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О НЕБУ, ПРЕТЕЖНО
ОНОМ ВИДЉИВОМ
(еколошко-етички поглед)
Небо мога детињства било је плаво. Кристално, чисто, јасно.
Шеталиште за сањиви поглед и одмаралиште за уморне очи.
Имало је висину која задивљује, до које једино љубав сеже, и ширину као чисто људско срце, на свим географским ширинама и дужинама од Бога нам дате
планете.
Били смо поносни и млади, ходали дигнутог чела, погледом пратили птица
лет и ход белих облака по истом плаветном небу. Па хеликоптере и аероплане,
и млазњаке разне, иза којих би остајао беличасти траг, привремен и кратак, налик репу папирног змаја који се за њим вуче.
И кише мога детињства биле су чисте. Свеједно да ли топле ил’ хладне, ситне
и тихе или плахе. Учили су нас да су толико чисте да се у многим безводним
крајевима кишница сакупља и људи је пију.
Чудесно би било када, једном у ко зна колико лета, киша буде прљава од праха ситног пустињског песка. Па би новине о томе писале, а уџбеници то као чудо
наводили.
Ово небо данашње није небо мога детињства. Ни исте боје, ни истих облака.
Бројни млазњаци по њему лете. Неки су као стари, али многи нису.
Данас се широки млазеви праха из ових многих по небу шире. Млазњаци оду,
а силни трагови стоје. И магла баченог прљавог праха небо нам осваја. Па и оно
постаје прљаво-бело или плавичасто-сиво.
Ни зраци Сунца, ни клима ни ваздух нису као раније. Ко зна са ваздухом какве удишемо твари, и шта нам кроз њега до земље, хране и воде стиже.
А кише? Тек оне...
Некада су кише запрљане аутомобиле успешно прале. Данас чисти аутомобили после кише прљави буду, а такве кише све чешће бивају. И ко би кишницу
сада смео да пије?
Знам да је некада ово небо, небо наших предака, наше било. Машине смрти по
њему летети нису смеле. Многи су јунаци пали да би оно остало слободно, чисто
и само наше. Да нико са њега над нама претњу не чини и болест и смрт не сеје.
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Да ли смо хероје оставили старим читанкама, које се из школа склањају и
више се користити неће? Јесмо ли имена великих и храбрих људи свесно предали забораву, или смо их се можда застидели због неког, тамо, отменог и напредног света? Света који отменост и напредност силом и злочинима изграђује,
а помоћу медија злодела у доброчинство претвара.
Да ли је поносни народ поглед са неба спустио на екранчиће шарене, а вратове савио у виртуелне јармове надолазећег новог доба? Гледамо ли људе слободно у очи, или профиле на мрежама у које нас невидљиви пауци уплећу? Волимо ли стварно? Или се заносимо и усхићујемо, а свет и људе - лајкујемо?...
Да ли је остао само врући и жедни песак од зелених предела некадашње љубави,
љубави према свету и животу стотина генерација пре нас, укључујући и наше
детињство и младост? Па се тај песак дигиталним блеском као златни прах
приказује, а у стварности материјализован - као отрован, и на земљи и у ваздуху
и на небу, показује?

Ја добро знам да је детињство морало да прође, али небо је морало остати
исто.
Неки су људи казали да када останеш без свога неба, остајеш без богатства,
без земљишта, рудника, фабрика, људи, без извора, језера, вода...
Да ли је ово тачно, не знам. Можда ће неко од вас знати.
Одговор ће једном доћи, а до тада - жудно ћу тражити који комадић чистога
неба, ако покаткад провири промашен маглама испуштеног праха.
И бунтовати против прљавих киша, што их људи нечистих душа без савести
стварају.
Памтити велика дела честитих људи који се злу продали нису. Придружити
се њиховој жељи да овај свет што бољи буде, да наша и поколења која тек долазе
могу да живе живот стварни, не онај у блеску обмана и лажи;
знајући да је ово само замућена слика једне дивне бистрине у којој се лик
Божији огледа, и огледаће се упркос свим нашим прљавштинама и неделима,
до онога дана када ће доћи ново небо и нова земља, а надам се и ми, нови људи,
преображени у личности Онога чија саздања јесмо; и у Његову красоту обучени,
даривани светошћу зато што смо се у доброти трудили, свету овоме добро желели, истини тежили и праведна дела творили, ка небу гледали и молитве узносили, из чаше Живота Животом и вечношћу се напајали.
Ваистину.
Свеблаги Господе, помилуј и спаси нас.
Протојереј Радиша Јовановић
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Свети Епископ Николај Велимировић

– ВИДОВДАНСКЕ МИСЛИ –

Ј

единствена је наша исто
је лепше од овога двога. Робље
рија! То није један низ стра
је походило царске задужбине,
шних и смешних анегдота,
целивало праг, по коме су царкао историје понеких племена;
ске ноге газиле, плакало и јада
наша народна историја је једна
ло се пред царским ликовима,
дубока драма. Неколики перио
који су се блистали лепотом и
ди те историје уплићу се један
раскоши међу фрескама анђе
у други нарочитим духом прола и светитеља. У Студеници је
жети, једном руководном иде
народ клечао пред ликовима
јом осветљени. Неколико целиНемање и Саве; у Краљевој црк
на органски утканих опет у јед
ви пред ликом краља Милутину целину!
на; у Раваници пред кнезом
Узмимо само три периода,
Лазаром; у Манасији пред Стенајмаркантнија: доба Немањића,
ваном Високим; у Љубостињи
робовање и ослобођење. Сваки
пред царицом Милицом. У оста
претходни период носи у себи
лим многобројним задужбинаСвети Епископ
узрок и храну следећем перио
ма пред осталим многобројним
Николај
Велимировић
ду. У доба Немањића стварала
Немањићима. То је било време
се једна култура, делом оригинална, делом искреног кајања и тешког страдања: нема каја
акцептирана. Оно што се стварало, стварало ња без страдања, нити страдања без кајања.
се као тадашња савремена потреба, иако су Народ је живео највише прошлошћу, а најмање
многе од тих творевина много доцније далеко садашњошћу. Успомене прошлости комбиновећи значај имале. Тако, многобројне задуж- ване су на све могуће начине како би се добибине царева Немањића и последњих деспота ла што светлија перспектива будућности. Просрпских, подигнуте ради молитве и благодар- шлост није била ишчезла у недоглед и недоности Богу, служиле су у време ропства фак- хват. Она је живела у души народној, и душа
тички искључиво спасавању нације српске. је народна живела њоме. Старо ткиво уткиваСимболичко представљање цркве као лађе ло се у ново.
спасења нигде се тако јасно не оправдава као
Трећи период чини борба за слободу. И ми
у нашој историји. Усред општег османлијског смо још у овом периоду. Овај чин наше велике
потопа спасавао се народ српски у овим једи националне драме јесте једна реална епопеја,
ним лађама спасења, које су му од његових која је својом величином надмашила нашу
царева преостале. Све оно што се није могло трубадурску епопеју маште из периода робо
или није хтело спасавати под окриљем Нема вања. Карађорђе и Милош, Вељко и Синђелић,
њића, тонуло је у османлијско море.
и цела плејада илијадских хероја од устанка
Док је у првом периоду начело борба за сла- до данас чекају на свога песника и историка.
ву, дотле у другом периоду руководно начело То су тако велики портрети да се треба измаћи
борба за опстанак, а у трећем борба за слободу. још много даље од њих, да би се они могли виУ периоду борбе за опстанак дух нашег на- дети у правој величини и боји. Уз то треба дорода није био непродуктиван и пасиван. У вре- дати још и великане из ратова 1912-1913. гоме ропства наш народ је створио једну тако дине. Борба за слободу још се води, период
велику творевину, која се у величини може овај још није завршен. А један период историје
такмичити са црквеном архитектуром Нема тек онда стекне достојнога и песника и истоњића доба. То је српска народна поезија. Ни рика, кад се заврши. Александар Велики рекао
један народ у свету није дао ништа слично под је на гробу Ахиловом: „О срећни човече, ти си
сличним околностима. То је речено више пута, имао једнога Хомера да опева твоју славу!“ Па
и – речена је истина. Црква Грачаница и песма је и Александар стекао своје Хомере. Јунаци
о Страхинићу Бану! Тешко је пресудити шта наши из борбе за слободу могли би позавиде-
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ти Милошу и Марку и Страхињићу и Југови „Умољен сам“, вели, „и од стране свих мојих
ћима на опеваној слави кад не би веровали, да суседа и познаника, да и њима донесем бар по
ће се и за њихова дела наћи достојан песник и један грумен свете косовске земље“.
оценитељ. – И овај трећи период, као целина
У народној свести Косово је свето земљиште.
за себе, уткан је тесно у период претходни. Цинизам Илариона Руварца не би ту ништа
Период робовања дао је повода и импулса пе- могао изменити. Косово је свето. А Косово је
риоду ослобођења. Певрхунац заплета драмриод ослобођења пак
ске радње у нашој исто
дејствовао је још из дарији. Косово = једна реч,
леке будућности, пре
– цела драма.
свога доласка, онако
Овогодишњи Видов
исто благотворно као
дан први је радостан
што нада увек дејству
Видовдан после косовје. Садашњи период био
ске битке. До јуче је Које нада периоду прет
сово било једна црна
ходноме.
трагедија, данас је оно
И тако имамо три
једна светла драма.
акта:
Црни флор, који је по1. Узраст и пад,
кривао косовско поље,
2. Искупљење и
Куманово је свукло и
3. Васкрсење.
поцепало. Пет стотина
Мало која национа
двадесет и три Видовлна историја има тако
дана дочекивало је којасне периоде, тако од
совско поље под тим
ређене боје и такво је
црним флором. У драдинство, техничко и
ми кнеза Иве Војино
идејн о, како целине
вића „Лазарево Васкр
тако и делова, као што
сење“ има једна сцена
то све има – наша и
где виле косовске иг
Свети Цар Лазар
сторија. Једна истинрају жалосно коло и
ска и велика драма. Једна сакрална драма. говоре: „Господе, препуњена је чаша горчине!“
Драма греха, страдања и васкрсења. Прибира- Ове године, на пет стотина двадесет четврти
чи факата то не виде, но теолог то може дале- Видовдан, моћи ће Косовске виле, први пут
ко јасније да види.
после велике катастрофе, да заиграју радосно
Сакрални карактер носи цела историја чо- коло. Чаша горчине испијена је до дна. Можда
вечанства. Јер и цела историја човечанства ће судбина пружити овоме народу нову чашу
стоји у оквиру те драмске трилогије: греха, горчине. Нека буде – највећа и најгорчија је
страдања и васкрсења. Човек пада, човек стра- испијена.
да, човек васкрсава. Човечанство је пало, чоСтрадање је централни факт наше историје.
вечанство страда, човечанство ће васкрснути. То и чини једну историју освештаном, једну
Ни једна профана философија историје не драму сакралном. Сваки живот без страдања
вреди ништа. Хомер и Софокле разумевали су је плитак. Период националног ропства удубио
боље историју света него три четвртине мо- је нашу историју и дао јој драмску величину.
дерних мислилаца, који су о историји фило- Ни један народ од модерних народа није скуп
софирали. А пророци и мудраци источњачки ље платио своје место на овој Божјој планети.
разумевали су историју опет боље од Хомера Који народ има више непријатеља од српског?
и Софокла. Тајанствена суштина историје јесте Који је се народ више револтирао против
сакрална. То је стара философија историје. неправде од српског? Узмите који хоћете груКад би неки историк и сва факта у светској мен земље српске у руке. У њему је цела наисторији познавао, не би опет ништа разумео, родна драма; у њему је грех, и суза, и крв, и
кад цео тај баласт факата не би довео у везу са хајдучки шкргут зуба. Хоћете ли да сравните
идејом Бога или морала.
српску историју са неком другом народном
Један човек из Лике отишао је сад за време историјом, онда морате оставити модерно
рата на Косово поље, да „пољуби свето Косово“ време и модерне народе, и потражити нешто
и да донесе одатле кући свете косовске земље. слично у далекој антици. Национални траги-
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зам старога Истока – Египта и Израиља нарочито – могао би још највише сличности имати
са нашом националном драмом. Срби су у истини оријенталски страдали. Наша историја
је у том погледу највише – готово једина – класична у Европи. Историја осталих европских
народа не зна тај оријенталски трагизам. Нашу
историју чини блеђом од египатске и израиљ
ске једино одсуство сепаратне, народне вере.
Вера Египћана била је само вера Египћана, а
вера Израиљаца само вера Израиљаца. А народ, који је сем осталих творевина, створио и
своју нарочито националну веру, могло би се
рећи – дао јој драстичнију боју. Тиме се највише
разликују велики народи Истока од нас.
Ми можемо бити задовољни нашом исто
ријом. Она је велика, већа од нас. Јер њу је још
неко стварао сем нас. Стварао ју је кроз нас
Онај, који из Једног истог блата може да створи
и „суд части“ и „суд срамоте“. Ми можемо бити
задовољни, што је Бог од нас учинио суд части.
Цела општа историја је једно велико уметничко дело. У уметности драма заузима прво
место. Ми можемо бити поносити, што наша
народна историја није неки водвиљ или новела, но драма, дубока по садржини, класична по
јасноћи и лепоти форме.
Ништа нас у садашњости не може учинити
оптимистима у толикој мери као размишљање
о нашој историји. Ко има очи да види велике
потезе и путеве наше прошлости, тај не може
у садашњости имати ни трунке националног
песимизма. Доба Немањића трајало је три
столећа, доба робовања четири (минимум, за
Шумадију), доба ослобођења броји до сада
само једно столеће. Ово доба тек је почело.
Једно абруптно прекидање овога доба и пона
вљање прошлости искључено је. Ми се налазимо у једноме Crescendo, које мора још дуго
трајати. Дуги период нашег страдања широк
је основ, на коме се зида наш период слободе
и културе. Кад би се на једном титанском
темељу подигла једна пигмејска грађевина,
било би неразумно и ружно. Ко не верује у
разумност и лепоту историје, тај не верује ни
у разумност и лепоту природе. А ко у то не
верује, за тога су ово што ми пишемо – хијеро
глифи. Гизо, у својој Историји европске цивили
зације, овако резонује: „Ход Провиђења (у
историји) није стешњен у уске границе. Про
виђење не жури да још данас повуче последи-

