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СИМОНИДА
(Фреска у Грачаници)

Ископаше ти очи, лепа слико!
Вечери једне, на каменој плочи,
Знајући да га тад не види нико,
Арбанас ти је ножем избо очи!
Али дирнути руком није смео
Ни отмено ти лице, нити уста,
Ни златну круну, ни краљевски вео
Под којим лежи коса твоја густа.
И сад у цркви, на каменом стубу,
У искићену мозаик-оделу,
Док мирно сносиш судбу своју грубу,
Гледам те тужну, свечану и белу;
И као звезде угашене, које
Човеку ипак шаљу светлост своју,
И човек види сјај, облик, и боју
Далеких звезда што већ не постоје,
Тако на мене са мрачнога зида,
На почађалој и старинској плочи,
Сијају сада, тужна Симонида,
Твоје већ давно ископане очи…
Милан Ракић
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Свештеник Радиша Јовановић

СЛИКА
Ех, та давна и лепа слика!
Предели чисти, росом умивени, у сунчевом окупани злату.
Мајке које децу подижу, очеви који стварају и граде...
У школама песма и игра, жамор и настава... Премало клупа за толико деце...
Људи који се у очи гледају, једни другима помажу, причају се, друже.
Духови бодри, знатижељни, књиге се читају, догађаји препричавају, машта немирна
и бујна; пред човеком изазов да користан другима буде, да га због тога поштују и по
томе памте.
Породица, заједница, култура – не речи за пароле, већ живи стубови на којима
друштво почива.
Вера која облагодаћује живот човека, која га духовно крепи и од странпутица чува.
Светиње и светитељи – сведочанство да Господ походи народ свој.
Сећање на претке који су труд свој, и крв и зној уложили да потомство на своме
почива.
Понос на прошлост честиту и славну, због које нас Господ и у највећим невољама,
бедама и страдањима није заборављао, већ нас поново подизао, јачао и путем правим
усмеравао,
да поколења благодат мира и слободе могу да кушају. Људи да се наслушају цвркута
птица и жубора питких вода, нагледају бистрога неба, зелене траве, бујних пшеница,
густих шума. Надишу чистог ваздуха. Да уживају у радости других, да примете патњу
онога крај себе и све што могу учине да се његова патња преокрене, те да и он доживи
радост.
Тај дух и даровано природно богатство да се, чисто и честито, поколењима остави.
Да, једна дивна, давна и прелепа слика.
Када су људе красила дела, а не одела.
•••
Једва приметно, под велом неких нових слобода, у виду назови-демократије,
ветрови бесчашћа продували су нашим крајевима.
Угрозили морал, испревртали духовне вредности и праве оријентире наглавачке
поставили.
Као да је неко ножем распарао ону давну прелепу слику.
Шарени комади стакла свуда по нашим домовима, установама, улицама, излозима,
у нашим рукама, уређени да стално приказују неку сасвим другачију слику.
Погледи људи приковани за њих, и уши усмерене ка њима, скоро сва пажња
посвећена њима, једва да овлаш примете ствари и друге људе око себе.
И чују се гласови разни, и поруке, и пароле.
Оно што је вредело поче све више да губи вредност.
Оно што је било за поштовање све више се извргава подсмеху.
Оно што је било наше све више престаје да буде наше.
Од нашег постаде моје-твоје, а затим туђе.
И можда ће неко, у незнању и незрелости, помислити и рећи да не дозволимо да
нам прошлост диктира будућност.
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Међутим,
оно што је садашњост за који часак биће прошлост. Оно што чинимо сада, ускоро
ће бити део наше прошлости. Али, то што сада јесмо, иако ће ускоро постати прошлост,
опредељује какво ће нам бити сутра, то јест каква ће бити будућност.
Ако данас сејемо, сутрадан ћемо жети и јести. Ако данас пландујемо, сутра нећемо
имати шта да једемо. И те како садашњност, која ће постати прошлост, одређује
будућност. Која ће опет, у овоме поретку ствари, једном постати прошлост.
