СРЦА  И  СВЕ  ДУШЕ  БОГУ   
И СВЕТОМ  ЛАЗАРУ  СЕ  МОЛИМО 
 
„Господине, славни кнез-Лазаре! 
Зазор мене у те погледати, 
а камоли с тобом говорити! 
Бит’ не може, говорити хоћу: 
Што бијаху Немањићи стари, 
цароваше, па и преминуше, 
не трпаше на гомиле благо, 
но градише с њиме задужбине, 
саградише млоге манастире: 

саградише Високе Дечане, 
баш Дечане више Ђаковице; 
Паћаршију више Пећи равне; 
у Дреници бијела Девича, 
и Петрову Цркву под Пазаром; 
мало више Ђурђеве Ступове; 
Сопоћане наврх Рашке хладне, 
и Тројицу у Херцеговини, 
Цркву Јању у Староме Влаху, 
и Павлицу испод Јадовника, 
Студеницу испод Брвеника; 
Цркву Жичу више Карановца; 
у Призрену цркву Свету Петку; 
Грачаницу у Косову равном; 

све то јесу њине задужбине! 
Ти остаде у столу њиноме 
и потрпа на гомиле благо, 
а не гради нигђе задужбине; 
ето нама неће пристат’ благо 
ни за здравље, ни за нашу душу, 
а ни нама, ни коме нашему.“ 
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Тад говори славни кнез Лазаре: 
„Чујете ли, сва српска господо, 
шта говори госпођа Милица, 
јер не градим нигђе задужбине? 
Хоћу градит’ цркву Раваницу, 
у Ресави крај воде Равана; 
имам блага колико ми драго, 
ударићу темељ од олова, 
па ћу цркви саградити платна, 
саградићу од сребра бијела, 
покрићу је жеженијем златом, 
поднизати дробнијем бисером, 
попуњати драгијем камењем.“ 

Сва господа на ноге устала 
и часно се кнезу поклонила: 
„Гради, кнеже, биће ти за душу, 
и за здравље Високом Стевану.“ 
Но ту сједи Обилић Милошу, 
сједи Милош даље удно совре, 
Милош сједи, ништа не бесједи. 
Ал’ то виђе славни кнез Лазаре 
ђе му Милош ништа не бесједи; 
наздрави му златну купу вина: 
„Здрав да си ми, војвода Милошу! 
Па ми и ти штогођ проговори, 
јера хоћу задужбину градит’.“ 
Скочи Милош од земље на ноге, 
скиде с главе самур и челенке, 
па је часно кнеза подворио; 
Дадоше му златну купу вина, 
прими Милош златну купу вина, 
не пије је, поче бесједити: 
„Хвала, кнеже, на бесједи твојој! 
Што ти хоћеш задужбину градит’, 

време није, нити може бити; 
узми кнеже, књиге староставне, 
те ти гледај што нам књиге кажу: 
настало је пошљедње вријеме, 
хоће Турци царство преузети, 
хоће Турци брзо царовати, 
обориће наше задужбине, 
обориће наше намастире, 
обориће цркву Раваницу; 
ископаће темељ од олова, 
слијеваће у топе ђулове, 
те ће наше разбијат’ градове; 
и цркви ће растурити платна, 
слијеваће на ате ратове; 
хоће цркви покров растурити, 
кадунама ковати ђердане; 
са цркве ће бисер разнизати, 
кадунама поднизат’ ђердане; 
повадиће то драго камење, 
ударат’ га сабљам’ у балчаке 
и кадама у златно прстење; 
већ ме чу ли, славни кнез-Лазаре! 
Да копамо мермера камена, 
да градимо цркву од камена; 
и Турци ће царство преузети, 
и наша ће задужбина служит’ 
од вијека до суда Божјега: 
од камена ником ни камена!“ 
Кад то зачу славни кнез-Лазаре, 
тад Милошу био говорио: 
„Вала тебе, војвода Милошу! 
вала теби на твојој бесједи, 
Истина је како што говориш.“ 
 

 
Манастир Раваница 
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Савиндан у 
ОШ „Владислав Савић Јан“ у 

Паруновцу 
 

Припреме за Светосавску  академију 
почну у нашој школи већ крајем октобра. Дечји 
хор „Свети Сава“, од око педесет чланова, 
ученика од 5. до 8. разреда почиње да вежба. На 
репертоару је обавезно Химна Св. Сави, једна 
духовна песма и једна до две изворне народне 
песме. 

У драмском делу, који обично обрађује 
део из живота Св Саве, учествују ђаци свих 
узраста. У програму учествују и рецитатори, 
вокални солисти и приповедачи. 

После Светосавске академије долазимо у 
школу где око подне почиње чин резања 
славског колача у коме учествују и наставници и 
ученици а колачар је неко од наставног особља. 

 

 
 

После тога школа обавезно приређује 
свечани ручак за свој колектив. 

А на Савиндан црква св. Архангела 
Гаврила у Паруновцу, где се служи света 
Литургија, пуна је ђака, који том приликом 
изведу и мали програм. Има и парохијана, а 
Црквени одбор после Литургије деци дели 
пакетиће.                                                                                                                         
                                          Љиљана Димитријевић                                 

 
 

Прослава светог Саве у Техничкој 
школи у Трстенику 

  

 Певањем светосавске химне, пред 
препуним холом наставника и ученика, 
гостујући хор трстеничке гимназије отпочео је 
прославу Светог Саве у Техничкој школи у 
Трстенику. Програм који су припремили 
ученици, у сарадњи са својим наставницима, био 
је веома занимљив али на првом месту поучан. 
Основни концепт којим је била прожета читава 
приредба јесте савременост и свевременост дела 
светог Саве. Празновање Светог Саве је поглед у 
будућност на основу узора из прошлости. 
Наглашено је на који начин и када су се Срби 
сврстали у ред културних народа, са краћим 
освртом на идеологију која је обележила 20. век 
у Србији уз закључак  да све оно што се јавља 
као ново у једном друштву не мора, у исто 
време, да буде и прогресивно. Оно што је 
стварно прогресивно у Србији старо је више 
векова и непрестано се потврђује као 
прогресивно, а то је светосавска идеја.  
 У свом краћем обраћању, уз поздрав 
добродошлице упућен присутнима, директор 
школе Велибор Јовковић нагласио је важност 
очувања хришћанског и светосавског етоса као 
темеља нашег идентитета и да је технолошки 
развој користан једино ако је праћен етичким 
напретком. 
 Ученички хор је посебно разгалио 
присутне својим извођењем традиционалних 
црквено-народних песама уз музичку пратњу у 
савременом аранжману. Славски колач, уз 
заједничку молитву, пресекао је старешина 
трстеничке цркве Свете Тројице отац Милосав 
Егерић.  Две иконе које красе централни хол 
школе, икона светог Саве и репродукција 
синајске иконе Христа Пантократора, заједно са 
свима присутнима показале су да нас је тог дана 
заиста сабрала благодат Духа Светог и да је 
Христос преко светог Саве поново у српским 
школама.                                                                       
                              вероучитељ Зоран Радивојевић 
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ГРБ ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ 

КРУШЕВАЧКЕ 
 

ЕПИСКОПИЈА КРУШЕВАЧКА – 
ИСТОРИЈА И ОБНОВА 
 
У Историјском архиву Крушевца чува 

се ратни дневник једног хлебарника српске 
војске из Балканских ратова. Он је 
учествовао у ослобођењу Једрена од Турака 
1913. године. Дневник је водио свакога дана. 
После турског пораза и напуштања Једрена 
он је забележио: „Мустафа Паша, среда, 20. 
март 1913. године. Господин Костоглу ми 
причао о Бици на Марици, под краљем 
Вукашином, код Черномена – Черомена. 
Вели ми да има једно тепе (старо место, 
п.п.), Срб Сенди код Мустафа Пашине 
станице – на северу код Новог Села. Ту је 
била жандармеријска касарна. Кад су ту 
копали, нађен је гроб са врло много 
покопаних, отуд и назив Срб Сенди – Срб 
угаснуће – Пропаст Срба“. 