цу узрока, коју је јуче поставило; Оно ће је
повући у вековима, кад згодан час дође; лаганост не чини Његову логику мање сигурном.
Провиђење има до воље времена; Оно се шири
по њему као Хомерови богови по простору;
Оно учини један корак, док векови прохује“.
Маловерни се само плаше, да ће први ветар
оборити зидове наше народне куће, која је тек
у зидању. Било је ветрова и бура страшних, биће
их још много и много. Што лепши мермерни
стуб то више удара чекића мора издржати.
За своју славну нацију могао је опет Гизо
овако рећи: „ми можемо себи рећи, без претеране гордости, као Стенелус у Хомера: ми
хвалимо Бога што вредимо далеко више од својих
предака“.
Није нужно да савремена српска генерација
тако каже за себе. А нужно је, веома је нужно,
да сви кажемо, сви ми – цигље савремене
српске генерације: „Ми верујемо у себе и у
Божје руководство више него наши преци“.
Нама то не би било тешко. Како да је тешко
веровати у светлост нама, који смо на светлости, а није то било тешко веровати нашим прецима, који су били у тами?
Оптимизам је био једина философија свих
оних српских генерација, које су испијале видовданску чашу горчине од Косова до Устанка.
Голо и крваво робље, које је о видовданима
ноћу, кријући, давало парастосе у Грачаници
Лазару и српској слави, смејало се кроз сузе,
и кроз мрак гледало зору. А ми? Где нам је
најбоље наслеђе, које наследисмо од предака
својих, – где нам је наш национални оптимизам? Каквом философијом ми живимо? Нема
друге философије, којом се да живети, ван
оптимистичке философије наших старих.
„Има и код нас оптимизма!“, велите. Да, има
га. Само је он плитак, као бистра барица, коју
сваки стршљен може замутити. А треба да је
дубок и бистар и светао као бунар косовски у
који је пала света глава Кнежева. Има га, није
да га нема – само је разрок. Једним оком гледа
леву ивицу пута, иза које је амбис, другим оком
гледа десну ивицу пута, иза које је опет амбис.
Нашем оболелом националном оптимизму
недостаје још једно, треће око, између она два
разрока, које би могло видети широки друм
по средини, којим Провиђење с поузданошћу
и одлучношћу води нашу историју.
(Гласник православне цркве, број 12, 1913.)
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Епископ Давид Перовић
Православни Богословски факултет
Универзитет у Београду

Ерминевтичка запажања
о апокалиптичком страдању
и опстанку Срба и Српске Цркве
у 20. и 21. веку
Апстракт. Све оно што су моћници у епохама прошлим, али и у нашој, учинили српском
народу и Српској Цркви, као и другим мирољубивим народима, учинили су то као сила која не
мари за Бога мира и Божју правду. О тој сили писао је горостасни владика, свети Николај (в.: Оми
лије књ. 2, Глас Цркве, Ваљево, 1996, 17); да се она расула не само као једна кула вавилонска у
историји, него као многобројне такве куле које су зидали поједини светски завојевачи са жељом,
да све народе саберу под један кров, под свој кров, и под једну руку, под своју. Расуле су се у пепео
и безбројне куле богатства, и славе и величине које су зидали поједини људи са жељом да они
завладају Божјим стварима или Божјим људима, и да буду као мали Богови. Али се није расуло
оно што су зидали апостоли, светитељи и остали Божји угодници. Многобројна царства
људска, стварана људском сујетом распала су се и ишчезла као сени, а Црква апостолска стоји
и данас и стајаће усправно и на гробовима многих данашњих царстава.
Одолети и „победити унутрашњом
лепотом“
Данас је уобичајено да у јавној сфери речи
о некој теми буду јаке, аргументи слаби а
делатност и дела посредника теме још сла
бији. Одатле и мноштво комуниколошких
проблема. Зато и неопходност да се више него
икада теологијом зађе у јавну сферу; у област
политике, а тамо у област холокауста и гено
цида. Треба се дакле молити, богословски
проницати, али и оправдано протестовати
због неправди на толико много страна.
Неке суштинске мисли о теми претачемо
у визију дивнога хришћанина наших дана,
владике Данила Крстића. А њих опет у једну
мисао, коју је он провлачио кроз своја мно
гобројна предавања и наступе: да су хришћани
борци за истину, и да они сав свет и све своје
непријатеље побеђују изнутра, унутрашњом
лепотом. Лепотом тихом и ненаметљивом;
лепотом која човека може толико да обузме
изнутра да се он и поистовети са њом. Ова
владичина мисао показала се истинитом и

делотворном и у савременој драми нашег
народа, на пример на Косову и Метохији.
Смислофонија и рат
Православна Црква је мати у најпотпуни
јем и најсавршенијем смислу речи. Она је
савременица сваке генерације, и опет неко
ко примајући у себе све друге, узима од њих
оно најбоље, па га уграђује у своје сопствено,
у Тело Христово. Зато људима о нашој Цркви
не говорити апологетски, него их само под
сећати на њене отворене двери, двери Нојеве
барке. Јер, свима нама на срећу, црквене двери стално су отворене за све људе; ту шансу
свакоме пружену, треба и искористи. Ући у
царство Божјег човекољубља.
Хришћани чине непрестане напоре на
преображају биолошке онтологије у благодатну, добробитијну или ев-онтологију; иначе, недостижну ван Цркве и Царства Божјега.
Јер да би се ушло у црквену заједницу, да би
се изговарале молитве, да би се уживало у
седмичном, месечном и годишњем богослуж-
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беном кругу, потребна је лична и слободна,
вољна и храбра драматизација подвига по
кајања и исповести.
Од свих и од свега Црква дакле узима само
најбоље, па то уграђује у своје, или у Христово Тело. Ту спада и таленат витештва; таленат
хришћанина борца, ратника. А то је опет нешто
што би се могло широко
развијати у оквиру теме
узрока, разлога и смисла
хришћаниновог ратова
ња, дозволе хришћанину
да ратује, да убија, да
буде убијен, па и да се
убије, али под одређе
ним околностима. Зато
сами овај ерминевтички
осврт не би требало да
буде друго до осврт хриш
ћана бораца и сведока,
призваних да исповедају
Христа: устима на спа
сење, а срцем за правду, и
правде ради. Сви хриш
ћани дакле чињенично
се пројављују у својству
Христових војника и по
движника.

сазнање да без љубави и милосрђа Божјег ми
ту слободу не бисмо знали да покренемо, и у
њој опстанемо, а да претходно не завршимо
у бесловесју. Тек доласком благодати све брзо
дође на своје место, па нам се живот и у пе
сму претвори. А то и тако
чак и оним личностима
које су пре тога окрвавиле руке; живот им постао
и остао песма са хармоником; као у истинитој
причи о великом у по
кајању светог старца Силуана Атонскога, нашег
савременика.

Верне и неверне слуге
Сва наша знања и уме
ња тек се са покајањем
активирају и добијају на
изразу. А дарови које смо
добили чудо су Божије
на земљи. Дарови, као и
савест, итекао су наши
ближњи. Погледајмо на
пример дар витештва и
мучеништва код неких
наших ратника, како оних
светих: Георгија и Дими
трија, Цара Лазара и Ни
колаја Другог Романова,
Адамовска плегма
као и оних самоме Богу
Свети Георгије
Наглашавамо мисао
познатих: Милоша Оби
да своју личност и свој идентитет ми утвр лића и Макријањиса, Стевана Синђелића и
ђујемо развијањем дарова, од којих је осно Вожда Карађорђа, Живојина Мишића … Давни дар – дар хришћанина борца у заједници; кле и они лично, и њихови народи, све до
борца који другоме или ближњему не само овога часа камен су препоречни или спо
омогућује сношљиво место поред себе, него тицајни, и као такви дерзновено и витешки,
и пријем, и узраст у жртвеној љубави. Отуда чојствено и цивилизацијски сви одолевају
и појава нове љубави као нове заповести.
освајачима. А наш кремен-народ ми памтиЧовеков дар је да се смерно држи чињенице мо као исповедника и жртву?! Вера и култуда у домену благодати Божје он почиње од ра, оштар поглед прикован за правду, маснинуле, наставља са нулом и завршава са њом; ца и рана добијани у самоодбрани. А како му
пре свега зато што је он сам призашао из нуле. је узвраћано, како му се узвраћа и како ће му
А затим, што се он само благодаћу одржава у будућности бити узвраћано? Расизмом, хоу постојању; што борави на самој граници локаустом и биолошким истребљењем; ист
између нуле и бесконачности, небића и бића, ребљењима самога њега као жртве и свега
вечног добробитија и вечног злобитија. Да- њеног: од цивилизације до свега што се миче
кле, танка је линија између свега тога и наше у његовом простору. Јуче и данас, пак снашао
слободе везане за те стварности; танано је и га је и атомским Армагедоном!
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Младост у нама обнавља се као у орла
Постоје и моменти и периоди наше обесхрабрености за подвиг борилаштва и витеш
тва. Јер, унутрашња саблазан је преголема;
нико тако крупно и мазно и безочно није лагао, и не лаже као наш изрод. Само је молитва начин да се таква саблазан превазиђе; да
се препознају лаж и грех па да им буде супрот
стављено сећање на Божји Суд.
Пре или касније Бог нас све пропушта кроз
воду и ватру. Зато страдања сматрати приви
легијом православних народа; оних који верно носе свој крст, а не седе на њему, нити
позирају, стојећи на њему. Они га заиста носе,
и на њему се распињу. Историја пак Српског
народа сва је у знаку крста, и неизоставно,
васкрсења. Према томе, колико год пута свет
буде разапињао Србе, они ће васкрсавати, јер
је такав пут Срба крстоносаца, и таква надлогика њиховога крста. У складу са већ реченим, свако од нас је, као дете или младић, као
зрео човек или старац, свеједно када, једанпут
прошао кроз воду и ватру, па се тим страда
њима и одликовао. Имамо чињеницу да се
Срби не боје крста; да су му дорасли; као борби на блажени живот и блажену смрт. Наша
вера зато није за свакога; она је само за крстоносце и жељне васкрса; зато сви људи и нису
православни хришћани. Мада су, с друге
стране, сви призвани да постану православ
ни, и да се кроз ту веру спасавају. А она је,
видели смо, вера бораца и подвижника, вера
са врло високим захтевима и критеријумима,
вера, чију је духовну лепоту владика Данило
Крстић описао као унутрашњу освајачку силу
и распети ерос; ерос, којег је он као богослов
и као хришћанин изједначавао са божанским
човекољубљем. Управо у свему томе бива да
хришћани у свом животу као миропомазани,
крштени и причешћени најпре пролазе кроз
огањ, воду и прогоне, а затим кроз васкрсење.
Личност у рату
Примера о томе да ли ћемо се одбранити
од непријатеља, или ћемо одбранити непри
јатеља од себе – има и старих, рецимо код
Марка Миљанова, и нових, рецимо – од Сло
веније до Босне и Херцеговине, преко Хрватске и Крајине до Косова и Метохије и Старе
Србије; свугде камо су Срби морали да ратују