И зато се човек мора увек одговорно односити према садашњости. Она ће бити
прошлост, али ће одредити део будућности.
То су знали и тако чинили наши свети и честити преци. Светитељи, исповедници,
мученици. За нас – њихову будућност – трудили се, страдали. Нама наслеђе и светиње
оставили.
Наше поштовање према њима, и наш однос према садашњости, одредиће и нашу
будућност.
Зато, нека нас води знање и искуство, а не пароле.
Жижак вере нека нам осветљава пут ако смо у тами.
Оне који су за нас и нашу садашњост гинули и страдали не проглашавајмо
неразумнима.
Оно што нам је Господ даровао, што је било наших предака, па наше, и што би
требало да буде наших потомака, не поклањајмо олако другима.
Љубав и помоћ и пажњу даровати, братски, али се свога не одрећи.
Ако ко шта силом присвоји, његово у целости бити неће, биће му камен спотицања
у животу и осуда у Дан праведне исплате Господње,
када ће се поново ствари поставити на своје место, и слика васпоставити у пуноћи,
преображена, вечна и цела;
и ми у њој, на своме месту, благословени од Господа,
или далеко од Њега, већ према томе да ли смо, у целокупној дарованој нам
садашњости,
више се трудили да нас красе дела, или само одела.
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Епископ крушевачки Господин др Давид (Перовић)

А такозвани унутрашњи,
односно најсвеобухватнији
дијалог о Косову и Метохији?
Рецимо о томе овако:
Прва Стара света Србија, цара Душана Силног, територијално је отуђена од
себе и од народног српског корпуса, и Срби су је прежалили: У Републици (да ли
будућој Новој, Северној, Горњој, Вардарској, Словенској, Скопској, Илинденској,
или ...?!) Македонији незванично постоје Срби у већини, али су они помакедончени
и побугарашени, као што су то и тамошњи Грци, док су званично окупирани
Албанцима и Арнауташима, па су зато и малобројни.
Друга Стара света и мученичка Србија, или Велика Србија Династије Карађор
ђевић, раскупусана је масонством и стаљинизмом, титоизмом и комунизмом.
Трећа Стара света Србија, Стари Рас са Полимљем, и са Дежевом у срцу, празни
се од Срба незванично, док фактички постаје Санџак; она као да је у целини
муслимански и арнауташки вилајет, са мањином Срба у себи, но која ипак
располаже већинском територијом.
Четврта света Стара Србија, Косово и Метохија, де факто не постоји, него де
јуре, територијално нестаје насиљем светских сила, док присуством малога
постотка Срба она ипак постоји, и засад опстаје. Останком постојећих Срба и
урачунавањем повратника, она би донекле могла да ојача, и таква да остане у
границама Републике Србије. И то под следећим условима: да сви ми Срби,
налазећи се посвуда ~ издржимо све притиске, и одбијемо све нападе уперене
против нас; како своје унутрашње, тако и туђе спољашње.
А све то опет под сличним условом: да нити један од нас Срба не пристане на
сецесију Старе свете косовско-метохијске Србије ради евро-атлантских интегра
ција. И опет, да се спољашњим и унутрашњим факторима и оверивачима не
дозволи да они, по ко зна који пут, заваде Србе у Србији, и то са крајњим циљем
да се они опет искољу,
и да опет добију ракете по глави,
и буду отровима запрашени по својој зеленој трави;
затим да буду и окупирани, и да на крају изгубе преостале делове своје тери
торије.
Зато се сви ми, ~ колико год нас има, ~ и где год се налазили по Земљином шару,
а битујући у опасностима од пропасти која се као многоглави и многоруки Голијат
надвила над нашим главама, ~ закунимо, речима светога пророка и цара Давида:
Ако заборавим тебе, Јерусалиме,
~ Стара света Србијо Косовско-Метохијска ~
нека ме заборави десница моја (Пс. 137, 5).