Пред угаснуће српске средњовековне 
државе, које је започело 1371. године, 
поразом од Турака у Маричкој бици, почели 
су ницати прелепи манастири Моравске 
школе у архитектури. Тада је основан 
средњовековни Крушевац. Када се на гео- 
графској карти погледа распоред сакралних 
задужбина из доба светог кнеза Лазара, лепо 
се види загрљај манастира Раванице и 

Љубостиње. Из првог манастира испружена 
мушка рука средњовековног српског 
владара, оснивача града Крушевца, као да 
дотиче и снажно грли нејаку руку своје 
супруге кнегиње Милице, у монаштву, после 
Косовске битке, љубостињске монахиње 
Јевгеније, а по примању велике схиме 
Јефросиније. У том загрљају, срце је геогра- 
фски у Крушевцу, у њиховој придворици 
Цркви Лазарици. Одатле пулсира аристокра- 
тски духовни крвоток до манастира, које 
данас наука познаје под именом Моравска 
школа: Дренча, Каленић, Наупара, Руденица, 
Велуће... У грудима тихује Мојсињска Света 
гора, где се по речима једног путописца из 
1891. године: „некада ништа друго није 
могло чути до брујање звона и појање 
преподобних калуђера“. На том мистично – 
географском телу свете Србије вековима 
духовну стражу чува Крушевачка епархија. 

Крушевачка епархија последњи пут 
се помиње половином XVII века у турским 
пореским књигама са задужењем да њен 
епископ султану за берат плати пешкеш од 
петнаест дуката. Имала је тада ранг митро- 
полије, а њена духовна област описана је 
као: „Митрополија ђаура области Крушевца, 
с нахијама Петруш, Болван и Длбочица“. 
Међутим постоји могућност да је Крушевац 
имао митрополита и два века раније, који је 
непосредно учествовао у пресељењу мошти- 
ју краља Милутина из Грачанице у Софију. 
Била је тада у насилно наметнутој јурис- 
дикцији Охридске архиепископије. Сачувано 
је име једног епископа Крушевачке епархије: 
Силуан (1451–1455), прота др Радомир 
Милошевић, Српска православна црква у 
времену и простору, Смедерево, 2009, стр. 
257. 

Крушевац је старином припадао 
Топличкој или Белоцркванској епископији, 
коју је основао 1219. године Свети Сава. У 
једном зборнику адреса и титула епархија 
српских из XVI века, пише: „В Богоспа- 
саемују Епархију Белоцрквенскују, јеже јест 
кадилук Крушевац“. Касније је Крушевац 
био и у саставу других епархија. Из 
Београдске митрополије изузет је 1854. 
године и додат епископији Жичкој, па је њен 
владика имао титулу: епископ ужичко – 
крушевачки“, свештеник Петар Гагулић, 
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Топличка епархија, у Гласнику Српске 
православне цркве, Београд, 1957. године, 
стр. 135. У Служебнику штампаном у 
Београду 1838. године, који се чува у Цркви 
свете Петке у Мајдеву код Крушевца, на 
страни 160, свештеник Петар П. Јовановић, 
парох мајдевски, пише: „1857. године, 21. 
Новембра, зацрни(х) се (рукоположих се, 
п.п.) код Г. Владике Јанићија у Карановац и 
био сам капелан својем оцу јереју Милоју 
Јовановићу, пароху зебичком“. Поменути 
владика Јанићије Нешковић био је епископ 
ужичко – крушевачки. У Архиву Србије 
сачуван је документ из фонда Митрополије 
Београдске за 1860. годину, број 579, који 
вели : „Како је високочајшим рјешењем од 
14. Новемб. 1859. године предвојен Срез 
Бугар – Моравскиј и већиј део његов придан 
је Алексиначком окружију, а мањиј остао је 
по пређашњем у Крушевачком, како пак 
Окружије Алексиначко подпада под 
Епархију Неготинску, а Крушевачко под 
Ужичку: то је Собор Архијерејски из обзира 
на ово најновије грађанско распоређење, 
желећи довести у ред и дотичну духовну 
управу, по узајамном саветовању нашао за 
сходно рјешити да онај већи део бугар – 
моравског среза придани Алексиначком 
окружију припадне Неготинској епархији, а 
онај мањи део остављениј по старом да 
остане и даље под Ужичком епархијом“. 

Поменути свештеник Милоје 
Јовановић, парох зебички, синовац је архи- 
мандрита светороманског Саве Петровића. 
Рукоположен је у свештенички чин 31. маја 
1836. године. 

 Крушевачки протојереј Милован 
Протић пише: „У смотренију ђака Романског 
Милоја Јовановића, желећем у чин 
свјашченическиј ступити“, Архив Србије, 
фонд Митропилије Београдске, 1836. година, 
број 502. Архимандрит Сава Петровић 
(1793–1861), оставио је једини писани траг о 
томе како је изгледало ослобођење 
Крушевца од Турака после вишевековног 
Срб угаснућа: „Ноемвирија 22. 1832. године, 
дођоше позвати ме да идем у Врбницу код 
народа. (Тамо затекох, п.п.), 1850 живи 
душа, но пушке велике имали у појасу свега 
450 комата. Из Врбнице крену народ на 
Крушевац. У село Лазарице дођоше Турци за 

бој – 350 коњаника. Изиђо код Турака умо- 
лити да се не бију неће на добро изићи. Ни 
једног није заболела глава, ни једна пушка 
није пукла, здраво и весело Турци изиђоше 
(из Крушевца, п.п.), без никаквог зла но сас 
добро. Десет товара барута доне на мојег 
рачуна. Два товара барута у весеље потроше- 
но не за зло“, Архив Србије, фонд Митро- 
полије Београдске, 1858. године, број 106. 

Одлуком Светог Αрхијерејског 
Сабора Српске Православне Цркве 18. 
новембра 2010. године обновљена је 
Крушевачка епархија. Епископ крушевачки 
Господин Давид наставља да сеје јеванђел- 
ско семе у давно започетој бразди старе 
српске престонице. Ми који ослушкујемо 
реч сејача и молитвено гледамо у небо 
сећамо се свих Срб угаснућа, Срб Сенди, 
који својом жртвом ударише темељ 
Крушевачкој епархији, која пред нама 
васкрсава после више од три века од њеног 
последњег писаног помена у нама познатој 
историји.            

 

       Аутор текста: презвитер Драгић Илић  
 

 
 

Budu}i izgled eparhijskog doma 
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Биографија Епископа крушевачког Давида 
(Перовића) 

 

Епископ крушевачки Давид (Перовић – крсно име Мирослав) рођен је од оца 
Радоша и мајке Данице 17. јула 1953. године у Ђураковцу, на Метохији (eпархија 
рашко-призренска).  

Основну школу је похађао у Истоку, Ђураковцу и Пећи.  
Гимназију је завршио у Пећи (1972). 
Провео је годину дана на раду у фабрици намештаја у Сент-Етјену у 

Француској (1972/3). 
Бавио се студијама  књижевности на Филолошком факултету у Београду 

(1973/4), а филмском и телевизијском режијом на Академији за позориште, филм, 
радио и телевизију у Београду (периодично 1973/76). 

Војни рок је одслужио у Љубљани (везиста и интендант – 1974/75). 
Богословске студије окончао је на Богословском факултету Српске 

Православне Цркве у Београду (1977/83), и истовремено своје седмогодишње 
искушеништво. 
        Монашки постриг је примио у Царској Лаври Високи Дечани (1983).  

Предавао је богословске предмете као суплент у богословијама Света Три 
Јерарха у Крки, и Свете браће Кирила и Методија у Призрену (1983/89). 
        Докторски рад на тему Заједница Духа Светога по учењу светог Василија 
Великог припремао је под менторским руководством патролога Стилијаноса 
Пападопулоса, на Теолошкој школи Универзитета у Атини (1989/94).  

Предаје Хришћанску етику (са Аскетиком) и Аскетско богословље, као 
асистент, затим доцент, Православног богословског факултета Универзитета у 
Београду (1995/2011).  

Студија Цивилизација слике (символ, слика, знак) (са осталим објављеним 
радовима – 25) призната му је од стране матичног факултета као еквивалент 
магистарским студијама и магистарском раду (1996).  
        Предмете хришћанску Догматику и Етику предавао је на Духовној академији 
Светог Василија Острошког у Србињу (1995/97).  
        Бавио се француском филологијом на Сорбони и на Француској Алијанси за 
језик у Паризу (1995/97 и 1999). 
        Обрађивао је тему Христологија светог Максима Исповедника на основу Писама 
XII-XV и XIX-ог, у оквиру докторског рада на Школи за Високе студије при Сорбони, 
договорно са професором Аленом Л, Буљуеком, патрологом, као ментором (1999).  
         Са благословом епископа за Француску и Западну  Европу,  Господином  Луком  
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Ковачевићем, и заједно са њим, учествовао је у црквеној мисији за пријем  
православних старокалендараца Француза – Окситанаца (област Гаскоња) у крило 
Српске Православне Цркве, као и у преговорима са Французима, припадницима 
Православне Католичке Француске Цркве (LECOF), ради њиховог пријема у крило 
исте eпархије (за Француску и Западну Европу – 1998/1999). 