у претходном Миленијуму, у прошлом и
садашњем веку. Да неко неког убије, или да
неко дозволи да га неко убије, па чак, да се
неко убије бранећи себе од скверни, – то је
ствар одлуке саме личности. Изговорили смо
најдрагоценију реч, реч-личност, која ће бити
једна од примарних речи у богословском словару и трећег Миленијума хришћанства.
Једноставно, одатле ће као и до сада почињати
све наше теме, и сви наши велики разговори
са светом, налазио се он у миру или у рату!
Дакле, да ли ће неко од нас у свакодневној
животној борби бранити себе од другог и од
његових страсти, или ће бранити другог од
себе и од својих страсти, то јест себе сама од
својих страсти, зависиће од степена лично
сне формираности и узраслости. Јер за нас
хришћане увек је само једно на важности: да
самосвојна личност узе свој живот у своје
руке, и да при том она има обзира и према
животу другога, или сачовека свога као према своме сопственом. То је критеријум од
кога зависи наш хришћански лик и наше
хришћанско подобије. А за испуњење тога
критеријума свима је потребно много подви
завања: са циљем да добар рат ратујемо, трку
одржимо и борбу добијемо; еда би се кроз то
испољавале наша вера, нада и саможртвена
љубав; наше покајање и смирење у Господу;
наша ревност за Цркву Божју у нашем многогрешном и многострадалном народу Српском.
И све то и тако, и у временима садашњих и
будућих светских ратова; молитвама светих
српских краљева и царева, краљица и царица,
деспота и деспотица, војвода и војвоткиња, и
свеколике христољубиве војске Христове
јуначке; увек заједно са мученицима и новомученицима Српским.
Објашњење изгледне супротности између
хришћанског ратовања и заповести Господње
„Не убиј“
Господња старозаветна заповест гласи: „Не
убиј“, али Господ у Старом Завету од личности са којима је лично у Савезу захтева и да
убиј(ај)у. Наравно, са разлогом. На пример,
помазаник Божији Саул добио је заповест од
Господа преко пророка Самуила да побије
Амаличане, јер су они својевремено затварали пут Израиљу при његовом изласку из Егип-
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та. А како да их побије? Да иде и да удари на
Амалика, на њему и на свему што поседује да
изврши харам (херем) – клетвено истребљење;
да га не штеди него да побије мушкарце и жене,
децу и одојчад, говеда и овце, камиле и магарце!
Саул је отишао и потукао Амаличане. И жива
ухвати Агага, амалићанскога краља, а сав народ затре, извршујући харам (херем), или
клетвено затирање (1. Књ. Самуилова или 1.
Књ. Царева, 15, 1-3, 7-8). Па ипак, цар Саул
не испуни заповест Господњу?! Саул и народ
поштедеше Агага и најбоље овце и најбоља говеда, угојену стоку и јагањце, и све што је било
добро. На свему томе нису хтели да изврше
харам (херем); него што је год од стоке било
без цене и вредности, на томе су извршили
харам (стих 9). Пошто је већ испољио страст
сујете и среброљубља на делу, због чега ће
бити изобличен (Господ те послао на војни
поход и заповедио ти: Иди, изврши харам на
тим грешницима, на Амаличанима, војуј на
њих до истребљења. Зашто ниси послушао речи
Господње? Зашто си се бацио на плен и учинио
оно што је зло у очима Господњим? – Стих 1819), Саул у одговору пророку Самуилу на
изобличење испољава и страст лажи (Ја сам
послушао реч Господњу: предузео сам поход
камо ме послао, довео сам Агага, амалићанскога
краља, и извршио харам на Амаличанима. Али
је народ од плена узео оваца и говеда, и то
најбоље на чему је требало извршити харам,
да жртвују Господу, твоме Богу, у Галгалу. –
Стих 14-5). Скривањем једне страсти Саул је
обелодањивао другу, и тако редом: мислећи
о себи да је милосрдан према створењима
Божјим, он је Бога сматрао немилосрдним.
И опет, градећи се добрим због поштеде Агага цара Амалићанског, он као среброљубац и
отимач туђега блага лаже пророка Самуила,
па још хули на старозаветну жртву. Односно,
сваљује одговорност на народ, јер ето, народ
је поштедео најбоље овце и најбоља говеда, да
их жртвује Господу (стих 15). Постоји ли законско и морално разрешење ове старозаветне енигме? Наравно да постоји, и оно је
дато устима самог пророка Самуила (Јесу ли
Господу милије свепаљенице и жртве него послушност гласу Његову? Послушност је вре
днија од жртве и покорност је вреднија од
овнујске претилине. А непокорност је грех ра-

ван волшебству (чарању) и противљење је као
идолопоклонство. – Стихови 22-23). Једном
речју, Господња заповест и Његово поступање
надилази категорију морала и неморала, не
излазећи при том из домена морала, али и не
улазећи у област неморала. И то како у Старом, још и више у Новом Завету. То управо
потврђују речи пророка Самуила (Ипак, Верни Израиљев не лаже и не каје се, јер није човек
да би се кајао. – Стих 29). Господ је учинио све
оно неопходно за остварење Домостроја спа
сења. То јест, Он није допустио да било ко
уништи, или у многобоштво суноврати Из
раиљ, из кога је требало да потекне Месија.
Дакле убити, бити убијен и убити се, а да
при том није почињен грех, него да је још
врлина пројављена, у хришћанству је итекако замисливо, и могуће. Убити – допуштено
је и благословено хришћанима када бране
своје ближње, бити убијен – допуштено је и
благословено хришћанима који свој живот
полажу за своје ближње, као и за своје не
пријатеље, и убити се – допуштено је и благословено хришћанима који се жртвују да не
бише били оскрнављени, и тако њиховим
телима и душама бише било науђено. За све
штенике пак, епископе, ђаконе и монахе важи
друго правило, све док су при вери и при одлуци да остану у свом свештеном чину и у
својој схими: радије бити убијен или добро
вољно примити смрт и мучеништво, неголи
убити свога непријатеља и нападача и напа
сника. У сваком од поменутих случајева Христова реч о томе да нема ничег већег да ко
положи свој живот за ближњега свог – налази
своју примену и оправдање; баш као и правило да се своме мачу може допустити да у
одбрани сопствене отаџбине иде до њених
граница, али не и да је пређе. Не светити се
и не осветити се! Све и када бисмо хтели да
се осветимо, то нам не би било довољно, с
обзиром на толико наших дужника на многим странама света. Нека би нас Господ зау
век сачувао и од помисли на освету, јер после
крваве работе каква је освета морали бисмо
се суочити са серијом геноцида! Нека Бог и
даље буде, и нека остане наш заштититељ.
Генито!!! Освета је ионако у Његовој руци. А
ми, када се нађемо у дилеми да ли да поднесемо вишеструки губитак наших ближњих,
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или наших територија, не светећи се због тога за масовну заштиту и памћење Срба, налично
ни једној јединој особи са непријатељске и Јад-Вашему; центар за елементарно право за
злочиначке стране, или да се због њих осве- изношења пуне истине о српском холокаусту
тимо макар једној јединој особи те, неприја и геноциду кроз векове, као и у нашем вретељске и злочиначке стра
мену! Јер:
не, треба хришћански, и
Зла су она доба где
без оклевања устати и
народе криве
рећи: Ни у ком случају
зато што постоје и –
освета, и ни над једном
кољу их живе,
једином особом! Борба
где тирани право царпак: пушка ми пушка ти,
ство смрти створе
или прса у прса, па ко је
у коме и живот и правду
јачи и спретнији, то је неразоре!
што друго, поновио би
(Живот и смрт, Беоопет ту и такву мисао
град, 1967, стр. 29).
патријарх српски Павле;
кога су иначе прозивали
Како објаснити велика
због речи о одбрамбеном
страдања Српског праворату, а против нападач
славног света?
ког. Како год да се узме,
Најпогоднија атмо
данас понестаје те врсте
сфера за аутентичан хри
јунаштва. Већ смо сви
шћански живот јесте атдовољно тучени паметмосфера благога гоњења
ним мисилима и пржени
самих хришћана и благоласерима као неприја
га притиска на њих; тек
тељске људске мете; изтоликог да их он стално
ложене негде доле на зе
подсећа да су крстоносмљи, омражене због неци. Јер тамо где хриш
послушности боговима
ћани немају тога осећа
рата, или због своје нења, доминира стање наСвети Димитрије
компатибилности у гло
лично стању бљутавости,
балном корпорацијском бизнис-рату, бизнис- убајаћености, мртвила. Наиме, занемаре
криминалу и бизнис расподели.
ношћу крста наше покајање брзо почиње да
Нисмо изоставили објашњење за освету, се премеће у оправдање. Док је турска побеали нећемо изоставити ни неслагање са опра да у Боју на Косову 1389. године пирова повдањем ње саме! Хришћанима је речено да беда, дотле је српски пораз на Косову Пољу
ће они у свету који у злу лежи живети као такође пирова победа – с једне стране, али
овце међу вуковима. Зато, ако се они не буду истовремено српска грандиозна победа исто
непрестано утврђивали у вери, појавиће се ријско-есхатолошких димензија, с друге страопасност да ће се услед саблажњености злом не. Надање је да ће свим хришћанима то
они у једном тренутку почети понашати као једанпут постато јасно. Да су свети цар Лазар
сами околни вукови; односно, да ће изоштри- и кремен-камен Срби мученици занемарити папке као сечива за одбрану. А о времени- вали заповест о саможртвеној љубави, и да
ма зала, какво је и ово наше, постоје неи су се бојали крста и сумњали у силу васкрсе
збрисива сведочанства, и њих протагонисти ња, они би сигурно постали паше и субаше,
– зли господари, никада неће моћи да поре аге и бегови, харачлије и пеливани, или, члакну. Ми пак овде издвајамо сведочанство нови ондашњих невладиних организација.
Милослава В. Стојадиновића, који нас под- Али зато никада више не би били небоносци.
стиче на размишљање, и на залагање да се Срећом, у њима је обитавао дух богољубља и
створи један центар од међународног значаја човекољубља. Истовремено са тим, предање
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и завештање и тапија тога покољења, оста
вљени потомцима – није друго ни мање до
једне целокупне средњовековне цивилиза
ције ромејско-словенске. Према томе, чиње
ница да нас патријарх српски Павле непрестано подсећа на дужну достојност предака,
и на верност њима – има своје пуно утемеље
ње, и од животне је важности за све нас.
Како је то Српски народ један од четири
препоречна или спотицајна знака, а да тога
није довољно свестан?
Све до сада један од знакова препоречности или спотицајности у планетарним димен
зијама био је феномен јеврејскога народа;
други је био феномен јелинскога народа,
трећи рускога, и четврти српског народа.
Међутим, и феномен свих других народа, пре
свега православних, … манифестују се у оквиру Божјег Промисла о њима. Духовна улога Срба опет, наглашено је крстоносна, на
размеђу путева Истока и Запада, Севера и
Југа. Зато је немогуће иоле не цитирати директора Рокфорд Универзитета, Томаса Флеминга, једног храброг и истинољубивог човека: „Срби имају несрећу (читати – крст,
наша примедба) да живе на две границе:
једној која је у античко доба ишла између
медитеранског света Грчке и Рима и варвар
ских народа са севера, и другој, променљивој
граници која је Римско царство делила на
источно и западно. У средњем веку ова друга
граница коначно је означила поделу између
католичке (читати – римокатоличке, наша
примедба) и православне Цркве, а потом
између Отоманског царства на истоку и Светог римског царства и Венеције на западу;
док је у 20. веку, она прва граница, одвојила
Балкан од германо-угарских држава на северу. Ова несрећна (читати – крстоносна, н. п.)
локација делимично објашњава трагичну
историју Срба, који су, чак и док су се борили
против Турака у 14. и 15. веку (додати им 16,
17, 18, 19, и 20. век – наша примедба) морали да одбијају амбициозне Мађаре који су
надирали са севера. Памтим да сам се још
1970. године спорио са америчким научницима и политичким аналитичарима о косов
ском питању. Чим су Словенија и Хрватска
прогласиле независност, знао сам, на основу