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Инако, сва наша браћа, Преосвећени архијереји Српске Православне Цркве ~
већ су то учинила у Божићној Посланици за 2018. годину: Потписали су је
појединачно и саборно, па је и упутили неустрашиво свој својој духовној деци, широм васељене, и даље ~ до Светих Небеса, и до Свете Небеске Србије на Небесима.
Ипак, било да је све у сагласности са нашим жељеним, било у супротности са
нашим, реалним стањем, преостаје нам стална молитва Господу Сведржитељу и
Животодавцу. Дакле молитва применљива на наше садашње свенародне невоље
и муке; и то велика, вишеструка молитва, рецимо косовско-метохијског ново
мученика у савести, Патријарха Павла:
За милост Божју нама недостојним слугама Његовим, да сачува све нас од мржње
и злих дела и да усели у нас љубав несебичну, по којој ће сви познати да смо ученици
Христови, народ Божји, као и свети преци наши, те да се увек знамо определити
за истину и правду Царства небескога, Господу се помолимо.
За све оне који учинише неправду ближњима својима, било да сироте уцвелише
или невину крв пролише, мржњом узвративши на мржњу, да им Бог подари покајање,
просветли ум и срце и обасја душу светом љубављу и према непријатељима, Господу
се помолимо.
Господе, како је много непријатеља који војују против нас и говоре: Нема им
помоћи ни од Бога ни од људи. Господе, Ти нам пружи руку Своју да останемо народ
Твој и по вери и по делима. Ако морамо да страдамо, нека то буде на путу правде
Твоје и истине Твоје ~ не допусти да буде због неправде наше или мржње ма према
коме. Рецимо сви усрдно, Господе, помилуј.
Још се молимо Богу, Спаситељу свих људи, и за непријатеље ~ да их Господ
човекољубиви одврати од насиља над православним народом нашим; да нам не руше
свете храмове и гробове, децу не убијају и народ не прогоне, него да се и они обрате
на пут покајања, правде и спасења. Рецимо сви усрдно, Господе, помилуј.
У поговору о будућности Старе свете Србије или Косова и Метохије, каква год
она била, дајмо и себи мало одушка, па рецимо:
Мислити, и одлучивати о Старој Србији или Косову и Метохији, да! ~Али на
време! ~ Кад нас је било тамо, требало је и остати да бисмо и опстали, а не мислити
о њој (њему) сада у невремену, када смо из ње и са њега отишли и скоро нестали,
због чега нам сада изгледа као да залудно тражимо повратак и останак. Јер ако
нисмо знали онда, као постојећи тамо ~ да постојимо, хоћемо ли сада, као скоро
непостојећи тамо да знамо ~ како опет да постанемо, и останемо?!
Зато свему досадашњем придодајмо и ми ову прикладну прозбу, и у њој сву
нашу наду:
Господе Исусе Христе, Који си војевао за све људе, и победио грех, смрт и ђавола,
помози и нама, народу Твоме (Српском) да се одбранимо од свих непријатеља наших,
видљивих и невидљивих, а да руке своје не огрешимо.
Реч Твоја кад изађе из уста Твојих к нама, Господе Боже Сведржитељу, да се не
врати празна, него да саврши оно на што је пошаљеш; да нас води у миру, да покори
моћнике, а замке које су они замислили и разапели да би нас заробили, сама Она,
Реч Твоја да разори. Амин.
7
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Архимандрит Јустин Поповић

ЖИТИЈЕ СВЕТОГ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЛАЗАРА,
цара српског
Светосавски свенародни идеал и програм:
„Све за Христа – Христа ни за шта“, нико није
у таквој потпуности остварио као свети Ве
ликомученик Цар Лазар. Он је то свенародно
остварио определивши се за Царство Небеско
и приневши себе на Косовску жртву, и са
собом сав народ Српски. И то учинио са чисто
еванђелских разлога, изложених у народној
песми:
Земаљско је за малена царство,
А Небеско увек и довека.