 

Са благословом патријарха Павла боравио је у Пећкој Патријаршији 
периодично, током година 2000/02, ради испомоћи, као и са благословом надлежног 
епископа рашкопризренског у мисији опстанка православног српског живља на 
Косову и Метохији и спасавања светиња и драгоцености епархије рашко-призренске, 
тада изложених уништењу.          

Докторски рад на догматско-патролошку тему Пневматологија светог Василија 
Великог одбранио је на Православном богословском факултету Универзитета у 
Београду (2002).           

 

За доцента на Катедри за Хришћанску етику (са Аскетиком) Православног 
богословског факултета постављен је 2002. године, а у даљем периоду (2005/07) и 
за предавача на Катедри за Аскетско богословље (Општи и Практични смер) 
матичног факултета, на којем предаје до данас (2012).          

Књижевне и теолошке радове (чланке, студије, књиге, преводе) објављује у 
црквеним часописима и код других издавача. Сарадник је на књигама, учебницима, 
часописима, монографијама, зборницима, антологијама, сценаријима, драмама, као и 
на преводима богословских текстова: химнографских и из веронауке; из 
књижевности, поезије, науке, философије, теорије и егзегезе филмске и позоришне 
уметности.  

 

Преводи богословске чланке, студије и књиге с грчког, француског, енглеског 
и руског језика.  

 

Сарађивао је као стручни консултант и коаутор у стварању документарних 
филмова и телевизијских емисија и серијала: Буквар Православља, Вероучитељ у 
кући, Црква и језик, Планета Косово, Каржес—врата Оријента, Жертва, Патријарх 
Павле –Живот по Јеванђељу I-IV.  

 

Саоснивач је и сценариста филмског студија Наос, при Православном 
богословском факултету у Београду, а у оквиру Издавачког фонда АЕМ/СПЦ-е. 

 

Саоснивач је Радија Слово љубве, Архиепископије београдско-карловачке. 
 

Учествује у реализацији пројекта Издавачког фонда Архиепископије 
београдско-карловачке и патријарашке штампарије за припрему и штампу сабраних 
дела Патријарха Павла.          

 

 

Учествовао је на домаћим и међународним хришћанским скуповима, 
конференцијама и фестивалима (Београд, Перој, Фрушка гора, Охрид, Струга, Тезе, 
Лавардак, Л, Озер, Лион, Бордо, Буси он-От, Фонт де-Лавал, Арс, Сент-Мар-де-
Локвени, Монжерон, Лондон, Есекс, Торино, Москва, Оптина, Нитријска пустиња, 
Ротердам, Сремски Карловци, Цариград, Халка, Загреб, Бока Которска), као и на 
теолошким и научним симпосионима (Београд, Атина, Света Гора, Александруполис, 
Солун, Париз, Оксфорд, Каиро, Јаш, Сибиу, Букурешт, Самбата де-Сус, Бозе, 
Србиње, Требиње, Каленић), те на богословско-духовним трибинама (Београд, Нови 
Сад, Суботица, Пожаревац, Пријепоље, Подгорица, Ниш, Крагујевац, Лазаревац, 
Сланци, Пећ, Смедерево).    

 
 

 

Господина Давида у чин јерођакона рукоположио је Његова Светост Патријарх 
српски Г. Иринеј, 8. маја 2011, у цркви Светог Марка у Београду, а потом у чин 
јеромонаха на дан Вазнесења Господњег, у цркви Вазнесења у Београду. 
Хиротонисан и уведен у трон Епархије крушевачке, као први епископ, 24. јула у 
цркви Светог  Ђорђа у Крушевцу. 
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ЕПИСКОПА КРУШЕВАЧКОГ ДАВИДА  (Перовића) 

 
Oбjaвљeни рaдoви и студиje 

 
1. Цивилизaциja   сликe   (симвoл,   сликa,   знaк), Бoгoслoвљe: орган Православног богословског 
факултета у Београду 2, Београд 1987, 141-217. 
 

2. Знaкoслoвљe (сeмиoтикa) икoнe,  Бoгoслoвљe 2, Београд 1987, 201-216. 
 

3. Пaстир кao живa икoнa, Teoлoшки пoглeди, 3-4, Београд 1987, 201-225. 
 

4. Аудио-визуелне чињенице нашега постојања и страшни суд, У: Банатски весник: орган Српске 
православне епархије банатске : часопис за црквени и просветни живот 4 (1988), 14-15. 
 

5. Teмeљни  пojмoви  и нaчeлa  Свeтoгa  Писмa, Teoлoшки пoглeди: верско-научни часопис, 1-2, 
Београд 1989, 69-76. 
 

6. Нoвe    Сeoбe   Србa   (узрoци   и пoслeдицe),  Кoсoвскa нaрoднa читaнкa 1989: Далматинско 
косово, Шибeник: Дaлматинска епархија СПЦ, Одбор за прославу Шестогодишњице косовске 
битке и мученичког престављења св. кнеза Лазара и косовских мученика, 1989, 50-66. 
 

7. Духoвни    мoтиви    у    сaврeмeнoм    грузиjскoм филму, Jeвaнђeлски нeимaр  4, 1989. 
 

8. Свете мошти У:  Српски Сион : часопис за верску поуку и духовну надградњу Српске 
православне епархије сремске, 5, 4 (1996), 49-52. 
 

9. Стaрaц Пaисиje Вeличкoвски и њeгoв дoпринoс духoвнoм   рaзвojу   Русиje  XVIII   и  XIX   вeкa, 
Teoлoшки     пoглeди,     1-3, Београд   1990,    и  Пoљски кринoви, 1997. 
 

10. Догађај човека у Христу по Светом Григорију Нисијском У: Богословље : орган 
Православног богословског факултета у Београду 1-2 (2001), str. 19-35) 
 
 

11. Диjaлoг   с    Aнтихaлкидoнцимa:   Дoпринoс Христoлoгиje свeтoг Maксимa Испoвeдникa  

 

(Писмa  XII–XV, XIX), Бoгoслoвљe,  1-2, Београд 2001, 153- 161. 
 
 

12.   Oснoвни    пojмoви    нoвoзaвeтнe    тeoлoгиje, Истинa, 6/8 и 16/18, 2002. 
 
 

13. Eклисиoлoгиja     свeтoг     Вaсилиja     Вeликoг, Бoгoслoвљe, 1-2, Београд 2003, 135-190. 
 
 

14. Христoлoгиja      свeтoг      Вaсилиja      Вeликoг, Бoгoслoвљe,  1-2, Београд 2004, 7-46. 
 

15. Maскa  и личнoст, Бeргмaнoв психoaнaлитички aтeљe, Гoдишњaк, Фoчa 2005, 19-32.  
 

16.   Прилoзи    зa   oнтoлoшку    eстeтику    свeтe Литургиje,  Бeз  причeшћa  нeмa  oбoжeњa, 
Београд 2004, 285-294. 
 

17. Појава самозваних старокалендараца или Истинских православних хришћана у Српској 
православној Цркви, Годишњак : часопис за теолошко-философска и текућа питања Духовне 
академије Светог Василија Острошког у Србињу  4 (2005), 64-82. 
 

18. Увид у естетске категорије : лепота, прекрасно, антиномијска гносеологија, надсушто, 
прекрасно и светлост, Живопис: часопис за неговање црквене уметности 1, Београд 2007, 7-26. 
 

19. Христoс  нa   умeтничким aкaдeмиjaмa,  Живoпис, часопис за неговање црквене уметности, 
Београд 2007, 27-64. 
 

20.  Oсaм   крaтких   рeзoвa      Хoливуд   прoтив Христa, Свeтигoрa, Београд 2006, 257-289. 
 

21.   Прилози   за   онтологију   свете   Литургије,   Годишњак, бр. 6, Фоча, 2007, 319-342. 
 
 

22. Појам Имена Божијег у Светом Писму и код црквених Отаца Истина : лист Српске 
православне епархије далмат, br. 19/21 (2007), 45-58. 
 
 

23. Библијски појам света или космоса, Истина : лист Српске православне епархије далмат 19/21 
(2007), 34-44. 
 

24. Мисионарска репортажа У:  Живопис : часопис за неговање црквене уметности 1 (2007), 
193-197. 



 

 
 24                                                                                                        PRAVOSLAVNA VERA I @IVOT             

25. Увид у естетске категорије : лепота, прекрасно, антиномијска гносеологија, надсушто, пре-  

красно и светлост :  Живопис : часопис за неговање црквене уметности 1 (2007), 7-26. 
 