својих студија, да западни медији погрешно
приказују природу кризе и читаву историју
региона. У неким случајевима (…) била је то
комбинација незнања и амбиције. У другим
пак (…) било је доказа о дубоко укорењеној
мржњи према Србима као народу који никада није потпуно заборавио своју историју,
утемељену на љубави према Христу и Његовој
Матери. Сукоб на Балкану је борба за душу
Европе, а они који мрзе ту душу – мислим на
глобалисте, анти-хришћанске левичаре, које
симболизује Џорџ Сорош – морају мрзети и
Србе (…) Балкан је одувек био опасно место,
а политичка нестабилност балканских држава непрестани је позив на спољашње злоко
бно мешање такозване међународне заједни
це. Највећа опасност данас долази од стално
растуће исламске агресије и ширења на Косову, у Црној Гори и Босни. Наравно, детаљи
се разликују у појединачним случајевима. На
Косову међународна заједница покушава да
створи терористичку државу која ће завршити геноцидну кампању против хришћана; у
Црној Гори иста међународна заједница охра
брила је сепаратистички покрет да отвори
брану за пролаз исламске пропаганде за етничке муслимане и Албанце у Санџаку (читај
– Рашкој, наша примедба); у Босни међуна
родна заједница успоставља уједињену државу у којој ће муслимански фундаменталисти
доминирати над хришћанским Србима под
маском мултиетничког/мултикултурног дру
штва. У сваком од њих постоји и заједничка
црта: решеност Сједињених Држава и њихо
вих савезника да задовоље огромну и нараста
јућу исламску популацију на свету тиме што
ће приносити људске жртве – историјске
хришћанске заједнице. Политичари у САД су
довољно наивни да мисле да ће таква жртва
надоместити њихову једнострану политику
на Блиском Истоку и њихову врло немудру
одлуку да освоје Ирак“ (Срби се боре за душу
Европе, у: Православље, број 919, 1. јули 2005,
стр. 14-15).
Овом истинитом и прецизном исказу доктора Флеминга додаћемо још једну чињеницу
ради његове потпуности. Римокатоличка
унијатска политика вековима је усмеравана
према православним Србима у целини, и, доследно, чак варварски спровођена над њима.
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Римокатоличка Црква је по ко зна који пут у
својој историји унијаћења густом сенком
уније прекривала хиљаде Срба у Хрватској,
и то на вековним српским територијама;
територијама које су верни хрватски синови
у најновијем „отаџбинском рату“ окупирали
и анектирали. Ради континуитета наше реченице, и ради илустрације синхронога унијат
скога деловања, износимо следећу чињеницу.
По изгону већине косовско-метохијских Срба,
визитацију православном манастиру Прео
бражења Господњег у Будисавцима, на пра
зник Преображења Господњег 19. августа
2000. године, учинио је лично папски генерал
за Метохију, римокатолички ратни мисионар
и прелат, одевен у крсташку, кејфорову униформу.
Ко ће Србима помоћи!?
Србима може помоћи једино Господ Отаца
наших, Исус Христос. У којим то невољама?
Ако је силницима потребна територија за
сателитске државице, они окупирају и отцепе
српску; ако су им потребни људи и људићи
за новокомпоноване нације, они узму од
Српског; ако су им потребни људи за нове
вернике, они узму од Српске Цркве; ако су
потребни мртви за трампу и поравнање жр
тава, кољу се заробљени Срби; ако су потребне
високе цифре мртвих за нова инсценирана
гробља, ту су гробокрадице и некромани да
обаве посао, попут онога у селу Брестовику
украј Пећи, 2000. године; ако су некоме по
требни телесни органи за трансплантацију,
узеће се од заробљених и ликвидираних Срба;
ако су потребни хашки затвореници као озло
глашени, узимају се Срби; најзад, ако неком
богићу буде било потребно да осуди цео један
народ као геноцидни, опет ће посегнути за
Српским народом!!! Само што су схватили
шта им се спрема у Босни и Херцеговини, у
Хрватској и на Косову и Метохији, и само
што су одлучили да се како-тако одбране од
зла свакојакога, домаћега и туђега, Срби су
већ били по ко зна који пут растерани и раско
мадани, погажени и похарани, осрамоћени
и спржени. У завери ћутања о њиховом по
страдању старом и новом, само преживели и
очевици понешто говоре; дакле, највише
говоре, као што су и до сада говорили, сами

мртви Срби; они уствари најгласније говоре.
Зато, понављамо: онако како су Јевреји осно
вали Јад Вашем, Институт међународнога
значаја за масовни опстанак Јевреја, тако би
и Срби требало да учине, еда би бар њихови
мртви били уважени, и признати. Наиме,
управо се над Србима вековима, и све до овога
часа, организовано и легитимно спроводи
старозаветни харам или херем. Редом запа
жајмо, и прозивајмо: ни турским и арнауташ
ким казненим експедицијама, ни аустроугарским шуцкорима, ни бугарском оку
патору са татарским синдромом садизма, ни
немачким фашистима, ни српским кому
нистима харамлијама – истребитељима сво
јих, ни шиптарским балистима и фундамента
листима, те Павелићевим усташама, ни Туђ
мановим одредима смрти и чистачима Кра
јине, ни Изетбеговићевим ханџарлијама и
муџахединима и псима међународних рато
ва, а камоли превртљивим и неверним саве
зницима, – индоктринисаним, плашљивим и
неутралним снагама у заштићеним зонама,
– Бог баш никоме ваистину није заповедио
да се спроводи харам над Србима, макар
колико да су се све побројане харамлије
добровољно огрешиле о Србе, и да су при том
себе итекако сматрале слугама Божјим, из
вршитељима Његове воље . О другим богови
ма је овде реч. Управо су они учинили све да
се на српске жртве гледа једанпут са немаром
и презиром, други пут са мржњом, а најчешће
као на потрошан и јефтин материјал; чак као
на сточно месиште. Зато се српске жртве
котирају као безвредне. Због тога оне пролазе
холокауст и геноцид по неколико пута; чак
свака њихова кост. Тенденциозно се смањује
број пострадалих Срба: седмоцифрени, ше
стоцифрени, петоцифрени, четвороцифрени,
троцифрени, двоцифрени, … јер, о броју се
мора ћутати. А када прође довољно времена,
заборав ће учинити своје и са једноцифреним
бројем. Ко ће тада моћи да каже да је Србима
ико икада ишта лоше учинио? Ђаволова ли
је то аритметика према Србима, или перфи
дна западна; завидљива ли је то и незајажљива
десничарско-исламска и муџахединска рачу
ница, питање је сада?! Систематски вршени
вишевековни геноциди над Српским народом
захтевају да општем појму геноцид буде при
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додата и једна његова варијанта, србоцид. А
саглесно њој самој, број најмногољуднијих
српских градова под земљом, насталим у
многобројним србоцидима, познат је само
јединоме свезнајућем Господу.
Српском народу би да суде, и то увек као
злочиначком – они који су већ осуђени због
хипокризије и мора
лног помрачења, зло
чина и геноцида, по
јединци и групе на
свим странама света.
И опет, њега би да
убију словом свога
закона они који су до
сада изневеравали дух
свих Божјих закона и
заповести. Тако, њима
није преостало ништа
више до да Бога Зако
нодавца још једанпут
порекну, и да Његово
оваплоћено Слово по
ново разапну, као што
су Га и до сада распи
њали у српском народу.
Скренимо пажњу
на чињеницу да пак
лена мржња која вла
да у срцима самих Арнауташа не изискује
други пакао и паклене муке за њих саме од
таквога стања. Еда би Бог дао да се њихова
енергија мржње преобрати у енергију зајед
ништва са другима, пре свега ради уљуђивања;
међу њима оних који и данас у високом проценту воде порекло од истурчених, српских
предака; оних који и у овом тренутку граде
срећу заташкавањем те чињенице. Да њихово
зло буде веће, они вековима управо српску
доброчинитељску жртву проглашавају злочином; саме своје злочине пак они интернацио
нализују као праведну и ослободилачку борбу
против својих предака и садашњих суседа.
Подсетимо се да ће све до жетве пшенице
и кукоља, до Страшнога Суда дакле бивати да
ће свако ко се год каје и даље бити сматран
покајником, да ће се свако ко се год просвећује
и даље просвећивати, и да ће свако ко се год
буде просветљивао и даље просветљивати. А

ко се год прља и контаминира да ће се све даље
и више прљати и контаминирати. Док ће сви
они који се кају, а не правдају, и даље умно
жавати молитве, еда би се сами умножили,
сложили и обожили. Најпре би Србима то, и
само то могло помоћи у свету којим су већ
завладали нови јахачи и пилоти Апокалипсе.
Уочи припреме
света за нова нежна
бомбардовања, под
сетимо се у којој то
једначини лежи еу
река: индијанска пле
мена су убијала Аме
риканце само на фил
му, а Американци су
истребљивали Инди
јанце и на филму и у
стварности. Филмом
популаришући гено
цид, и изв одећи га
званично, и на држав
ном нивоу, Амери
канци су сами гено
цид озаконили као
стратешки чинилац
своје унутрашње и
спољне политике.
Логика те безобзирне
политике јесте да ос
вајању туђих просто
ра априори треба да претходи медијско про
пагирање економских интереса, и да им беспо
говорно мора последовати војна интервенција
као чинилац беспоговорне индоктринације на
државном нивоу.
За тренутак бацимо поглед на сагу Звезда
ни ратови Џорџа Лукаса. У миљеу једне вир
туелне технолошке цивилизације будућности
одвија се прича пуна акције, свеједно је које
му од два америчка национална жанра при
падала: вестерну или криминалном. Доми
нантни антрополошки модел будућности што
се нуди као најсавршенији, није нико други
до амерички национални јунак, у овом слу
чају непобедиви џедај-каубој; односно, вла
дин агент са ласерском сабљом и утоком у
рукама.
Илустрацију за планетарну, модерну
некро-сагу, желимо да изразимо оваквим
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речима: Отрезните се, пијанци, и плачите; и
ридајте све винопије, за новим вином, јер се
оте из уста ваших. Јер дође на земљу моју
силан народ и небројен, зуби су му као у лава
и кутњаци као у лавице (Јоиљ 1, 5–6). Пред
њим прождире огањ, а за њим жеже пламен;
земља је пред њим као врт Едемски, а за њим
пустиња гола, ништа
неће утећи од њега.
На изглед су као коњи
и трчаће као коња
ници. Скакаће поврх
гора топоћући као
кола, праскајући као
пламен огњени који
сажиже трњику, као
силан народ спреман
за бој. Пред њим ће се
препадати народи,
свако ће лице поцр
нети (Јоиљ 2, 5–10). И
одмах ће се по нево
љи тих дана сунце
помрачити, и месец
своју светлост изгу
бити, и звезде с неба
пасти, и силе небеске
покренути се (Матеј
24, 29. Јоиљ 3,15). Тај
силан народ спреман
за бој – зар то данас
није народ англосаксонских супер-мили
тариста, и киборга?!
Како најбоље помоћи своме народу?
За време одржавања Конференције у Рам
бујеу био је омогућен сусрет са делегацијом
наших црквених преговарача, и истовремено
праћење наступа државне делегације из Бео
града. Видело се одмах да Србима опет неће
бити дозвољено да сачувају своју државу, нити
да формирају нову. Штавише, тада је осуђена
на смрт свака српска часна и поштена дипло
матија, као и свака друга дипломатија која
би Србима била од помоћи. Американци су
затражили од Срба да својом чизмом могу да
газе Србијом уздуж и попреко. Председник
Србије и њен лидер се томе супротставио категорично, и још је у отвореном писму поводом ултиматума изјавио да не жели да разго-

вара са хуљама које не познају историју. А они
који су једанпут безобзирно затражили туђе
као своје па га нису добили, дочекали су тренутак да га сада добију, и то на прикривено
коректан, дипломатски начи.
Нико тако не лаже као Седма сила, када
се упрегне у туђа кола! Наиме, светској јав
ности, најпре оној у
Француској, чин не
потписивања уговора
у Рамбујеу са српском
страном био је презентован као мотив за
бомбардовање Србије
(дакле: бићете бомбардовани зато што
не желите да потпишете мир). А истина,
обзнањена српској
јавности од стране
Срба гласила је да
српска страна својим
потписом пристаје на
мировни споразум
(дакле: да Србија не
би била бомбардована, потписујемо мир).
Сами пак почетак
бомбардовања означио је насилно одузи
мање Србији њенога
Косова и Метохије. Америци се дакле као
супер-сили, и њеним сателитима, тако хтело.
Америка се и тиме ставила у улогу Александра Великог Македонског, који је избио на
обалу Индијског Океана, у циљу окончања
својих освајања света; то јест, избијањем на
руска и далекоазијска мора. Васионом пак,
она већ влада. Па ипак, у свим својим осваја
њима она на својој страни нема Бога; она се
не моли Богу мира и правде. А то има далекосежне, и трајне последице.
А нашем народу би одмах било боље, и
бивало би му све боље, и коначно, најбоље,
када би заједничко састајалиште сваког крш
теног Србина била – Света Литургија. Она је
ионако доказ његовог идентитета. Да су таква врста помоћи, одбране и плана за спас народа могући, на то нас је у наше дане свако
дневно подсећао патријарх Павле. Наиме,
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током свих најновијих, по народ погибељних
година, он је свакодневно служио Свету Литур
гију, у ком год крају света да би се обрео.
Сигурно је да он њу није служио, и да он
свакодневно њом није представљао самога
себе. Служећи Свету Литургију, он је при
ликом читања молитава много пута изговарао
речи: Помени, Господе, благоверни народ наш,

Патријарх Павле

наоружај га оружјем истине, и даруј му победу
над видљивим и невидљивим непријатељима,
да тих и миран живот поживимо у свакој
побожности и чистоти. Може ли неко ко је
у служби Патријарха српског учинити више
за српски народ?!
Многи неупућени Срби говоре да је наша
Црква неуспешна. Питање је да ли су исти
они све до јуче икада свесно закорачили у
храм? Да ли су исти ишта конкретно учинили
да се ствари промене на боље? Јер, не ради
се само о томе да нисмо смели и знали и
хтели; данас знамо, па опет нећемо. С друге
стране, у другим временима, како су то хри
шћани у српској Цркви могли учинити све
што од њих данас тражимо, када су их сами
отпађени Срби, мали богови, хапсили, му
чили, оседлавали, јахали и убијали: најпре
свештенике и монахе, па епископе; када су
истребљивали сав верни народ као свог идео
лошког и неподобног противника; и даље,
разарали му храмове; сатирали све Србиново?
И то како дома, тако и широм света! Зар се
домаћа рука није најпре и највише братском