Ево укратко изложеног његовог житија и
мученичког подвига.
Када у Српској земљи цароваше силни цар
Стефан Душан (1331-1355. г.), он око себе
имађаше многе благороднике и великаше;
међу њима беше и знаменити великаш Лазар
Прибац Хребељановић. Прибац беше из града
Прилепца крај Новог Брда и имађаше троје
деце, две кћери и једног сина – овога блаженог
и славног Лазара, чије житије и страдање
желимо овде да изложимо.

Лазарева старија сестра би удата за челни
ка (војсковођу) Мусу, чија област беше на
горњем Ибру (у Звечану). Драгиња и Муса
родише синове: Стефана и Лазара (браћа
Мусићи), а по смрти мужа Драгиња се за
монаши и доби монашко име Теодосија. Са
својим синовима, Лазаревим сестрићима,
она је подигла манастир Пресвете Богороди
це код Брвеника, где по смрти би сахрањена
и она и њени синови. Млађа Лазарева сестра
би удата за војводу хвостанског2) Алтомана,
по коме бише названи познати Алтоманови
ћи. Са Алтоманом она доби сина Иваниша,
који по смрти својој би сахрањен у манастиру
Дечанима.

Лазар се родио око 1329. године1) у спо
менутом граду Прилепцу код Новог Брда.
Још из детињства он беше благе нарави,
оштроуман и добродушан. Васпитан би он од
родитеља у хришћанској вери и побожности.
Чисте нарави, кроткога ума, храброг и пле
менитог срца и душе, он брзо напредоваше у
сваком добру и мудрости. Подарене му од
Бога дарове он богато умножаваше и ревно
сном побожношћу свог подвижничког живо
та дивно увеличаваше. Тако даровит, он не
само што брзо претече своје вршњаке, него
и привуче на себе пажњу цареву и стече ње
гову благонаклоност, због чега би узет на
царски двор у Скопљу, и убрзо затим уведен
у државне послове.

На двору цара српског Стефана Душана
млади Лазар постаде убрзо веома славан и од
свих вољен и уважаван због своје честитости,
витештва и искрене побожности. Ускоро он
постаде и зет царски, јер му цар Душан даде
за супругу своју племениту рођаку Милицу,
ћерку великог кнеза Вратка, од лозе Не
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мањића.3) Лазар се вери са Милицом, по
народном казивању, у манастиру Јошаници,
и по женидби би убрзо узведен у достојанство
кнеза („ставилца“). Ово би око 1353. године.
Лазар постаде и војвода у Душановој војсци,
јер беше веома вичан у војној вештини и
војевању, као некада славни краљ српски
свети Јован Владимир (празнује се 22. маја).
Лазар и Милица се веома вољаху и једно
друго у честитости и побожности подстицаху.
Бог им даде најпре пет кћери: Мару, Драгану
(или Марију), Јелену, Теодору и Оливеру, а
затим и три сина: Стефана, Вука и Добровоја
(који умре веома млад). Колико то беше че
стита породица најбоље се види по томе што
отац, мајка и најстарији син бише од Бога
прослављени као Његови Светитељи. 4)
Душан беше моћан владар који Српску
државу прошири на многе области грчке
земље, и зато се прогласи за цара у својој новој
престоници Скопљу 1346. године. Том при
ликом он уздиже Српску архиепископију на
степен патријаршије. Са тим се сагласише
многи епископи и светогорски монаси, али
не и Цариградски патријарх. Због овога кас
није настадоше не мале невоље, које ће тек
овај блажени и свети Лазар, када постане
српски владар, потпуно отклонити. Цар Ду
шан беше ожењен Јеленом, сестром бугар
ског цара Јована Александра (1331-1371.