26. Библиjскe тeмe, Истинa, 12-15, Шибеник 2005, 66-87. 
 

27. Десет крaтких рeзoвa,  Живопис 2, Београд 2008, 119-155. 
 
 

28. Музика стара  и нова,  класична,  пост-модерна  и духовна:  Живопис :  часопис  за  неговање  

црквене уметности 3 (2009), 255-277.   
 

29. У дијалогу са кинематографском христологијом : десет  кратких резова  у поводу  филмских  

 

остварења   Последње   Христово   кушање   Мартина   Скорсезеа,  Страдање  Христово   Мела  

 

Гибсона, Да Винчијев код Рона Хауарда и Мери Абела Фераре: Саборност: часопис Епархије бра- 

 

ничевске, Бр.5 (2005), стр. 153-179. 
Члaнци 

 

1. Христoс  нa  Ликoвнoj aкaдeмиjи, Teoлoшки пoглeди 3–4, Београд 1986, 241-246. 
 

2. Хришћaнскa  aскeзa кao унутрaшњa мисиja Црквe, Бaнaтски вeсник 4, 1987. 
 

3. Духoвни  мoтиви  у сaврeмeнoм  рускoм  филму, Слoвo, oктoбaр 1988. 
 

4. Хришћaнин  кao  Бoжиjи  сaствaрaлaц  лeпoтe, Прaвoслaвљe, 1. мaрт 1988. 
 

5. Пoслeдњe  Христoвo  кушaњe -  или -  примeр jeднoг aнти-филмa, Jeвaнђeлски нeимaр  1, 1989. 
 

6. Знакословље иконе, Светосавско звонце 3, Београд 1993. 
 

7. Свeтa икoнa, ми и шкoлa, Бoгoслoвљe 1-2, 2002, Београд, 7-10. 
 

8. Свeтe мoшти  и eтoс свeтих,  Српски сиoн 36, 1997.  Блиц, 1997.  Бoгoслoвљe,   Београд 2002,   

 

111-124. 
 

9. Црква као радионица светости и живих икона у међусобном односу,  Филoтеј,   Београд  2006,   

 
 

307-311. 
 

10. Богословље Никејског сабора, Истина, 9-11, 2004, 9-17. 
 

11. Кратки запис о убијању, Православно дело, бр. 4 . Бањска-Грачаница 2004, 9- 
 

12. Појам агапи у Светом Писму, Истина, 16-18, 2006, 222-242. 
 

13. Хришћанска аскеза као унутрашња мисија Цркве, Банатски весник 4, 1987, 1-7. 
 

14. Поводом наших најновијих сеоба, Банатски весник, бр. 1, 1988, 26-28. 
 

15. После огња шапат благог лахора, Икона  у 21. веку,  Културни  хришћански  центар,  Београд  

 

2008, (Предговор). 
 

16. Српска барокна Теологија, златна књига  протојереја  Владимира  Вукашиновића,  Правосла- 

 

вље, Београд.             
 

17. Eкoлoгиja свeтe Литургиje, Годишњак. 
 

Oглeди 

 

1. Прилoзи    зa    српски    Пaтeрик    и  Maтeрик,    Истинa   1,   1988;    Кaлeндaр   Црквe    1988;  

 

Jeвaнђeлски нeимaр 3, 1989; 2, 3 и 4,  1991; 1-2, 1992; Глaсник  9-10, 1989. 
 
 

2. Прилoзи  зa  Српски  Maртириoлoгиoн (Нoвoмучeници Пeћки Вaсилиje  и Григoриje),   Бaнaтски  

 

вeсник 1-2, 1988. 
 

3. Пoкajкe (црквeнa  пoeзиja), Jeвaнђeлски нeимaр, 1990–1991, и Дoмoстрoj  9-10, Скопље 1995. 
 
 
 

4. Tрeптaчи  свeмирa   или Причa   o  зaтвoрскoj бoлници  A-Б (тeлeвизиjскa  критикa),  Истинa,  

 

7/8, 2002.). 
 

5.  Покајање  у  равни  библијске  психологије  и онтологије, :  Зборник  Друштвено- хуманисти- 

 

чких наука, Бања Лука 2002, год. 2, 219-224. 
 

6.  Поп-арт, психоделична  уметност и музика (не )преображеног ероса, омаж Алану Фриду,  
Логос  2009/1,  Београд, 74-83. 
 

7. Теме  библијско-химнографске  екологије,  био-етичке технологије  и генетске хирургије са  

виртуелним  дизајном,  Црквене  студије  5,  Ниш 2008, 107 -130. 
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8.  Слово о светосављу и православљу, Богословље 1 (2009),  Београд,  ПБФ, 151-154. 
 
 

9. Медиологија    и  техно-етика,  геополитичке  конструкције  и  технолошки  дизајн,   Црквене  

 
 

студије  6, Ниш 2009, 157-190. 
 
 

10. Смисао и оправданост постојања хришћанског манастира, Оглед из екотеологије,  

 
 

Манастир Каленић, у сусрет шестој стогодишњици, Београд- Крагујевац 2008, 175-180. 
 
 
 

11.  Предговор за  књигу поезије оца  Жељка Ђурића Свет који настаје свет  који  постаје,  

 
 

Смедерево 2008, 391-394. 
 
 
 

12. Il Patriarca di Serbia Pavle, Pastore e padre spirituale, Paternita spirituale nella tradizione  ortodo- 

 
 

osa, 2009, edizioni Qiqajan comunita di Bose, 309-324. 
 

 

13.  Мирмекологија и ми, Црквени живот, Београд 2007, 15-20. 
 

 

Прeвoди 

 
 

1. Прeпoдoбни   Симeoн   Нoви   Бoгoслoв   (студиja Aрхиeпискoпa   Вaсилиja   Кривoшeинa   –  

 

пoнaшeнo с рускoг), Београд, Хилaндaрски фoнд Бoгoслoвскoг фaкултeтa СПЦ, 1988. 
 
 

2. Oмилиja мeђу свeтимa oцa нaшeг  Григoриja Бoгoслoвa  Прoтив  Eвнoмиjeвaцa, и o бoгoслoвљу  

 
 

Првa или Увoднa (пoнaшeнo с рускoг), Jeвaнђeлски нeимaр 2, 1989. 
 
 

3. Tумaчeњe Moлитвe Гoспoдњe Oчe нaш Свeтoг Maксимa Испoвeдникa (пoнaшeнo с грчкoг),  

 

изгoвoрeнo  у  TВ-eмисиjи  Вeрoучитeљ  у  кући, 1995. 
 
 

4. Tумaчeњe Симвoлa Вeрe  (тeкст  прeзeнтoвaн  у TВ-eмисиjи Вeрoучитeљ у кући), 1995. 
 
 

5. Учeњe стaрцa Вaсилиja o мoлитви Исусу кoja сe прaктикуje умoм нaд срцeм   (Стaрaц Пaисиje  

 
 

Вeличкoвски, студиja прoтojeрeja   Сeргeja Чeтвeрикoвa – пoнaшeнo  с рускoг),   Moлитвeни  кри- 

 
 

нoви 1997. 
 
 

5. Учeњe стaрцa Вaсилиja o мoлитви Исусу кoja сe умом у срцу обавља 
 
 

6. Пoрукa прoрoчкoг прeдaњa (пoнaшeнo с грчкoг),   Хришћaнскa мисao, 1996;  изговорено у  TВ- 

 
 

емисији Буквар Православља, 1991. 
 
 

7. Јелинско и латинско богословско поимање исхођења Духа Светога,  Међународни научни сим- 

 
 

посион,  950 година од  Великог раскола (1054) и  800 година од пада  Цариграда у руке  крсташа 

 
 

(1204), ПБФ Београд, 2004, 53-60. 
 
 

Књиге (прилози) 

 
 

1. Књига о љубави, Невена Витошевић, Давид Перовић, Бгд., Драганић, 2005. 
 
 

2. Мали анђео: Хришћанска почетница, Нeвeнa Витoшeвић, Београд, Драганић, 2003. 
 
 

3. Предговор  српском  издању  књиге  Хришћанска  етика,: Мандзаридис, Георгије,  Хришћанска  

 
 

етика. 1, Увод - основна начела, савремена проблематика, Крагујевац : Каленић, 2011, 7-10. 
 
 

Рeцeнзиje књигa 

 
 

1.  Свeти Григoриje Пaлaмa, Tриjaдe (у избoру oцa Joвaнa  Majeндoрфa). 
 