крвљу обагрила? Зар и данас, повремено не
сретнемо сабласне људе на улици који као
бесни пси реже на људе одевене у мантији. А
Црква још увек не постиже да постави све
штенике у старим парохијама, а камоли да
их има стасале за нове парохије.
Па ако и има јавашлука у нас, он сигурно
није без узрока. Патријарх Павле није узалуд
понављао да је наш садашњи
јавашлук последица наших
историјских неприлика. И
опет, ако се наш јавашлук и
продужава, зар то није зато
што се наше историјске не
прилике настављају. А шта
тек рећи о деци – ђацима?!
Њима се и даље перфидно, и
разноврсно забрањује при
ступ Христу. Али ми одго
ворно тврдимо: не приђу ли
Му деца сада као здрава,
чила и весела, она ће Му јед
нога дана прићи као одрасли
људи. Само, да ли тада и као
очајничка, нагрђена и упро
паштена велика деца?! Ко не
жели да уђе у Царство Божије, или у Царство
благодати, он то ни не мора. Само, нека при
том сам не брани онима који би хтели, и
могли да у њега уђу.
Прво се треба покајати и смирити, а затим
другима пружити своје јуначке деснице, и
горе подићи срца; онда ће наш српски свет
видети нових и благих и славних дана и го
дина. Ако нам је стало до тога, Богу је могуће
да нам то да.
Закључне речи огледне беседе
Своју огледну беседу поводом Првог Свет
ског Рата 1914. године завршићемо подсе
ћањем на потребу равнотеже између хриш
ћанске личности и хришћанске заједнице. У
мери заједничења са другима ми сазревамо
као личности; и, по мери личне зрелости ми
изграђујемо своју заједницу. Остварење хри
шћанског идентитета или тафтотичности –
истоветности са Христовом нарави – христо
итхијом, најтежи је, али и најславнији подвиг
нас Земљана. Истовремено с тим треба да
тече и једнако славан подвиг изграђивања
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заједнице, што је у хришћаниновом случају
равно подвигу литургичког изграђивања целог
Тела Цркве. Ту духа не гасити, него га још у стање
усијања и огњености доводити. Јер само лич
ност која преусмерава силу страсти у силу
црквене врлине може да буде узета као пуни и
живи члан црквенога Тела. Насупрот њој стоји
млакоња као крњи и умртвљени члан Хри
стовога Тела. Наш идеал је дакле личност са
квалитетом саборности или корпоративности,
стеченим светотајинском и евхаристијском
благодаћу. Где да се за то молимо? Наравно, у
Светој Литургији као отвореном, најотворе
нијем и апсолутно отвореном друштву!
Хришћанину је дато да се његово биће
шири тако и толико да у оквир његове лич
ности или његовога срца стане, смести се сав
колективни Адам, заједно са целокупном
твари. А када се то поново и поново буде
остваривало, он ће опет и опет стајати пред
нама као жива икона саме црквене Заједнице
све Божје деце прошлих, садашњих и будућих
времена.
Зар се на тај начин један хришћанин, пои
стовећен са целокупним Адамом, не јавља
као благовесник Цркве? Да, он се јавља као
такав! У нашој епохи о томе су богоискуствено
и богонадахнуто писали и проповедали Атон
ски преподобни Оци Силуан и Софроније, а
пре њих рецимо, горостасни и милостиви
светитељи Максим Исповедник и Исак Си
ријац. У наше дане је то чинио свети Атонски
старац Порфирије Капсокаливит. Неко би
нам замерио да усмеравамо силу само на
монашки млин. Ако то и чинимо, опет је
усмеравамо ка хришћанству. Хришћанин је
старијега звања од монашког, и на том звању
се надграђује све друго његово. Отац Георгије
Флоровски би рекао да и све монашко потиче
од самога Христа, те се тако опет налазимо
у најтешњој вези хришћанинове личности са

хришћанском црквеном Заједницом. Дух
Свети конституише обоје, али као Христово
Тело – сачињено од неизбројивог мноштва
облагодаћених чланова, међу којима није
допустив став: Ово је моје, а оно твоје! Хри
шћанско искуство зна за другачије стање
ствари: Не само да је моје твоје, и обратно,
него је оно увек наше; и још: Ја сам ти, а Ти
си ја! А када смо заједно, сви смо: Ми! Сте
кавши то искуство, трезвеноумни старац
Јустин Тасић је понављао једну реч о спасењу:
Ако се ти не спасеш, ни ја нећу моћи да се
спасем, јер, ми смо исти!
Следи да са пажњом дочекујемо сваког
човека који се појави на нашем животном
путу: не лицемерно, нити тако као ду му
забадамо игле под нокте, по речи покојног
Илије, Србина са Метохије, већ онако како
подобајет – као малога бога; а он опет, само
своме Богу стоји или пада.
Не заборавити ни анонимне витезове и
јунаке народне који су искрварили и постра
дали за веру, попут рецимо страстотерпца
Јевгенија, сина Љубе Родионове, кога су Че
чени мучили и посекли у понуди да промени
веру.
Најзад, треба признати одузету и пони
штену част сваком оном југословенском и
српском војнику који је витешки крварио
током пуних десет година нашег најновијег
пострадања! А таквих је било мноштво; исти
су већ предати броју незнаних јунака.
У литургичком пак искуству целокупног
српског хришћанског народа, и у вези са њим
нелитургичком искуству намерног преба
цивања вела заборава преко њега од стране
небогољубивих и немирољубивих сила овога
света, Света Литургија Српском народу омо
гућује да јесте, да буде и да остане најотво
реније друштво?! То може бити најбоље ре
шење и за сва његова будућа искушења!
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СВЕТИ ТЕОФАН ЗАТВОРНИК

КАКО СЕ ЗАЧИЊЕ ХРИШЋАНСКИ
ЖИВОТ У СВЕТОЈ ТАЈНИ
ПОКАЈАЊА?

П

очетак благо
датног хриш
ћанског живо
та полаже се у Крш
тењу. Али, ретки су они
који ту благодат очу
вавају, већина је Хриш
ћана – губи. Видимо да
су у стварном животу
једни – мање или више
развраћени, са злим
клицама, којима је било
омогућено да се у њима
развију и укорене. У
друге су, можда, и били
постављени добри почеци, али их у младим годинама млади људи
заборављају, по сопственој склоности или услед туђе саблазни, почињу да се навикавају на
зло, па се и навикну. Нико од њих још нема у
себи истински хришћански живот, па им је потребно да га опет започну. Наша света вера
нуди нам за то свету Тајну Покајања. „Ако неко
сагријеши, имамо заступника код Оца, Исуса
Христа Праведника“ (1. Јов. 2,1). „Ако си
сагријешио, увиди грех свој и покај се. Бог ће ти
опростити грехе и даће ти „срце ново и дух
нови“ (Језек. 36,26). Другога ти пута нема: или
не греши, или се кај! Судећи по многобројно
сти оних који после Крштења падају, ваљало би
чак рећи да је за нас покајање постало једини
извор истинског хришћанског живота.
Треба знати да се у св. Тајни Покајања код
неких људи – само очишћује и ражарује дар
благодатног живота, који су већ примили и
који у њима дејствује; код других пак – полаже се сама основа тога живота, дар им се

поново дарује и они га
поново примају. Ми
ћемо разматрати овај
последњи случај. Овде
је посреди одлучна измена набоље, преокрет
воље, одвраћање од гре
ха и обраћање Богу,
ужизање огња ревности
ради нарочитог угађа
ња Богу, уз одрицање
од себе и од свега другог. Карактеристичан
је ту, пре свега, болни
покајни преокрет воље.
Човек се био навикао
на зло, а сада би требало да такорећи разруши себе. Ожалостио је Бога, сада би требало
да гори у огњу сопственог неподмитљивог
суда. Онај ко се каје, трпи порођајне муке, и
у осећањима свога срца, на известан начин,
окушава адске муке. Јеремији који је плакао,
Господ је заповедио да „разори и опет сази
да и насади“ (Јер. 1, 10). И плачевни дух
покајања послао је Господ на земљу да би код
оних што га примају, продирући до „разде
љења душе и духа, зглобова и сржи“ (Јевр. 4,
12), разорио старога човека и положио основе за назидање новога. У покајнику се тако
смењују час страх, час тиха нада, час бол, час
тиха утеха, час страхоте готово правог оча
јања, час вејање радости милосрђа Божијег.
Смењују се и држе га у стању некога ко се
растаче или раставља са животом, а ипак
остаје у нади да ће примити нови.
То је болно, али спасоносно, отуда, дакле,
онај ко није осетио тако болан преокрет, не-
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миновно, није ни почео да живи покајањем.
И нема наде да би човек узмогао и почео себе
да очвршћује у свему, не прошавши кроз ту
кушатељну ватру. Одлучно и живо супрот
стављање греху долази само од мржње према
њему, од осећања његове злости, а то чувство
окуша се свом снагом баш у томе болном
покајном ломљењу. Само у њему човек свим
срцем осећа колико је грех велико зло, и зато
потом од њега бежи као од геенскога огња. А
без овог болног преживљавања, ако неко и
почне да се очишћује, чистиће се само овлаш,
више споља него изнутра, више у поступцима
него у расположењима, а због тога ће и срце
његово и даље остајати нечисто, као непре
топљена руда.
Такву промену производи у људскоме
срцу божанствена благодат. Само она може
одушевити човека да „дигне руку“ на себе да
би се „заклао“ и принео на жртву Богу. „Нико
не може доћи к Мени, ако га не привуче Отац
који Ме посла“ (Јов. 5, 44), Срце ново и дух
нов даје Сам Бог. Човеку је жао самога себе.
Сливши се са телесношћу и грехом, човек је
постао једно са њима. Само виша сила, са
стране, кадра је да га од њих одвоји и наоружа противу њега самог.
Тако је препород грешника производ благодати, ипак не без његове слободне тежње
на томе. На Крштењу (ако смо крштени у
детињству) благодат нам се даје у тренутку
савршавања те свете Тајне на нама, а слободно хтење долази касније и присваја даровано.
У покајању, пак, слободна воља и тежња треба да учествује у самом чину препорађања.
Промена пак набоље и обраћење Богу изгледа да треба да буде магновена или тренутна, како и бива… Али, у припреми која претходи, промена набоље пролази кроз неколико обрта, који значе сједињавање слободе и
благодати, при чему благодат овладава слободом и слобода постаје покорна благодати,
– обрта који су за свакога неопходни. Једни
кроз њих пролазе брзо, за друге се то прола
жење протеже кроз читаве године. И ко би

могао да истражи шта се ту све збива, нарочито с обзиром на веома разнолике начине
благодатних дејстава, и на безбројна људска
стања на која благодат почиње да делује?!
Треба, ипак, очекивати да овде, при свој разноликости, постоји један општи поредак
препорађања, које нико не може да мимоиђе.
Свако ко се каје јесте неко ко живи у греху, и
свакога од таквих преображава благодат. Оту
да је, на основу поимања стања грешниковог
уопште, и поимања односа слободе и благодати, и могуће предочити тај поредак и определити га правилима.
(Свети Теофан Затворник: ПУТ КА СПАСЕЊУ,
Светигора, Цетиње 2001.)