год.), и са њом имађаше сина који се зваше
Стефан Урош. У то време беше запретила
свим хришћанима и владарима на Балкану
велика опасност од најезде иноверних хорди
Турака, који све чешће упадаху у Европу из
Мале Азије. Душан крете на њих са својом
војском, али се на путу изненада разболе и
напрасно умре, 20. децембра 1355. године.
Тада нејаки цар Урош прими у наслеђе очево
царство (1355-1371. г.), али се неки од срп
ских великаша не хтедоше њему покорити
него стадоше међу собом делити и цепати
велику Душанову царевину. Први се од Уроша
одвоји његов стриц Симеон – Синиша и узе
под своју самосталну власт области у Грчкој
Епир и Тесалију.5) Затим се нејаком цару
Урошу поче насилно наметати моћни вели
каш Вукашин Мрњавчевић, који ускоро по

стаде и најмоћнији човек на српском двору.
У његове руке ускоро пређе потпуна власт
над једним делом царства. Јер Вукашин се
1365. године прогласи за краља и владаше у
крајевима од Вардара са престоницом у граду
Прилепу. Око тога настаде не мали метеж и
несугласице у земљи.
Да би помогла своме нејаком сину Урошу
мајка му Јелена узе да управља Серском
облашћу у Македонији, али тако да при
знаваше врховну царску власт свога сина.
Она мудро управљаше овим крајевима цар
ства, но ускоро се замонаши и доби име
Јелисавета.6) Као монахиња и царица она
настојаваше да помири Српску Цркву и др
жаву са Цариградском патријаршијом и зато
с љубављу и поштовањем прими на свој двор
у Серу цариградског патријарха Калиста,7)
који лично беше дошао у Сер ради мира и
јединства, јер добро схваташе каква велика
опасност прети свим хришћанима од Агар
јана. Но свети патријарх Калист убрзо се
разболе и умре ту у Серу (20. јуна 1363. го
дине), као што њему беше прорекао пре
подобни Максим Капсокаливит. Но измире
ње Српске и Цариградске патријаршије оста
де неизвршено. Царица Јелена-Јелисавета
ускоро узе себи за савладара деспота Јована
Угљешу Мрњавчевића, кога ожени чесном
девојком Јеленом, ћерком ћесара Војихне,
господара Драме, касније познатом као мо
нахиња Ефимија.8) Ускоро затим царицамонахиња повуче се сасвим са власти из Сера
и отиде на двор сина свог цара Уроша, а власт
у тим крајевима преузе деспот Угљеша. Он
беше веома благочестив и мудар владар и
прва му брига беше да измири две патри
јаршије. То он одмах и постиже (1368. го
дине), али се ово измирење односило само
на пределе Серске области којом је он тада
управљао. Угљеша беше богољубив и човеко
љубив и помагаше многе људе, а особито све
те цркве и манастире, и то не само у својој
области већ нарочито на Светој Гори Атонској.
За његово време и његовим настојањем бише
обновљени многи манастири у Светој Гори.
Тако, „благочестиви деспот Јован Угљеша“
обнови и изгради манастир Симонопетру на
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високој стени југоза
падне обале Свете Го
ре, а затим и манастир
Светог Павла.9) Мана
стиру Ватопеду он по
клони манастир Спи
леотисе у области Мел
ника.

у најслабија срца пре
творише се. И уистину,
тада живи оглашаваху
за блажене оне који су
раније умрли“.

Посебну бригу ула
гаше деспот Угљеша да
хришћане у својој зе
мљи и на читавом Бал
кану заштити од наје
зде нечестивих Агар
јана, и зато се поче при
премати за одлучну
борбу са њима.10) На ту
борбу за одбрану хриш
ћана он призиваше и
многе друге великаше
и владаре, али се нико
не одазва осим његовог
брата Вукашина Мрњавчевића. Но по несре
ћи и гресима српским Турци изненада раз
бише њихову војску код места Черномена на
реци Марици (26. септембра 1371. године),
где оба ова српска великаша погибоше. Тада
настаде тешко стање за све хришћане тих
крајева, које овако описује тадашњи све
тогорски монах Исаија: „Толика нужда и зло
љуто обли све градове и крајеве западне (тј.