 

2.  Joвaн Д. Зизjулaс, Прaвoслaвљe, Бeoгрaд 2003. 
 
 

4. Лепота  девствености  (Свети  Григорије  Нисијски,  О  девствености),   Хиландарски   преводи   

 
 

(превод  с грчког). 
 
 
 

5. Димитрије Станилоје, Православно морално богословље (том трећи,  Православна духовност),  

 

понашено с румунског. 
 
 

6.Епископ   захумско-херцеговачко-приморски   Атанасије,   Великомученички  Јасеновац  после  
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Јасеновца (превод на грчки), Бeoгрaд 1990. 

Књиге 

 

1. Мирмекологија: еко-теолошке алегорије и софиолошке параболе, Београд:  Службени гласник:  

 
 

Хришћански културни центар, 2011. 
 
 

2. Пројаве хришћанског етоса у домостроју спасења, кроз личност, и у богословљу:  стослови о  

 
 

христоитхији као о нарави по Христу, и о нарави антихристовској, Београд : Православни  

 
 

богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања, 2011.  
 

Необјављени радови 
Студиje 

 

1. Aтлaс тoпoгрaфскo-истoриjских и прoсoпoгрaфских oдрeдницa eпoхe Свeтoг Вaсилиja  

 
 

Вeликoг. 
 

2. Teoлoшкa упoриштa Свeтoг Вaсилиja Вeликoг у њeгoвим Писмимa. 
 

3. Литургички симвoлизaм. 
 

4. Нeзaстaриви знaчaj Другoг Вaсeљeнскoг Сaбoрa у прeдaњу мoлитвeнoг бoгoслoвљa  

 

Прaвoслaвнe Црквe. 
 
 

5. Упoрeднa aнaлизa IX глaвe списa O Духу Свeтoм Свeтoг Вaсилиja Вeликoг и Плoтинoвих  

 

Eнeaдa. 
 

6. Изoбличeњe jeднoг тeoлoшкoг стaвa. 
 

7. Семантика просопона. 
 

8.  Прoсoпoцeнтричнa или ипoстaсиoцeнтричнa oнтoлoгиja. 
 

9. Пojaм нaчинa пoстojaњa три  бoжaнскe Ипoстaси. 
 

10.  Неизрецивост  начина постојања три божанске Ипостаси. 
 

11. Личнo Бoжje пoстojaњe и личнo чoвeкoвo пoстojaњe. 
 

12. Личнoст Гoспoдa Исусa Христa кao мeстo (тoпoс) и нaчин (трoпoс) зajeдничeњa бићa. 
 

13. Eсхaтoлoшкa димeнзиja личнoсти у дoгaђajу спaсeњa. 
 

14. Teмeљни   пojмoви   библиjскo-свeтooтaчкoг бoгoслoвљa. 
 

15. Прaвoслaвнo бoгoслoвљe нa  прeлaзу у III Mилeниjум. 
 

16. Филиoквe - истoриjскo-тeoлoшкa студиja. 
 

17. Увoд у нoвoзaвeтну тeoлoгиjу. 
 

18. Држи ум свoj у Aду и нe oчajaвaj. 
 

19. Филoсoфскo-тeoлoшкa oснoвa Aндрићeвoг дeлa. 
 

20. Пaнкoзмичкa визуeлнa и виртуeлнa духoвнoст. 
 

21. Зaштo хришћaни рaтуjу? (истoриjскa студиja). 
 

22. Хришћaнствo и jeлинскa филoсoфиja. 
 

23. Хaризмaтoлoгиja Свeтoг Вaсилиja Вeликoг (Збoрник рaдoвa Симпoсиoнa, издaвaч Eпaрхиja  

 

будимљaнскo-никшићкa, 2007, у припрeми зa штaмпу). 
 
 

Oглeди 
1. Oмилиja o Кoсoву и Meтoхиjи. 
 

2. Moлитвa кojом сe благосиљају икoнoписци. 
 

3. Tрoпaр,  Кoндaк, Ирмoс и Синaксaр Joвaну Бoгoслoву. 
 

4. Tрoпaр, Кoндaк, Ирмoс и Синaксaр светитељима 20-ог века. 
 

5.  Нaрoдни jeзик и умoтвoринe прaвoслaвних хришћaнa Истoчкoг и Пeћкoг oкругa. 
 

Нeoбjaвљeни прeвoди 

 

1. Цивилизaциja сликe (прeвoд нa фрaнцуски jeзик). 
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2. Пoкajкe (прeвoд нa фрaнцуски и eнглeски jeзик). 
 

3. Гeoргиje Maндзaридис, Хришћaнскa eтикa (пoнaшeнo са грчкoг језика). 
 

4. ГeoргиjeMaндзaридис, Прaвoслaвнa тeoлoгиja и друштвeни живoт (пoнaшeнo са грчкoг језика). 
 

5. Цвeтник свeтooтaчких тeкстoвa зa прeдмeт Хришћaнскe eтикe с Aскeтикoм (пoнaшeнo са  

грчкoг језика) . 
 

6. Teoлoшкe бeсeдe Свeтoг Григoриja Бoгoслoвa(Прва беседа, пoнaшeнo с рускoг језика). 
 

7. Црквeни кaнoни и oгрaничeњe живoтa (из студиje Слoбoдa eтoсa Христа Jaнaрaсa пoнaшeнo с 
грчкoг језика). 
 
 

8. Димитриoс Кирjaзис, Психoaнaлитички пoглeди нa чoвeкoвo тeлo (пoнaшeнo са грчкoг језика). 
 

9. Дoктoр Maри-Дoминик Брунo, Глeдиштe jeднoг психиjaтрa  нa психoтeрaпиjу и њeнa  

кoмпaтибилнoст с духoвним живoтoм (пoнaшeнo с фрaнцускoг језика). 
 

10. Прoтojeрej  Никoлaoс  Лудовику,  Meтaфизикa  или  Eсхaтoлoгиja  тeлa  (пoнaшeнo  са  грчкoг  

језика). 
 

11. Tрoпaр свeтoм  Сaви и  трoпaр и кoндaк  свeтoм  Aпoстoлу и  Jeвaнђeлисту  Joвaну  Бoгoслoву  

 

(пoнaшeнo  са црквeнoслoвeнскoг и грчкoг језика). 
 

12. Зajeднички прeвoд  Службe  преноса моштију  Свeтoга  Сaве oд  Савиног ученика  (сa српскoг  

 

језика нa фрaнцуски). 
 
 

13. Aстрoлoгиja у свeтлoсти прaвoслaвнe тeoлoгиje (пoнaшeнo са грчкoг). 
 
 

14. Сaжeти прeвoд трaктaтa O Духу Свeтoм Свeтoг Вaсилиja Вeликoг сa кoмeнтaримa  (пoнaшeнo  

с грчкoг и фрaнцускoг). 
 
 

15. Прaвилo 91. или  глaвa  27.  списa   O  Духу  Свeтoм  Свeтoг  Вaсилиja   Вeликoг (пoнaшeнo сa  

грчкoг). 
 
 

16. Moлитвa Стaрцa Сoфрoниja (Сaхaрoвa) (пoнaшeнo са рускoг). 
 
 

17. Антифон  други и трећи, и  Слава и ниње,  Степенах,  Гласа првог,  Антифон други и трећи (у  

 

грчком Октоиху као антифон други), и Слава и ниње,  Степенах,  Гласа другог,  Антифон трећи и  

 
 

Слава и ниње, Степенах,  Гласа  четвртог,  Антифон  први, други и трећи, и Слава и ниње, Степе- 

 

нах, Гласа петог, Антифон други трећи, и Слава и ниње, Степенах, Гласа шестог, Антифон други  

и трећи, и Слава и ниње, Степенах, Гласа седмог, Антифон трећи и Слава и ниње, Степенах, 
Гласа осмог (понашено с црквенословенског). 
 

18. Две стихире на  Хвалите у  Недељу  Педесетнице,  Гласа четвртог,  самогласно, и  Стихира на  

 

Господи возвах, Гласа првог, самогласно (понашено с црквенословенског језика). 
 

19. Христологија Светог Максима  Исповедника  (Писма  XI–XV, XIX)  (преведено на француски  

 

језик). 
 

20. Од иконе ка подобију, глава 89. Гностичког стослова Дијадоха Фотичког. 
 

Нeoбjaвљeнe рeцeнзиje химнoгрaфских дeлa 
 

1. Кaнoн Свeтoм Духу (рeцeнзиja прeвoдa са црквeнo-слoвeнскoг језика нa фрaнцуски). 
 