Приредио:
Протојереј ставрофор Драги Вешковац

Повратак сина расипника,
Манастир Пећка Патријаршија, фреска
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Ш

еснаест година је време за које се
много шта може догодити. Новоро
ђенче постане човек, зрео човек
остари, младо дрво порасте и доноси род, а
родно дрво остари и суши се, нестаје и не
познаје више место на коме је било…
Шеснаест година је прошло од 30. маја
1999. године, дана када Хришћанска Васеље
на прослављаше Силазак Духа Светога на Апостоле, дана у коме Све што дише прослављаше
Оца, Сина и Духа Светога, Тројицу Једносуштну
и нераздељиву. Тога дана у маленој српској
вароши Варварину беше Сабор, у Цркви на
обали Велике Мораве Варваринци се сабраше
да прославе Вишњега Бога, не знајући да ће
кроз само који сат неки од њих бити удостојени
гледања лепоте лица Његовога у месту светлом, месту цветном где нема бола, туге и
уздисаја, него где је живот бесконачни…
Након литургије прошла је Литија варошким улицама објављујући и проносећи благослов Саздатељев читавом Варварину, пока
зујући у том лудом времену, када над нашим
главама летеше сејачи смрти, спасоносну
истину коју је изрекао псалмопевац Давид
„Господ је просветљење моје и Спаситељ мој
кога ћу се бојати!!!“ И како је који минут тога
светога дана пролазио, све више се приближавало оно што се имало збити, оно што је
гледано нашим људским очима трагедија и
катастрофа, а очима продуховљеним тренутак сведочења Бога и страдања за Њега.
Традиција нашег охристовљеног народа
јесте да се у дане Сабора у свим кућама до
чекују гости, да се заједнички обедује и да се
и на тај начин пројави Црква Христова у малом, а то је породица. Тачно у 13 часова
полазећи на ручак да заједно са најмилијима
својима прославе празник, људи зачуше зло-

кобну хуку, зачуше адски поклич и тресак и
њиховог моста више не беше! Изнад њихове
хранитељице Мораве дизаше се облак дима,
неки зли људи ранише реку и ранише душу
сваког Варваринца.
Тог тренутка бомба прекиде животе мајке
Ружице и сина Ратобора Симоновића из До
њег Катуна који се враћаху кући преко моста.
Прекину се и животна нит шеснаестогоди
шње Сање Миленковић, гимназијалке из
Доњег Катуна, девојчице којој Творац даде
ум да разуме и открива чудесан свет математике… и која, да не беше злих људи, можда
требаше да постане слична Пупину, Тесли,
Миланковићу…
И гле чуда, тог тренутка пројави се Етос
охристовљеног рода српског, не кренуше
људи да беже и спасавају живу главу, већ кренуше ка мосту да спасавају животе других.
Један трен беше довољан да људи забораве
страх, да забораве на себе, и да страдање других прихвате као своје лично страдање. Кренуше људи дакле ка мосту и сабраше се на
обалама Мораве да виде коме и како могу
помоћи. Али рука зла, рука Кајина потпомо
гнута руком Понтија Пилата, уз дозволу савремених Ане и Кајафе и „благослов“ неосинедриона, руковођена вољом човекоубице од
искони, та рука зла, опет испружи прст ка
Варварину и ракета погоди већ срушен мост,
заправо погоди истински свој циљ, погоди
хришћане сабране да помогну хришћанима.
У том другом удару пострадаше: протојереј
ставрофор Миливоје Ћирић, парох варварински, црквењак Драгослав Терзић, Војкан Ста
нковић, Милан Савић, Зоран Маринковић,
Апостол Апостоловић и Стојан Ристић.
Сви ови људи полазећи на страдање иђаху
мирно као овце на заклање, само са циљем
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да помогну онима којима треба помоћи. Један
од њих беше прота Миливоје Ћирић који у
тренутку удара сеђаше у својој канцеларији
код Цркве и који након удара без речи, заједно
са својим сабратом протом Томиславом Гаји
ћем, који би рањен, пожури на мост. Заиста,
не рече прота ни речи, али својим умилним и
прелепим гласом запева псалам: ,,Колико је
хваљен Бог наш Господ са Сиона у Јерусалиму, у
Светој Гори својој свуда Си Господе, свуда си
хваљен! Теби, Господе, певамо и Тебе Славимо“–
не рече прота ни реч али својом песмом рече
све… запева прота и оде у Славу!
Шеснаест година је прошло, шеснаест година од када је заједница у Варварину изгубила десеторо својих чланова, али је исто
времено Црква добила десеторо нових мученика и сведока истините вере због које животе положише.
У дан у који Црква прослављаше силазак
Духа Светога на Апостоле у виду огњених
језика, у тај исти дан Дух Свети дарова мученичке венце Миливоју, Сањи, Ратобору, Ружици, Апостолу, Милану, Војкану, Зорану,
Стојану и Драгославу.
Убише злочинци тела њихова али душама
не могаху да науде. Напротив, убијајући

њихова тела учинише их бесмртнима, а Господ их овенча венцем мучеништва који јесте
венац славе и Царства Небескога.
Носи Морава све, носи и године, носи животе… Али носи Морава и славу новомученика варваринских, том славом поји Морава
српску земљу. Заједно са Моравом сведочи и
Црква варваринска, брујање звона са звоника шири се долином Мораве и казује шта је
у Варварину било тог 30. маја 1999. године.
Носи Морава сведочанство о страдању недужних до Дунава, Дунав у Црно Море, Црно
Море преко Егеја и Средоземља у Атлантик…
Нека цели свет чује шта се овде збило, нека
се никада не понови страдање. Нека Глас
Божији уразуми савремене Нероне, да не
бацају хришћане пред зверове…
Ипак, уколико немају уши да чују, нека
знају да зверови само тело растржу, а Духа
Светога који у хришћанима обитава не могу
убити, већ напротив, из крви страдалника изничу нови хришћани који Господу кличу и
којима Господ дарује коначну победу.
Нека је слава мученицима и истинским
победницима и победоносцима у векове векова.
Амин.

Светих 40 Севастијских Мученика,
Манастир Сопоћани, фреска, детаљ
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Љубица Петковић

МАНАСТИР ДРЕНЧА:

Од рушевине до храма
Гордана Гаврић, Мирко Ковачевић, Краљево, 2015.
туре у Краљеву, коаутор моно
графије.
Други коаутор, професор
др Мирко Ковачевић, један од
најкомпетентнијих познавалаца и истраживача и обно
витеља средњевековне архитектуре у нас, и сакралне и
световне, који је искусно и сигурно рушевини вратио нека
дашњи изглед – говорио је о
темама: историјат архитектонских истраживања Манастира, затечено стање Цркве
Ваведења, израда пројекта обЊегово Преосвештенство Епископ
нове и изведени конзерваторкрушевачки Господин Давид приликом беседе
ско-рестаураторски радови.
Аутори су у потребној мери приказали и
а Васкршњи уторак, 14. априла, у
Музеју виноградарства у Алексан- резултате пређашњих истраживања других
дровцу представљена је књига Мана- аутора, јер су она вршена у више наврата, почев од 1952. године, по пројекту архитекте
стир Дренча: од рушевина до храма.
Вече је благословио и произнео надахнуту Бранислава Вуловића, настављани 1967. па
беседу о монаштву, манастирима и богослов- 1971., 1983. и од 2001. а у континуитету од
ском смислу њиховог постојања Његово Прео 2003. до 2006. године од стране Завода за засвештенство Епископ крушевачки Господин штиту споменика културе из Краљева.
Истакнуто је да рушена манастирска црква
Давид.
О Манастиру кроз бурну српску историју још дуго не би постала храм да није било Одговорио је др Владета Петровић, истражи- бора за обнову Манастира који је иницирао
вачки сарадник за област српске историје рестаурацију. А сама идеја за обнову потекла
позног средњег века на Историјскм инсти- је од чувеног студеничког игумана архимандрита Јулијана (Кнежевића), родом Жупља
туту САНУ у Београду.
О географско-историјском оквиру мана- нина, из оближњег села Виткова. Књигом је
стира Дренча, о потпуним археолошким шира јавност обавештена о путу који је пређен
истраживањима Цркве Ваведења Пресвете да би се овом културном добру и светињи
Богородице и некрополе, као и манастир- вратио живот.
У својој рецензији академик Гојко Суботић
ског конака и порте – која су трајала више
од деценију говорила је археолог Гордана означио је ову монографију узорном. Овако
Гаврић из Завода за заштиту споменика кул- како је конципирана и како презентује пут

Н

24

МАНАСТИР ДРЕНЧА

од идеје до коначног живог објекта, она је
модел за све будуће конзерваторе и рестаураторе.
Они који су имали прилику да виде рушевни изглед цркве а потом рестаурирану у ван
редној лепоти правог примера моравске архитектуре, морају остати задивљени постигнутим резултатима.
И, оно што даје пунину свему досад учи
њеном јесте то да је данас овај манастир
живући. Његово мало сестринство води игу
манија мати Фотина.

Ктитори манастира

Манастир Дренча, пре обнове

У цркви је откривена ктиторска гробница монаха Доротеја, коју је подигао са сином, јеромонахом Данилом, потоњим пећ
ким патријархом Данилом трећим, уз одо
брење кнеза Лазара, око 1382. године, што
се види из оснивачке повеље. Манастиру
је прописан ставропигијски ред, а за издр
жавање поклоњено му је тринаест села у
крушевачком крају и Браничеву.
После турских освајња такорећи срав
њен је са земљом.
Црква ВАВЕДЕЊА – у народу
позната и као Душманица
Припада моравској градитељској школи.
Основа је у облику триконхоса, са једном
куполом, која почива на четири ступца.
Нема припрату. Источна апсида је споља
петострана а изнутра полукружна. Северна и јужна апсида (конха) споља су четворостране а изнутра елиптичне. Монументалност и живост архитектонских облика
је основна одлика ове оригиналне грађе
вине. Декоративна пластика такође има
занимљива обележја. Олтарска бифора

Манастир Дренча, после обнове
фото: Дарко Павловић

украшена је преплетима, представама лавова и крилате жене с круном и лављим
шапама. Прозор на северној конхи украшен је мотивом винове лозе и ликом човека из чијих уста излази врежа. Пластична
декорација није поновљена ни на једном
потоњем споменику. Фреске нису очуване.
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Љиљана Пантелић
ДОЧЕК ИКОНЕ У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ЛУКЕ У БОШЊАНУ

И

ЗАГРЉАЈ ПРЕСВЕТЕ
БОГОРОДИЦЕ ТРОЈЕРУЧИЦЕ

кона Пресвете Богородице
Тројеручице, благослов Свете
царске лавре – Хиландара,
стигла је 9. маја у манастир Светог
Луке у Бошњану. Свечаном дочеку
иконе присуствовали су представни
ци Српске Цркве, Војске и МУП-а
Србије, јавног и културног живота и
хиљаде верника из свих крајева земље
и расејања.
Величанствен дочек Пресвете
Богородице Тројеручице код Крста
на узвишици испред манастирског
комплекса на челу са Епископом
крушевачким др Давидом Перовићем, представницима Војске Србије, Специјалне антитерористичке јединице МУП-а, Жандарме
рије, Крушевачког гарнизона на челу са командантом потпуковником Сретеном Зафи
ровићем и касарне „Цар Лазар“, братства
највеће Српске Царске Лавре Манастира
Хиландара, јавног и културног живота, монаштвом, свештенством и верним народом
више Епархија и бројним верницима из земље
и расејања.
Свечани Дочек, са благословом епископа,
организовало је братство манастира Светог
Апостола и Јеванђелисте Луке у Бошњану, на
ободима Мојсињске Свете Горе, који датира
из доба Цара Лазара, а савременици смо
његове чудесне духовно-материјалне обнове
и процвата од националног културног значаја.
– Долазак Мајке Тројеручице, Игуманије
хиландарске, као некада у славно доба Светих
Немањића, на челу са оцем српским Светим
Савом, као и долазак претходних веома зна
чајних икона и светиња, Богородице Млеко
питатељнице и мироточиве иконе Светог Луке
и бројних јерусалимских, руских и грчких
икона, светих моштију и црквених реликивија
– означавају почетак интензивније градње
манастира и околине и обнову српског народа, као и теснију сарадњу са братским народима Русије и Грчке, – каже архимадрит
Алексеј Богићевић. Икону је из Хиландара,
у свечаној пратњи Хиландараца, Војске, поли

ције и верника донео архимадрит о. Алексеј,
који објашњава да икона у Манастиру Светог
Луке трајно остаје, као благослов српском народу.
– Дочек иконе Пресвете Богородице Троје
ручице је велики догађај на нивоу Епархије
и за престони Крушевац, јер ће нас Богомајка
и својом трећом руком још присније штитити,
упутио је благослов архимандрит мр Алексеј
Богићевић, игуман манастира Светог Луке у
Бошњану и најавио радове на реконструкцији
и доградњи централне манастирске цркве, у
којој ће икона Богородице Тројеручице бити
свечано постављена.
Епископ Давид је у наставку служио Акатист Пресветој Богородици са вечерњим бого
служењем, а потом су се верни поклонили
Икони и са благодарношћу узели благослове
од Пресвете Богородице Тројеручице, која ће
чувати духовне бедеме Лазаревог града Крушевца.
Епископ Давид служио је прву архијереј
ску Литургију са Иконом Пресвете Богородице Тројеручице у Манастиру Светог Луке
10 маја, на дан спаљивања моштију Светог
Саве на Врачару. У част Иконе Пресвете Богородице Тројеручице недељом од 17 сати,
током летњег периода (у зимском од 16 сати)
служи се Акатист Пресветој Богородици
Тројеручици, као благодарност свештенства,
монаштва и верног народа за заштиту духовних бедема и васцеле Србије Светога Саве.

26

ВЕСТИ

ДОДЕЛА НАГРАДЕ
ПРЕДШКОЛЦИМА ВРТИЋА У ЧИТЛУКУ

За веома успешан уметнички рад II припремно-мешовите групе предшколаца вртића у
Читлуку (ПУ „Ната Вељковић“ - Крушевац) на ликовном конкурсу епархијског часописа за
децу БОГОМЛАДЕНАЦ, васпитачица Биљана Ђорђевић и њена група награђени су специјал
ном наградом нашег часописа.
Тим поводом су, по благослову Његовог Преосвештенства Епископа крушевачког Г. Давида, уредник часописа протојереј Радиша Јовановић и помоћник уредника песник Раде
Јовановић посетили ову предшколску установу и доделили награде.
Тема конкурса била је СВЕТИТЕЉ.
Награде ученицима основних школа биће уручене па почетку наредне школске године.
Детаљније о овом уметничком делу предшколаца биће у неком од следећих бројева часописа.