српске), колико ни уши слушаше, ни очи видеше. А по убијању овог храброг мужа деспота
Угљеше просуше се Исмаилћани, полетеше
по свој земљи као птице по ваздуху, и једне
од хришћана мачем клаху, друге у ропство
одвођаху. А оне који су остали смрт прерано
поже. Они који су од смрти остали глађу
погубљени бише. Јер таква глад би по свим
крајевима, каква не би од постања света, ни
потом таква, Христе милостиви, да буде. А
оне које глад не погуби, ове допуштењем
Божјим вуци ноћу и дању нападајући ждера
ху. Авај, јадан призор би да се види! Оста
земља од свих добара пуста: и људи, и стоке,
и других плодова. Јер не би кнеза, ни вође,
ни наставника међу људима ни да их избавља
ни да спасава, но сви се испунише страхом
исмаиљћанским, а срца храбра јуначких људи

Док се све ово зби
вало на југу бивше Ду
шанове царевине, у се
верним крајевима ње
ним владаше цар Урош
Нејаки (1355-1371. г.).
Њему тада беше тек 19
година. Због обести по
јединих српских вели
каша, цар Урош, иначе
по природи сувише
милостив и кротак, не
беше у стању да под
својим жезлом чврсто
држи јединство оста
лих српских области.
Једини који уз њега
беше и у томе му помагаше беше честити и
способни Лазар, који остаде на царском двору
и беше највернији и најоданији човек цара
Уроша, због чега од њега и доби титулу кнеза,
и то најпре новобрдског и топличко-полим
ског, а затим и рудничког и моравског. Лазар
беше мирољубац и стално размишљаше како
да уједини разбијено царство, и на тај начин
да све Србе и све хришћане окупи и припреми
за борбу против Турака. Када ускоро затим
умре блажени цар Урош (4. децембра 1371.
г.),11) Лазар од тада још више настојаваше да
ову племениту намеру оствари, ради добра
свога народа и свега рода хришћанскога.
Добивши под своју владавину Ново Брдо,
Топлицу и Рудник, а затим и области Бра
ничево и Мачву са Београдом, он ускоро
премести своје седиште у Моравску област,
у град Крушевац на реци Расини, кога притом
сам изгради и утврди. Честитоме кнезу велике
невоље причињаваше непокорни и подмукли
великаш Никола Алтомановић. Он нападаше
на Лазареве области и штету им причињава
ше, па зажеле, шта више, да на превару ухвати
и самога Лазара, убије га и његове земље
неправедно потчини себи. У том циљу он
позва Лазара као на разговор и то без оружја,
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а када му свети кнез на веру Божју дође на
разговор, онда га један од Николиних слугу
потајно удари скривеним оружјем у груди, и
Лазар паде као мртав. Међутим, промислом
Божјим и силом Крста Христова, којега Лазар
свагда ношаше на грудима, он би спашен од
сигурне смрти. Јер златни Крст, који свети
кнез имаше свагда о врату, спречи железно
оружје да му не зада смртоносну рану. Тако
будући мученик Христов не пострада овога
пута, јер њему би одређено да за Христа
пострада од неверника Исмаилћана (Турака).
После овога догађаја, благоверни кнез склопи
братски савез са српским босанским краљем
Твртком I (1353-1391. г.) и победи Алто
мановића. Ускоро он под своју власт укључи
и области Херцеговине и Баната, те тако
постаде „у Христу Богу благоверни и само
државни господар Србљем и Приморју –
Стефан велики кнез Лазар“, а од свег српског
народа прозван славни цар Лазар. Честити
Лазар, иако на царску власт имађаше закони
то право, преко своје супруге Милице која
беше од владарске лозе Немањића, ипак није
се хтео наметати, као што то беше учинио
дрски краљ Вукашин, него све српске кнезове
братски поштоваше и братски их умољаваше.