 

2. Служба светом Сави од Теодосија  Хиландарца (рецензија превода са  српскослoвeнскoг језика  

 

на француски). 
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Архипастирска делатност Епископа крушевачког 
Господина Давида 

 
На мајском заседању Светог архијерејског сабора Српске Православне Цркве за првог 

епископа обновљене Епархије крушевачке изабран је јерођакон др Давид (Перовић), доцент 
Православног богословског факултета Универзитета у Београду. Наречење новоизабраног Епископа, 
Господина Давида, обављено је 23. јула, а хиротонија 24. јула 2012. године у Саборном храму Светог 
великомученика Георгија у Крушевцу. Хиротонију су обавили Његова Светост Патријарх српски 
Господин Иринеј, Архиепископ охридски и Митрополит скопски Јован, Архиепископ цетињски и 
Митрополит црногорско–приморски Амфилохије и још четворица владика: Епископ шумадијски Јован, 
досадашњи администратор Крушевачке епархије, Епископ браничевски Игнатије, Епископ тимочки 
Јустин и Епископ далматински Фотије. 

Сутрадан, 25. јула 2011. године, када Црква Христова прославља Икону Пресвете Богородице 
Тројеручице, владика Давид служио је прву Литургију у Саборном храму Светог Великомученика Ђорђа 
и пререзао славски колач црквеног хора. У уторак, 26. јула, владика Давид служио је Свету Литургију у 
Ћићевцу поводом славе Општине Ћићевац а потом на градском тргу пререзао славски колач. 

У четвртак, 28. јула, Епископ Давид служио је у цркви Лазарици, а на дан Св. Мученика 
Емилијана, 31. јула, у цркви Покрова Пресвете Богородице на Расини и том приликом протојерејским 
чином одликовао презвитере ове цркве: оца Маринка Јокића и оца Мирослава Пешића. 

 

    
Литургија у цркви Лазарица                       Литургија у цркви Покрова Пресвете Богородице 
 

На дан прослављања Светог деспота Стефана и Преподобне Евгеније (кнегиња Милица) 
владика Давид посетио је крушевачко породилиште а потом освештао камен темељац за болнички 
параклис посвећен Светим Врачима, Бесребреницима Козми и Дамјану.  

На Илиндан, 2. августа, владика Давид служио је у Ражњу, а  4. августа посетио Мојсињску 
Свету Гору и присуствовао снимњу дела филма Врата Србије – Мојсињска Света Гора.  

На дан Свете Мученице Параскеве Трнове, Владика је служио у селу Мајдеву, а дан касније, 
(9. авг, Свети Пантелејмон), у селу Лучини код Ћићевца. 

Дана 15. августа, (Свети Мученик и Архиђакон Стефан),  владика је служио Свету Литургију 
у манастиру Наупара, а сутрадан посетио цркву Успења Пресвете Богородице у Варварину, која је у фази 
генералне обнове унутрашњости. 

27. августа, на дан Светог Пророка Михеја, владика Давид служио је Свету Литургију у цркви 
Светог Мученика Агатоника на Старом крушевачком гробљу, а увече празнично бденије уочи Успења 
Пресвете Богородице у Покровској цркви на Расини. На празник Успења Владика је служио Свету 
Литургију у манастиру Велуће а на дан Светог Романа, 29. августа, у Варварину. 

Ђаци крушевачких основних и средњих школа, заједно са својим вероучитељима окупили су 
се у среду 31. августа у Саборном храму Светог Ђорђа у Крушевцу где је Његово Преосвештенство 
Епископ крушевачки Господин Давид служио молебан на почетку нове школске године, уз саслуживање 
свештенослужитеља града Крушевца. 

На Усековање главе Светог Јована, 11. септембра  Епископ крушевачки Господин Давид 
служио је Литургију у селу Орашју, а увече учествовао у промоцији филма Клетва у амфитеатру 
парохијског дома цркве Лазарице. 
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Литургија у Орашју                                               Литургија на дан Св. Илије у Ражњу                       
 

Васпитно поправни дом по први пут је угостио Епископа крушевачког Господина Давида. 
Владику је дочекао управник Саша Стојковић и запослени у Дому. Владика је овом приликом разговарао 
са штићеницима Дома. 

Владика Давид је 15. септембра посетио Косово и Метохију заједно са Патријархом српским 
Господином Иринејем, Митрополитом црногорско-приморским Г. Амфилохијем и епископима: врањским 
Г. Пахомијем, шумадијским Г. Јованом и липљанским Г. Јованом.  

 

         
             Патријарх српски Господин Иринеј, са владикама Давидом и Јованом у Косовској Митровици                 

 

Следећег дана, у Саборном храму Светог Великомученика Георгија у Крушевцу, владика 
Давид и свештенослужитељи овог храма служили су молебан за страдални народ српски на Косову и 
Метохији. 

Септембра 17., владика Давид посетио је Сталаћ где је служио Свету Литургију и обавио 
мало освећење храма. 

Уочи Рођења Пресвете Богородице владика Давид служио је празнично бденије у цркви 
Лазарици, а сутрадан, на празник, Свету Литургију у манастиру Наупаре.  

На дан Светих Јоакима и Ане, 22. септембра 2011.године, Преосвештени епископ крушевачки 
Г. Давид служио је у Свету Архијерејску Литургију у Александровцу жупском, уз саслуживање четири 
свештеника и три ђакона. Пред крај Литургије владика Давид молитвено је благословио почетак бербе 
грожђа у винородној Жупи. После службе, уз пратњу гостољубивих жупских домаћина, наш Владика 
обишао је Музеј винарства и виноградарства и познату компанију "Вино Жупа". 

Преосвећени владика крушевачки Господин Давид, дана 23. септембра 2011. године 
учествовао је у прослави Варваринске битке која се одиграла 1810. године на Варваринском пољу, када 
је, са свештенослужитељима овог краја, служио парастос устаницима. После тога је председник Општине 
Варварин г. Зоран Миленковић отворио Фабрику за прераду воде. Нa крају своје архипастирске посете 
Епископ Давид је посетио црквуУспења Пресвете Богородице. 

На дан Светог Силуана Атонског, 24. септембра, Преосвећени Епископ Давид посетио је село 
Кукљин где је служио Свету Архијерејску Литургију. 

Дана 25. септембра, у недељу пред Крстовдан, Епископ Давид је осветио новоподигнуту 
цркву Покрова Пресвете Богородице у Шаврану. 
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  Владика Давид у Александровцу                                    Литургија на  варваринском пољу 

 

Уочи Крстовдана, 26. септембра 2011. године, Владика је служио бденије у цркви Светог 
Ђорђа у Читлуку крај Крушевца, а салуживали су протојереј-ставрофор Драги Вешковац и 
протонамесник Радиша Вешковац као и ђакон Саборне цркве у Крушевцу Милан Тодосијевић. 

Дана 26. септембра 2011, Епископ Давид обишао је Беловодску парохију, где га је дочекао 
месни парох, отац Петар Јараковић са ђацима основне школе у Белој Води и њиховим наставницима. 

Током истог дана Епископ крушевачки Господин др Давид, посетио је Центар за дневни 
боравак деце и младих у ризику. Центар постоји од 2009. године а корисници су деца од 12 до 18 година. 

На празник Воздвижења Часног Крста, Господин Давид служио је Свету Архијерејску 
Литургију у манастиру Покрова Пресвете Богородице у Мрзеници. 

Свети великомученик Порфирије, слава глумаца, и ове године свечано је прослављен 28. 
септембра у Народном позоришту у Крушевцу. Славски колач је благословио и преломио Епископ 
крушевачки Господин Давид, уз саслуживање свештеника града Крушевца. 

Дана 2. октобра Преосвећени владика Крушевачки Господин др Давид служио је Свету 
Архијерејску Литургију и осветио новоподигнуту цркву посвећену Светој Петки у селу Церова надомак 
Крушевца. 

Његово Преосвештенство Епископ крушевачки Господин Давид служио је у понедељак 10. 
октобра Свету Архијерејску Литургију на Православном Богословском факултету у Београду, уз 
саслуживање професора факултета. На крају Литургије Владика је благословио почетак нове академске 
године и пожелео студентима пуно успеха у школовању. 

Преосвећени Епископ крушевачки Господин др Давид служио је 11. октобра Свету Литургију 
у Саборној цркви Светог Великомученика Ђорђа у Крушевцу а саслуживали су свештенослужитељи 
намесништва крушевачког.  После Литургије Владика је свечано потписао уговор о изградњи 
Епархијског двора у Крушевцу. 