НАСТАВАК РАДОВА
У МАНАСТИРУ У ГРАБОВУ

Са првим зрацима мајског сунца у новоoснованом манастиру Светих апостола Петра и
Павла у Грабову отпочели су радови око обнове и уређења манастирске порте. У неколико
наврата уклоњени су остаци урушених старих зграда, очишћено је растиње око зидова који
опасују манастирску порту, уклоњена стара стабла и проређен дрворед. У току су радови
око изградње стаза, уређења травњака и врше се припремни радови око почетка санације
манастирске цркве.
Благодарећи Богу, захваљујући Војсци Србије – крушевачком гарнизону – и Општини
Ражањ на помоћи у радној снази и тешкој механизацији, успешно напредују радови у овом
манастиру.
Јереј Милан Бањац
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Љубица Петковић

ПРВА ГОДИНА ОКУПАЦИЈЕ – 1915.
Из Летописа цркве Лазарице, установљеног
о стогодишњици на основу сачуване црквене архиве, забелешки
тадашњих свештеника и других записаних сведочанстава
* Јануара месеца у Круше*Дванаестог октобра повац стигло 140 сандука држа
слат захтев за достављање спи
вне архиве. Очекује се напад
скова живих младића рође
непријатеља. Марта месеца
них 1898. године. „Врло је
командант XII пуков. Окр.
хитно!“ За три дана доста
Команде, доставља наредбу
вљен. А. Поповић. Реоргани
Господина Министра Војног:
зација војске у Србији, позва„да се приступи попису мла
ни су војни обвезници од 18
дића рођених 1896. и 1897.
до 55 година.
год. за последњу одбрану.“ За
* У Крушевцу, где је доспео
рођене 1896. списак раније
у повлачењу Краљ са Владом
послат. Послат Списак мла
Србије и војском, почетком
дића рођених 1897. године: из
новембра, прегледајући један
Крушевца укупно 126; из Гарсандук архиве који је понео
ске општине 16, пепељевачке
од краља Петра, министар,
10; степошке 16; из Кобиљске
државни саветник и библио26; гагловске 16, паруновачке
текар Краљев Добросав Ру
29. Укупно 221 младић. „По
жић Добра нађе Јеванђеље, за
Окупирани Крушевац
следња одбрана.“ Извео из
које убрзо утврди да је то
књига рођених цркве крушевачке Цара Ла- Мирослављево јеванђеље, најстарији српски
зара старешина Антоније Поповић.
писани споменик, нестало после убиства
* Првих девет месеци ове године није било Александра Обреновића. Предао га је Краљу:
ратних дејстава. Много жртава однео пегавац „Добра дошао на воз. Мало с нама вечерао…
у целој Србији. Смирио се тек половином го- каже да је нашао Мирослављево Јеванђеље и
дине. Крушевац један од значајних медицин- предао га Нам.“�
ских центара земље. За лечење и негу рање
*Дође једног дана један поручник, не заника и болесника користе се осим болничких памтисмо му име, дозволио му генерал Ми
и војних и школске и многе приватне зграде. хајло Живковић да пре повлачења војске дође
У другој половини октобра стижу медицинске у Лазарицу. Морао је, вели, да моли опроштај
мисије из Велике Британије.
од кнеза Лазара што српска војска не може
*Почетком октобра напад аустроугарских да одбрани његов Крушевац и што мора да се
снага на Србију. У ноћи између 13. и 14. ок- повуче, на југ, незнано куд. Дуго се молио па
тобра, без објаве рата бугарске војне јединице оде. Хоће ли помоћи благослови које дадо
нападају Србију. Пораз. Србија се повлачи. смо!? Војска се повлачила преко Јанкове
Не да се описати стање. У Крушевцу је стра клисуре пут Косова. Непријатељски ероплашна слика, избеглица преко 50000, плус до ни надлећу град.
*„25. октобра (по старом кал.) 1915. год.
маће становништво и много рањеника. Општа
анархија, отимање хране, брашна, све про- ушли су непријатељи у Крушевац. Од тада
давнице изобијане. Страх велики. Тужна робовање.“(Запис проте Х.Поповића, на обич
староставна престоница Косовског Цара Му- ном папирићу). Председник и општинари са
белим чаршафом чекају непријатеља. Гробна
ченика!

28

ДОКУМЕНТИ О ВЕЛИКОМ РАТУ

Интернирање грађана

тишина…Предаја, 7. новембра. Немци ушли
у Крушевац. Сутрадан град је прекривен немачким заставама. Забрана свега и свачега.
Глад, црна берза, замена новца немачким
маркама и крунама. Заробљено око хиљаду
српских рањених војника и официра. Са њима
заробљене и припаднице британске медицинске мисије, које су одбиле да напусте своје
пацијенте и повуку се са српском војском. Са
њима је био и академик др Марко Леко, председник Црвеног крста.
*Стигла војна наредба аустроугарска да се
поруши Споменик косовским јунацима како
би се од њега излила муниција. Др Леко је на
одличном немачком језику објаснио начел
нику Сиберу како је и када Споменик подиг
нут, да је аутор Ђорђе Јовановић за његово
решење на Светској изложби у Паризу добио
награду пре петнаест година, осмелио се, поред осталог, да му каже: „Треба ли да буду
кажњени они који су пре пет векова ратовали
да би, између осталог, одбранили Беч и Пешту од Турака. Јавност Европе ће вас прогласити за вандала. Људи ће се у вашој држави стидети вашег поступка.“ То је говорио човек који
нема српско име и презиме. Придружила му
се докторка Алиса Хачисон, рекла да жели да
се слика поред Споменика и пошаље слику у
Енглеску а неке фотографије већ су послате
и објављене у „Тајмсу“. Шта ће свет рећи?!…
После тога начелник Сибер замолио др
Лека да напише све шта сматра да је потреб
но о Споменику, како би имао објашњење за
своју Команду, ако му замере што није поступио по наређењу. Слава Богу, Светом Кнезу и косовским мученицима, а и др Леку –
Споменик је спасен.
*Болница шкотских жена смештена у Жен
ској школи (Косанчићева улица) а после пребачена у касарну Цар Лазар.

*„28.11.1915. врло лепо време“; „29.11.
1915. црква пуна света, време ванредно, В.
Сер. Неготинац.“ (Белешке на Минеју за новембар, Русијa, пре 1855).
*“Аустроуграски војници 17. децембра са
звонаре цркве Светог Ђорђа скинули звона.
Ограду око цркве сву су погорели. У порти су
закопали десет цркнутих коња“ (Време, II/1922,
Бр.252-254.)
*Са војском и део народа кренуо у повла
чење. Бугарска издаја приморала их на пут,
уместо ка Солуну, према Косову и Албанији.
Када су преживели стигли на обалу Јадранског
мора, чекало их је разочарење: савезници
нису послали бродове да нашу војску пребаце на опоравак у Грчку и на острва. Цар Ни
колај II Романов је интервенисао, тражећи
помоћ за евакуацију Срба са албанске обале,
а руска Влада је 19. децембра 1915. објавила
да ће у питање довести савез са Енглеском,
Француском и Италијом ако се Србима хитно не помогне. Цару Николају и братском
руском народу нека Господ узврати сваким
добром.

Аустроугарска војска улази у Крушевац

*Ову годину Срби ће своју земљу записати
црним словима – „земља смрти“. У Крушевцу упокојило се 1089 лица, од пегавца 280
Срба и 144 аустроугарска заробљеника, остали од других болести (др Милутин Тасић,
Здравствене прилике у Крушевцу 1914-1918,
У: Крушевачки крај у окупацији , 47). Бог да
прости мртве и нека да снаге и наде живима:
војсци и народу у повлачењу и онима који су
остали на својим огњиштима.
Боже, помози, молимо Те!
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„Уласком Команде војног подручја
Крушевац, 15. октобра 1944. године, у
зграду Гимназије затекли смо велики број
затвореника.
Одмах после по
влачења Немаца из
Крушевца, њих су, са
територије читавог
Округа крушевачког,
притворили у својим
местима народноослободилачки одбори
и активисти народноослободилачког
покрета и чим је Крушевац ослобођен спровели су их у зграду
Гимназије под својом стражом“. Радош Лепенац, носилац партизанске споменице 1941.
„У периоду од октобра 1944, па до септембра 1945. године кроз судски затвор прошло
је двеста педесет затвореника за разна кривична дела. Од тога на најтежу казну осуђено
је око 40% затворених, док су остали осуђени
на временске казне или ослобођени“. Десимир Милосављевић, носилац партизанске споменице 1941.
+++
Свет жели да суди комунистичким злочинима почињеним у нашој земљи. У том циљу
успостављен је суд у Хагу. Истражитељи тога
суда, потпомогнути стручним тимовима,
предузели су обиман посао прикупљања из
јава сведока, ексхумација, аутопсија, иденти
фикација. Главна тужитељка изнела је основ-

ни принцип, који их
мотивише да истрају
у свом раду: „Нико,
ко је починио злочин,
да не остане не каж
њен“. Наравно, инсистира се на заповедној
или командној одговорности као приоритету у раду суда. Ради
детаљног информи
сања јавности, суд је
установио и свој ин
формативни програм.
Тако се, пред очима
целог света, руши мит
о непостојању правде,
hic et nunc, на земљи.
Зар је било потребно више од пола века,
великом свету, да отпочне суђење за учињене
комунистичке злочине? Где је био неки од
тих тимова за правду 1944. или 1945. године?
У том давно прошлом времену мој деда се
скривао у земуници, у свом забрану, у Лубе
њаку, испред злочинаца. Није било ни суда
ни пресуде. Револуционарна правда, у рукама санкилота, немилосрдно је косила некомунистичку Србију. А свет је славио победу
и признао Титову Југославију ( Велика Бри
танија 22. децембра 1945, а САД дан касније).
Где су, тада, биле невладине организације и
велики хуманисти, када су по Србији ницале
масовне гробнице као красте на телу једно
партијске тираније? Ко врати из Аустрије
голобраде младиће Сими Дубајићу да их сече
у Кочевју? Мој деда је увек говорио: Издадоше нас савезници!
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Када је истражитељима Хашког трибунала било презентирано овакво виђење правде,
хладно су одговорили: „Ми нисмо задужени
за злочине од пре педесет година. То морате
сами“. Коме не одговара откривање свих злочина комунистичког терора? Није ли то саз
нање за велики свет, да српски народ не би
никада трпео комунизам да није било издај
ства савезника. Они који су, по „ослобођењу“,
убијали за потребе власти, никада нису нигде
одговарали. Напротив, добили су комунистичке привилегије. Један од крушевачких
егзекутора уклесао је, себи за живота, на свом
надгробном споменику, испод имена: директор-саветник. Он је годинама шетао кроз
град, са „ореолом „ човека спремног на све.
И док је он био жив, живео је и страх од злочинца, а од најбоље српске деце регрутовани
су комунистички јаничари. Када је дошао
нови рат, ове елитне јединице биле су спремне да приме старе савете „комесара“ попут
Симе Дубајића и Добрице Ћосића. Командним кадровима, широм комунистичке Југо
славије, било је презентирано мишљење не
гдашњих „бораца“, СУБНОР-оваца и Титових
официра из Савеза комуниста покрета за
Југославију: „Ако нас је свет пустио једном,
после Другог светског рата, и међународно
нас признао дајући нам независност, имаће
мо протекцију и овог пута“. Међутим, свет
има друге планове са њима.
У Москви, тридесетих година прошлог
века, заседала је Коминтерна и закључила да
у Југославију не може ући док не сломи кичму српском народу и цркви. Било је то време
када је комунистичка Совјетија желела, као
сила, да освоји цео свет. Наша земља је одби-

ла да призна такву државу и указала је добродошлицу антикомунистичкој руској еми
грацији и њеној цркви. Срби су, као већински
и државотворни народ, тада били антикомунисти. Крајем двадесетог века, заседала је
друга сила оличена у Америци и донела зак
ључак да у Југославију не може ући док не
сломи кичму српском народу. Наиме, командни кадар у Југославији, са још најброј
нијим српским народом, био је комунисти
чки. У двадесетом веку Срби су страдали и
као антикомунисти и као комунисти.
На Видовдан 2001. године служили смо на
Багдали, у Крушевцу, парастос свим жртвама
комунистичког терора. Поклонили смо се не
малом броју оних који почивају на овом брду,
које својом висином доминира Градом. Тела
оних који су побијени на Багдали, никада
нису предата породицама да их сахране.
Остала су да леже плитко покопана, а то место, од ожалошћене родбине, чували су комунисти. Нисмо за то да се, после толико
година, ови људи откопавају, али морамо
знати да, поред Плаве гробнице на острву
Виду, у Грчкој, имамо и Зелену гробницу на
брду изнад Крушевца. Као што на Виду имамо спомен капелу, тако и на Багдали треба
изградити спомен храм свим жртвама комунистичког терора, од Кочевја до Багдале.
Издана од савезника света Србија, у кому
нистичкој Југославији, стојички је поднела
своје страдање. Наша вера учи да су мученици
у хришћанству победиоци, па се због тога и
свети великомученик Георгије назива још и
победоносац. Подигнимо храм нашим мученицима из времена комунизма, јер смо сведоци
победе која је утемељена на њиховим жртвама.
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Архипастирска делатност
Епископа крушевачког
Господина Давида
од 1. јануара 2015. до 3. јуна 2015. године
1. јануара 2015. године Ње
гово Преосвештенство Епископ крушевачки Г. Давид са
служивао је на празничном
бденију уочи крсне славе Епископа врањског Г. Пахомија, а
сутрадан и на Светој архијереј
ској Литургији у параклису
при Саборном храму Свете
Тројице у Врању.