У то време благочестиви супрузи Лазар и
Милица чесно поудаваше своје прве четири
кћери за знамените краљеве и великаше, те
и тиме утврдише мир и јединство хришћан
ских владара и народа. Каква пак беше
судбина њихове најмлађе кћери Оливере о
томе ћемо видети мало касније. Најстарију
своју кћер Мару они удадоше за велможу
Вука Бранковића (сина севастократора
Бранка Младеновића), који владаше на Ко
сову.12) Другу кћер Драгану (или Марију)
удадоше у кућу Шишмана, бугарског цара у
Трнову. Трећа кћи Јелена би дата за Ђурђа II
Стратимировића-Балшића, господара све
зетске и приморске земље.13) Четврта, Тео
дора, удаде се у Угарску за Николу Гаровића,
бана Мачванског (касније је постала баница
хрватско-далматинска).
Благочестиви господар српски Лазар беше
веома христољубив, и ту љубав своју особито
испољаваше према Цркви Божјој, како у сво
јој земљи, тако и свуда где живљаху право

славни. Најважнија његова брига беше да
одмах измири Српску и Цариградску патри
јаршију, које, као што рекосмо, од времена
цара Душана беху у неслози и подвојености.
Цариградски патријарх беше одлучио Срп
ског патријарха и међу њима не беше опште
ња и јединства. Зато прва брига Лазарева беше
да исправи оно што се тиче неба и спасења
душе његовог народа, јер виде и сагледа да
црквено раздељење јесте ствар штетна и па
губна. Као веома мудар и богобојажљив он о
тој ствари ништа не пренебрегну, и очима
својим не даде сна док тај велики подвиг не
оствари. Јер он говораше: Има ли за земаљ
ског владара ишта веће него да чини оно што
је Богу угодно? На то га подстицаху и свето
горски монаси, јер они најбоље осећаху како
Цркве Божје тугују кад нису у миру и љубави.
Они отидоше у Пећ патријарху Сави IV (13541375. г.) и о измирењу му говорише, а он их
упути у Крушевац честитоме кнезу. На челу
ових монаха беше преподобни старац Исаија,
родом са Косова, који се раније подвизаваше
у манастиру светог Јоакима Осоговског, а
сада беше хиландарски монах. Он уживаше
поверење Лазарево и зато, чим он стиже,
Лазар сазва велики црквено-народни сабор
у Крушевцу, на који би позвана и стара царица
Јелена, монахиња Јелисавета. Сабор, са па
тријархом и кнезом на челу (1375. г.), одмах
реши да се у Цариград пошаље старац Исаија
да од патријарха Цариградског измоли ски
дање проклетства са дотле умрлих и свих
живих Срба. И чесни старац Исаија пође са
неколико монаха пратилаца у Цариград код
свјатјејшег патријарха Филотеја (1364-1376.
г.), и благополучно сврши ову богоугодну
ствар измирења, као што то жељаше бла
говерни самодржац Лазар. О том важном
догађају ево шта пишу мудри стари живо
тописци, архиепископ Данило II и његов
ученик (у својој књизи „Животи Краљева и
Архиепископа Српских“):
„Када тадашњи патријарх царствујућег
града (Цариграда) васељенски кир Калист
посла и одлучи цара (Стефана Душана) са
патријархом, тада покаја се цар и заиска
разрешење за ово зло, и није га могао наћи
ради достојанства (тј. титуле царске) и ради
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градова. И после овога разреши се он од овога
живота и предаде се гробу, оставивши ово зло
непогребено. После овога прими царство
његов син Урош, и благоденствовавши дочека
велику беду од своје властеле, и мало година
царствова, и престави се из овога живота
ништа не учинивши о напред реченом злу.