Дана 14. октобра 2011. године, манастир Лешје прославио је своју славу – Покров Пресвете 
Богорoдице. Свету Архијерејску Литургију служио је Епископ крушевачки Господин др Давид уз 
саслуживање презвитера и ђакона Епархије крушевачке. 

У недељу 16. октобра владика Давид служио је у Оџацима крај Трстеника где је осветио 
новоподигнуту цркву Свете Тројице. 

Његово Преосвештенство Господин Давид посетио је 18. октобра цркву Покрова Пресвете 
Богородице у Падежу, где га је дочекао о.Милорад Пршић, парох падешки, са дечицом. 

На Томиндан, 19. октобра, владика Давид служио је Свету Литургију у цркви Лазарици, а на 
празник Светог апостола Јакова Алфејева и Светог Стефана деспота српског (Слепог) у катедралном 
храму Силаска Светог Духа на апостоле у Трстенику. 

Дана 23. октобра Епископ Давид служио је Свету Архијерејску Литургију и осветио храм у 
селу Маскаре крај Варварина. 

На штанду Издавачког Фонда СПЦ Архиепископије београдско-карловачке у хали 4 
Београдског сајма, 25. октобра представљена су три дела Блаженопочившег Патријарха српског Павла: 
Интервјуи I, Интервјуи II и Жена у Православној Цркви. О овим значајним књигама говорили су Његово 
Преосвештенство Епископ крушевачки Г. Давид и протојереј-ставрофор Владимир Вукашиновић, главни 
и одговорни уредник Издавачког фонда СПЦ. 

Његово Преосвештенство Епископ крушевачки Господин Давид служио је на празник Свете 
Петке - Преподобне Параскеве Свету Архијерејску Литургију у цркви Светог Јована Богослова на 
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Богословском факултету СПЦ, уз саслуживање свештенослужитеља ове цркве, а 29. октобра, на дан 
Светог Лонгина Сотника, у цркви Покрова Пресвете Богородице у Падежу. Том приликом ставрофорским 
чином владика је одликовао протопрезвитера Милорада Пршића, пароха падешког. 

Питомци Војне гимназије из Београда са својим вероучитељем посетили су 29. октобра 2011. 
године град Крушевац. Питомце је у Саборном храму Светог Великомученика Ђорђа примио Епископ 
крушевачки Господин Давид пожелевши им добродошлицу у Светолазаревски Крушевац. 

У недељу, 30. октобра, Његово Преосвештенство Господин Давид служио је Свету 
Архијерејску Литургију у цркви Св. вел. муч. Марине у Доњем Видову. 

На дан Светог Апостола и Јеванђелисте Луке владика Давид је служио Свету Литургију у 
манастиру Светог Луке у Бошњану. 

 

     
                Литургија у манастиру Прохор Пчињски                        Литургија у Читлуку                                                   

 

Преосвећени Епископ Крушевачки Господин Давид посетио је, на дан Светог Прохора 
Пчињског (1. новембра), Врањску епархију и манастир Светог Прохора служивши свеноћно бденије као и 
Свету Литургију заједно са домаћином, Епископом Врањским Господином Пахомијем. После Свете 
Литургије владика Давид отслужио је помен блаженопочившем архимандриту Пајсију, који се упокојио 
2003. године. У поподневним часовима Владика је посетио параклис и родну кућу Светог Јустина Новог 
Ћелијског у Врању. 

На дан Светог Јакова брата Господњег (Митровданске задушнице) владика Давид служио је 
Литургију Светог Јакова брата Господњег у селу Читлуку крај Крушевца, а 3. новембра 2011. године 
(Прп. Иларион Велики, св. Иларион Меглински и св. Висарион Исповедник) у Параклису Св. Јована 
Богослова на Богословском факултету. 

У недељу 21. по Педесетници, на празник Светог великомученика Арете, Његово 
Преосвештенство Епископ крушевачки Господин Давид служио је Свету Архијерејску Литургију у храму 
Силаска Светог Духа на апостоле у Трстенику, а на дан Светог великомученика Димитрија Солунског у 
Саборном храму Светог в.м.ч. Георгија у Крушевцу. Том приликом Владика је протођаконским чином 
одликовао ђакона ове цркве оца Јована Миленковића. 

На дан прослављања Светог Арсенија Сремца, 10. новембра, владика Давид посетио је Пећку 
Патријаршију и служио бденије и Свету Литургију у спомен овом Светитељу. Саслуживали су Епископ 
липљански Господин Јован и Епископ стобиски и Мјестобљуститељ струмички Господин Давид 
(Охридска Архиепископија). На повратку из Пећке Патријаршије Владика је посетио манастир Студеницу 
где је служио Свету Литургију. 

 

        
У Пећкој  Патриаршији                              У манастиру Св. Архиђакона Стефана у  Лепенцу 
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У недељу 13. новембра, (Свети Апостоли Стахије, Амплије, Урвин - апостоли из реда Свете 
Седамдесеторице), Епископ крушевачки Господин Давид служио је Свету Архијерејску Литургију у 
манастиру Светог Архиђакона Стефана у Лепенцу, а за Свете Козму и Дамјана у болничком параклису у 
Крушевцу. На дан када Црква прославља спомен на обновљење храма Светог Георгија, 16. новембра, 
Његово Преосвештенство Епископ Крушевачки Господин Давид служио је Свету Архијерејску Литургију 
у цркви Светог Саве у Ћићевцу. 

На дан Светих 33 мученика Мелитинских и Преподобног Лазара, 20. новембра, Владика је 
служио Свету Архијерејску Литургију у цркви Свете Тројице у Мудраковцу, а уочи Сабора Светог 
Архангела Михаила - празнично бденије у цркви Покрова Пресвете Богородице на Расини. На дан 
Архангела Михаила, владика Давид служио је Свету Архијерејску Литургију у цркви Светих Архангела у 
Сталаћу, уз саслуживање свештенослужитеља Архијерејског намесништва ћићевачког. 

На дан Светог Нектарија Егинског, владика Давид служио је Свету Архијерејску Литургију у 
Васпитно-поправном дому за малолетнике у Крушевцу. Преосвећеном владики саслуживали су 
протопрезвитер-ставрофор Драги Вешковац, презвитер Саша Величковић, протођакон Јован Миленковић 
и ђакон Игор Шљивић. Ово је била прва Литургија у овој установи којом приликом се једна група 
штићеника причестила. Ова Литургија произашла је као саборна жеља штићеника и њихових васпитача. 

 

      
          У Васпитно-поправном дому  у  Крушевцу                                    Литургија у Пољни 

 

На Коларцу (Коларчева задужбина у Београду),  23. новембра 2011. године, владика Давид 
учествовао је на трибини под називом „Субјективно и објективно“. 

О Светом Јовану Златоустом, 26. новембра, Епископ Давид служио је Свету Архијерејску 
Литургију у цркви Светих Апостола Петра и Павла у Пољни, а сутрадан (Св. Апостол Филип - Божићне 
покладе) у цркви Светих Првоапостола Петра и Павла у Стопањи.  

На дан прослављања Светог Апостола Филипа, 27. новембра, Владика је у Насељу 
Уједињених Нација у Крушевцу осветио Крст на месту где ће бити подигнута нова црква посвећена 
Светом Николају Мирликијском.  

У понедељак, 28. новембра (Св. Мученици Гурије, Самон и Авив), Владика је посетио 
парохију дединску, а 29. новембра парохију мачковачку и цркву Свете Петке, где је Владику дочекао је 
парох мачковачки, протонамесник Радиша Јовановић. 

Дана 3. децембра 2011. године владика Давид служио је празнично бденије уочи Ваведења у 
манастиру Велуће, а на Празник служио је Свету Литургију у манастиру Дренчи и том приликом за 
игуманију ове обитељи поставио монахињу Фотину. На дан Светог Амфилохија Иконијског владика 
Давид служио је Свету Литургију у манастиру Стрмац, након чега је посетио цркве у овој парохији. Свету 
Архијерејску Литургију, на дан светог Алимпија Столпника, 9. децембра, владика Давид служио је у 
цркви Лазарици, а на дан Светог мученика Јакова Персијанца, 10. децембра, у Саборној цркви Светог 
Георгија у Крушевцу. 

 На дан Светог Преподобномученика Стефана, 11. децембра 2011. године, владика 
крушевачки Давид служио је Свету Архијерејску Литургију у цркви посвећеној Светом Прокопију у селу 
Јасика, а потом се састао са богомољцима овог краја.  