4. јан. Служио у Параклису
цркве Св. Георгија у Крушевцу.
6. јан. Служио Царске часове и Свету архијерејску Ли
тургију у Параклису храма Св.
Георгија у Крушевцу.
7. јан. Служио Божићно Ју
трење и Литургију у Параклису цркве Св. Георгија.

11. јан. Служио у Параклису цркве Св. Георгија, посетио
цркву у селу Трнавци, у наме
сништву жупском.
13. јан.14.јан. Са монаш
твом, свештенством и верним
народом служио свеноћно бде
није у манастиру Покрова Пресвете Богородице у Мрзеници.
26. јан. Присуствовао ве
ликој вечерњој служби у храму
Св. Ђорђа у Крушевцу.
1. фебр. Служио у Паракли
су Саборног храма у Крушевцу.
6. фебр. Служио у цркви
Свете Тројице у Мудраковцу.
У Културном центру Крушевац
доделио награде ученицима на
литерарном и ликовном конкурсу који је расписао епархиј
ски часопис за децу Богомладенац.
7. фебр. Служио у Параклису Саборног храма у Крушевцу.
12. фебр. Служио у Параклису Саборног храма у Крушевцу.

8. јан. Служио у Покровској
цркви на Расини. У Привредној
комори Крушевца присуствовао божићном пријему. Посетио крушевачку Општу болницу и уручио аспиратор и 60
комплета постељине Дечјем
одељењу. Уочи Св. Архиђакона
Стефана служио бденије са све
штенством у Лазарици.
9. јан. Служио у манастиру
Св. Стефана у Лепенцу, пререзао славски колач.
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19. фебр. После вечерње и
призивања Светог Духа одржао
седницу Савета Епархије крушевачке.
20. фебр. Посетио манастир Св. Луке у Бошњану, са
архим. Алексејем разговарао
о градњи новог храма у манастиру.
22. фебр. Служио у манастиру Св. Илије у Великој Дренови. Присуствовао Молитви
праштања у Параклису Саборног храма у Крушевцу.
25. фебр. Служио Литургију
пређеосвећених дарова у црк
ви Св. Ђорђа у Крушевцу.

АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ

27. фебр. Присуствовао ју
трењу и Литругији пређеосве
ћених дарова у Лазарици. Посетио манастир Светог Илије
у Великој Дренови.
1. март. Служио у храму Св.
Георгија, који је у фази обнове
и фрескописања, потом водио
Литију кроз Крушевац до цркве
Лазарице, где је одслужен Молебан за заблуделе у вери.

11. и 12. марта одржао редовна предавања на Богословском факултету у Београду.

20. март. Служио у храму
Вазнесења Господњег у Великој
Дренови.

13. март. Служио
у манастиру Покрова
Пресвете Богородице
у Лешју.

4. и 5. март. Одржао редов
на предавања из предмета Хри
шћанска етика на Богословском
факултету у Београду.

14. март. Са свештенством Темнићког
намесништва служио
у храму Пресвете Богородице у Избеници,
чему су следили исповест свештенства и
братски састанак.

6. март. Служио Литургију
пређеосвећених дарова у По
кровској цркви на Расини. Одликовао пензионисаног прото
јереја Слободана Пешића правом ношења напрсног крста.

15. марта. Са свештенством
жупског намесништва служио
у цркви Преображења у Брусу,
после чега је извршена исповест свеш тенства и одрж ан
братски састанак.

22. март. Посетио Епископа
шумадијског Г. Јована са којим
је служио Свету архијерејску
Литургију у храму Светог Саве
у Крагујевцу.
23. март. Отворио округли
сто на тему Повећај натали-

7. март. Присуствовао ве
черњој служби у Лазарици, где
је извршена Света тајна исповести свештенства крушева
чког намесништва.
8.март. Са свештенством
трстеничког намесништва служио у цркви Свете Тројице у
Трстенику.
9. март. Служио Литургију
пређеосвећених дарова у цр
кви Лазарици.
10. март. Посетио ОШ „До
ситеј Обрадовић“ у Крушевцу,
разговарао са директором г. Б.
Радулцем и наставним особљем.

18. март. Одржао редовна
предавања у Београду.
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тет улепшај свет у Народној
библиотеци Крушевац, у оквиру манифестације Рода фест.
Служио опело монахињи
Агрипини у манастиру Љубо
стиња.
24. март. У Касарни Расина
у Паруновцу служио парастос
страдалима у НАТО агресији
1999. и присуствовао комеморативном скупу поводом 16
година од почетка бомбардо
вања Србије. Учествовао на про
моцији књиге игумана манастира Тумане Димитрија Преподобни тумански оци Зосим
Синаит и Јаков Нови у паро
хијском дому Лазарице.

АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ

27. март. Служио Литургију
пређеосвећених дарова у цр
кви Преображења у Брусу. Учествовао на трибини „Мило

те Тројице у Трстенику. Присуствовао Великом бденију са
читањем дванаест Јеванђеља у
манастиру Лешје.
10. апр.
Служ ио Царске часове са
свештенством
Лазарице.
Обишао храм
посвећен Светом Николају
мирликијском
и Светом апостолу Павлу у
изградњи у на

тано Јеванђеље на више језика,
потом примао госте у Епар
хијском двору.
13. апр. Служио у манастиру Дренча у намесништу жупском.
14. апр. Служио у Лазарици
са свештенством ове цркве.
Присуствовао вечерњој служби у цркви Свих Светих у Александровцу, а потом у Музеју
виноградарства учествовао на
промоцији књиге Манастир
Дренча: од рушевине до храма,
аутора Гордане Гаврић и Мирка Ковачевића.

срдни анђео на Балкану – ура
нијум, прљави рат и рак“ у Културном центру Крушевац.
29. март. Служио у манастиру Свети Лука у Бошњану. Освештао крстове за храм Светог
Николе у изградњи у Буковици,
парохија бучко-ломничка.
1. и 2. априла одржао редовна предавања у Београду.
3. апр. Служио у Параклису
саборног храма у Крушевцу.
4. апр. Служио у храму Четвородневног Лазара у Обрежу.
У манастиру Мрзеница служио
бденије, освештао врбове гранчице.
5. апр. Служио у порти храма Светог Илије у Ражњу.
6. апр. Служио јутрење и
Литургију у Параклису Саборног храма у Крушевцу.
7. апр. Служио у Покровској
цркви на Расини у Крушевцу.
8. апр. Служио Литургију
Светог Јакова брата Господњег
у манастиру Светог Илије у
Великој Дренови. Учествовао
у обављању Свете тајне Јелео
свећења у цркви Св. Ђорђа у
Крушевцу.
9. апр. Са свештенством намесништва служио Литургију
Василија Великог у цркви Све-

сељу Уједињене нације. Присуствовао вечерњој служби и
изношењу Плаштанице у црк
ви Св. Георгија. Служио Статије
у Покровској цркви на Расини.
11. апр. Служио Свету Ли
тургију Василија Великог у Васпитно-поправном дому у Крушевцу. У Васкршњој ноћи са
верницима дочекао Благода
тни огањ из Београда, који је
специјалним летом донесен из
Јерусалима, а по раздељивању
Огња водио Литију до Споменика косовским јунацима.
12. апр. Служио јутарњу
Васкршњу Литургију у цркви
Св. Георгија. Положио камен
темељац и повељу и освештао
темеље цркве посвећене Светом Јовану Крститељу на Багдали. Присуствовао Вечерњој
служби Љубави, на којој је чи-
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15. апр. Служио у Успењској
цркви у Варварину. Примио
ученике Призренске богосло
вије у Епархијском двору. Посетио парохију вучачко-пепе
љевачку и место градње цркве
Свете Тројице у Кошевима.

АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ

16. апр. Служио у цркви
Светог Николаја у селу Врбница, у намесништву жупском.

прикупљање средстава за из
градњу цркве у касарни „Цар
Лазар“ у Крушевцу.

17.апр. Служио у Покров
ској цркви на Расини која слави Источни петак. Крстио Да
мјана, сина ђакона Милана
Здравковића. Присуствовао
донаторској вечери за изгра
дњу храма Свих српских све
титеља у у Александровцу.

26. апр. Служио јутрење и
Свету архијерејску литургију
у цркви Свeте Петке у Шанцу
код Крушевца. Одликовао заслужне вернике Архијереј
ским граматама и благодарницама. Положио камен темељац
за нову цркву Свете Тројице у
селу Кошеви код Крушевца.

18. апр. Служио у селу Дреновцу код Параћина, наме
сништво ћићевачко.
19. апр. Служио у селу По
јате, у намесништву ћићевач
ком. У Лазарици крстио Јакова,
сина о. Ненада Јовановића,
пароха дединског и Вељка,
сина о. Марка Чуљића из Кук
љина код Крушевца.
20. апр. Уз бројне велико
достојнике, српске и хрватске,
просуствовао отварању фотоизложбе Љиљане Вукашино
вић поводом два века српске
просвете при загребачкој цркве
ној општини у СКД Просвјета.
21. апр. Присуствовао Све
чаној академији у Хрватском
народном казалишту у Загребу
одржаној поводом две стотине
година од оснивања прве срп
ске елементарне школе при
Српској православној цркви у
Загребу и десет година од осни
вања Српске православне опште гимназије.
22. апр. Са бројним српским
архијерејима саслуживао Ње
говој Светости Патријарху срп
ском Г. Иринеју на Светој архи
јерејској литургији у цркви
Рођења Светог Јована Крсти
теља у Јасеновцу поводом 70.
годишњице пробоја јасеновачких
логораша.
24. апр. Присуствовао и поздравио присутне на дона
торској вечери у хотелу „Рубин“ у Крушевцу, одржаној за

28. апр. Освештао пословни
простор крушевачке компаније
Вива у Крушевцу.
29. апр. Одржао редовно
предавање из предмета Хриш
ћанска етика на Богословском
факултету у Београду.
2. мај. Саслуживао Епископу бачком Г. Иринеју, са више
архијереја и домаћином Епископом Сергијем, на слави
Епархије средњеевропске у
Франкфурту, која је за свога
заштитника и славу узела Светог Николаја Жичког и Охридског.
6. мај. Служио у цркви Св.
Георгија у Крушевцу уз саслу
живање бројног свештенства и
монаштва, водио литију и пререзао славски колач.
7. мај. Одржао редовно пре
давање на Богословском факултету у Београду.
9. мај. Служио у селу Ратаре у намесништву ћићевачком.
Учествовао у свечаном дочеку Богородице Тројеручице
у манастиру Свети Лука у Бош
њану. Водио литију, започео
служење Акатиста Богородици
Тројеричици и учествовао у
служби вечерњој.
10.мај. Служио у манастиру
Свети Лука у Бошњану.
12. мај. Служио у цркви Св.
Архангела Гаврила у селу Рибник.
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Од 14. до 30. маја присуствовао редовном мајском засе
дању Светог архијерејског сабора Српске православне Црк
ве у Београду.
17. мај. Саслуживо већем
броју архијереја у Саборном
храму Светог великомученика
Георгија у Новом Саду.
21. мај. У Саборном храму
у Новом Саду началствовао
Евхаристијским сабрањем уз
саслужење Епископа бачког Г.
Иринеја.
24. мај. На дан прослављања
Св. Кирила и Методија саслужива на Литургији у Новом
Саду.
30. мај. Служио на свечаном бденију уочи Духова у
Цркви Св. Ђорђа у Крушевцу.
31. мај.Служио Свету архи
јерејску литургију у храму Св.
Георгија у Крушевцу, водио
литију до Споменика косовским јунацима где је, по сусрету са литијом из цркве Лазарице, служио молебан за Крушевац. Посетио парохију ста
лаћку, присуствовао манифе
стацији „Морава нас вода одранила“ под кулом Тодора од
Сталаћа и примио одликовање
„Косметска звезда“, за заслуге
у области српске духовности.
1. јун. Служио у цркви Свете Тројице у крушевачком на
сељу Мудраковац. В.д. старешину овог храма јереја Ивана
Цветковића произвео у чин
протојереја, пререзао славски
колач, одржао беседу и присуствовао трпези љубави.
Посетио Полицијску управу
Крушевац поводом крсне славе.
2. јун. Служио у цркви Свете Тројице у Трстенику. Посетио манастир Велуће.
3. јун. Служио у селу Мај
деву код старе цркве Свете
Петке.
Приредила
Љубица Петковић