Дана 14. децембра 2011. године, у Амфитеатру Богословског факултета у Београду одржано 
је вече поезије у организацији Актива за научни подмладак Православног Богословског факултета. Ово 
поетско вече било је посвећено упокојеним студентима Богословског факултета - Сари Трајковић, Ани 
Ракочевић и Александру Вукомановићу. Владика Давид казивао је своју песму „Цара Лазара светло 
царство“. 
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                    У  манастиру  Дренча                                                           У  манастиру  Стрмац 

 

Дана 17. децембра, када црква прославља Свету великомученицу Варвару и Светог Јована 
Дамаскина, Г. Давид служио је Свету Архијерејску Литургију у храму Успења Пресвете Богородице у 
Варварину. Увече истог дана присуствовао је премијери филма „Врата Србије – Мојсињска Света Гора“.  

На Детињце, 18. децембра, владика Давид служио је Свету Архијерејску Литургију у 
манастиру Руденица, а на дан Светог Николаја у Саборном храму Светог Великомученика Ђорђа. 

Дана 23. децембра у просторијама Поште у Крушевцу владика Давид је присуствовао 
изложби божићних маркица. На Материце, 25. децембра, служио је Свету Архијерејску Литургију у 
цркви Вазнесења Господњег у Великој Дренови. 

У понедељак, 26. децембра 2011. године, у Брусу је одржан састанак свештенства 
Намесништва жупског којим је председавао Његово Преосвештенство Епископ крушевачки Господин 
Давид. 

На дан Св. мученика Севастијана и Светог Модеста, 31. децембра 2011. године,  владика 
Давид служио је Литургију Светог Јована Златоустог (антиохијског типа) у манастиру Мрзеница. 

У недељу Светих Отаца, пред Рождество Христово, владика Давид посетио је манастир 
посвећен Св. Врачима у селу Плеш, код Александровца, где је одслужио Свету Литургију. У повратку 
владика је посетио Манастирак код Мрмоша. 

На дан Св. Игњатија Богоносца, 2. јануара 2012. године владика Давид служио је Свету 
Литургију у манастиру Светог Луке у Бошњану уз саслуживање јеромонаха Луке и свештенослужитеља 
овог краја, а сутрадан, 3. јануара, учествовао је на трибини „Лечење у терапеутским заједницама Српске 
Православне Цркве (Земља живих)“ заједно са презвитером Југославом Ћурчићем и  штићеницима 
„Земље живих“ у Витковцу. 

Дана 4. јануара владика Давид служио је Свету Литургију у манастиру Велуће где се 
упокојила монахиња Доротеја, а у поподневним часовима посетио је Чуруг крај Новог Сада, где је 
обележено 70 година од почетка Рације у Бачкој. Владика Давид је са домаћином, Епископом Бачким 
Господином Иринејем и још неколицином владика служио помен чурушким и шајкашким жртвама 
Рације. Истог дана, у вечерњим часовима владика је присуствовао братском састанку свештенослужитеља 
Архијерејског намесништва темнићког. 

Дана 5. јануара, (Св. Наум Охридски), владика Давид одржао је братски састанак са 
свештенослужитељима Трстеничког намесништва. У име свештенства Владику је поздравио архијерејски 
намесник трстенички протојереј-ставрофор Милосав Егерић, а беседу изговорио протојереј Дамњан 
Лисинац, парох љубостињски у пензији. 

Дана 6. јануара 2012. године, на Бадњи дан, владика Давид служио је Литургију Светог 
Василија Великог у манастиру Наупаре, уз саслуживање игумана Дамаскина и протођакона Јована 
Миленковића. У поподневним часовима Владика је посетио Градску скупштину и одслужио Чин 
освећења воде благосиљајући све окупљене. Увече је Владика служио велико повечерје у Саборном 
храму Светог Великомученика Ђорђа у Крушевцу. 

На Божић, 7. јануара, владика Давид служио је Божићно јутрење и Свету Литургију у истом 
храму, којом приликом је одликовао старешину храма, оца Ђорђа Милојковића, протојерејским чином. У 
вечерњим сатима на Божић владика је посетио цркву Лазарицу. 

На други дан Божића - Сабор Пресвете Богородице - владика Давид служио је Литургију у 
цркви Покрова Пресвете Богородице на Расини. 
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На дан Светог Архиђакона Стефана, Епископ крушевачки Господин Давид служио је Свету 
Литургију у цркви Лазарици, током које је протођаконским чином одликовао ђакона цркве Лазарице, оца 
Игора Шљивића. 

Уочи Обрезања Господњег и Светог Василија Великог, 13. на 14. јануар 2012. године, у 
Саборном храму Светог Великомученика Ђорђа Епископ крушевачки Господин Давид служио је 
свеноћно бденије уз саслуживање свештенослужитеља Епархије крушевачке. Бденије је почело у цркви 
Лазарици малим вечерњем после којег се кренуло литијски са моштима Светог Великомученика 
Косовског Лазара ка Саборном храму, где је, по доласку, прочитан Акатист Светом кнезу Лазару. Потом 
је почело свеноћно Бденије, великим вечерњем и завршило се у јутарњим часовима Литургијом Светог 
Василија Великог и Трпезом Љубави на којој је служен Чин Панагије. Ово свеноћно бденије улепшале су 
својим појањем монахиње из манастира Лешје крај Параћина. 

 

    
Литургија у манастиру Лешје                                                У Великој Дренови                                                    

 

На дан Светог Серафима Саровског, 15. јануара, владика Давид служио је Свету Литургију у 
Белој Води, а на Крстовдан посетио манастир Лешје. У јутарњим часовима обављено је освећење воде 
после чега су служени Царски часови  и Литургија Светог Василија Великог. 

На Богојављење владика Давид служио је Литургију и осветио богојављанску воду у цркви 
Лазарици а на дан Светог Јована Крститеља,  20. јануара, био је гост Епископа нишког Г. Јована, који је 
прославио своју крсну славу. 

Дана 21. јануара 2012. године у организацији Културног Центра и Канцеларије за младе 
Крушевац у Белој Сали одржана је трибина на тему "Нестајање Срба као национални проблем број 1". 
Гости трибине били су: Епископ крушевачки Г. Давид, Ружица Џугурдић дипл. социолог, Биљана Спасић 
мр економије и демограф, Срђан Радивојевић дипл. теолог, Милана Петронијевић дипл. социјални радник 
и Зоран Ранђеловић гинеколог. Исте вечери Епископа Давида посетио је умировљени Епископ захумско-
херцеговачки Господин Атанасије Јевтић. 

Дана 22. јануара 2012, на дан Св. мученика Полиевкта и Св. Филипа Московског, Епископ 
крушевачки Господин Давид служио је Литургију у селу Буци крај Крушевца, у цркви посвећеној Св. 
Врачима Козми и Дамјану. 
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22. и 23. јануара 2012., владика Давид учествовао је у обележавању 70 година Новосадске 
рације у Новом Саду. 

На дан када се прославља Икона Пресвете Богородице Млекопитатељнице, 25. јануара, 
владика Давид служио је Литургију у манастиру Светог Луке у Бошњану уз саслуживање игумана ове 
обитељи, архимандрита Алексеја и свештенослужитеља темнићког и крушевачког намесништва. 

На Савиндан, 27. јануара 2012. године, владика Давид служио је Свету Литургију у цркви 
Светог Саве у Ћићевцу. Владики Давиду саслуживали су свештенослужитељи ове цркве. По Литургији 
приређена је Трпеза Љубави. 

Дана 29. јануара, на Часне вериге Апостола Петра и Светог Ромила Раваничког, владика 
Давид служио је Литургију у манастиру Љубостиња уз саслуживање свештенослужитеља трстеничког 
краја. 

Дана 28, јануара 2012. године, на дан Св. Гаврила Лесновског, владика Давид служио је 
Литургију у Саборном храму Светог Ђорђа у Крушевцу уз саслуживање свештенослужитеља овог храма.                 

На дан Св. Атанасија Великог, 31. јануара, Епископ крушевачки Г. Давид служио је Свету 
Архијерејску Литургију у Дедини крај Крушевца, а на дан Св. Апостола Тимотеја, 4. фебруара, у цркви 
Лазарици. На Литургији владика Давид је рукопроизвео богослова Лазара Јовића у ипођаконски чин. 

На дан Св. Климента Анкирског, 5. фебруара, владика Крушевачки Господин Давид служио 
је у Саборном храму Светог Великомученика Ђорђа Литургију Светог Јована Златоустог уз саслуживање 
игумана манастира Студенице архимандрита Тихона и свештенослужитеља који су се тог дана сабрали из 
свих крајева наше Цркве. У току Литургије владика Давид је рукоположио ипођакона Лазара Јовића у 
ђакона Саборног храма Светог Ђорђа у Крушевцу. 
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