Царство његово узе један део кнез Лазар, а
други део Вукашин, који, дрзнувши се на
краљевство, није се ништа бринуо о про
клетству светога Саве. А грчке крајеве и гра
дове узе Угљеша. И после овога, сакупивши
се изиђоше у Македонију, и од Турака бише
побијени (на реци Марици 1371. г.), и тако
скончаше. А најчаснији старац кир Исаија,
видевши ово неразрешено зло, распаљен
божанственом ревношћу, дође кнезу Лазару
и исприча му о тој ствари. А кнез Лазар,
богољубив и украшен многим врлинама,
чувши све ово о споменутом злу, паде у вели
ку жалост. Он посла старца Исаију патријарху
српском Сави, и овај дошавши једва га умоли
за ово разрешење. И патријарх се преклони
и замоли старца Исаију да пође у Цариград
и затражи разрешење о овоме. Старац се
покори овоме и пође, и дошавши кнезу узе
од њега довољно што је на потребу, и тако
пође на пут. А узе са собом и часнога у врли
нама прота Свете Горе кир Теофана, и два
његова ученика Силвестра и Нифона, и са
њима и Никодима тумача речи, и о свему
објавише целом сабору и старој царици кир
Јелисавети и свој властели. Затим дошавши
на Свету Гору, и одатле укрцавши се на лађу,
стиже у царствујући град, доживевши успут
страх и многе беде. А тада је царствовао
Калојован Палеолог и његов син кир Манојло,
а патријарх је био кир Филотеј, муж пун
врлине и премудар. Одмах се сазнало за
долазак старца Исаије и за узрок ради кога је
дошао. И прими га патријарх и цео сабор са
многом чашћу као што приличи. Затим, учи
нивши савет о овоме, опростише од пређа
шњег запрећења и одлучења и цара и патри
јарха и све живе и умрле, и примише све
архијереје и јереје у заједницу и саслуживање.
И догоди се овде оно што је боље за ове који
су дошли, а нарочито за кир Исаију, јер беше
веома возљубљен патријарху. Ради тога да

роваше да Срби немају више архиепископа
него самовласног патријарха којим нико не
господари. А издадоше и једну заповест о
овоме: да ако Срби ојачају и опет заузму грчке
крајеве, да у њима не мењају митрополите и
његово спомињање, тј. патријархово (на Ли
тургијама), као што то заповедају и саборна
правила. Када је ово све учињено онда на
писаше за потврду једну синђелију, и отпу
стише га са љубављу и чашћу. Ради боље
сигурности послаше с њима два изабрана
човека између свештеноинока, кир Матеја и
кир Мојсеја, који дошавши у Призрен, као од
лица патријархова, и ушавши у цркву слу
жише заједно и причестише се са светитељем
(тј. српским патријархом) и са српским све
штеницима који раније беху одлучени. А у то
време престави се Сава патријарх, који пре
биваше на престолу Светога Саве двадесет
година и пет месеци, и сконча месеца априла
29. дан на Антипасху (Томину недељу), у
трећи час дана. А ови дошавши из Цариграда
опростише цара Стефана (Душана), Јоаники
ја патријарха и Саву патријарха и цара Уроша,
и све мале и велике, јер се сјединише удови
глави и Црква опет доби своје благољепије“.
Толико о томе пише архиепископ Данило II
и његов настављач.
Како се у то време помирења престави у
Господу свјатјејши патријарх српски Сава IV,
свети кнез Лазар окупи сабор епископа и
српске господе у Пећкој патријаршији ради
избора новог патријарха. И по промислу
Божјем би изабран преподобни подвижник
старац Јефрем,14) кога одмах митрополити и
епископи рукоположише и на престо Светога
Саве посадише. Онда сви заједно одслужише
службу Божју и заједно се са дошавшима из
Цариграда причестише. Тако се утиша бура
у Цркви и разреши се свака свеза, благодаћу
Божјом и старањем честитог и мирољубивог
кнеза. Од овога дивног и богоугодног дела
њему веома порасте углед у свему народу
српском и хришћанском.
Љубав светог кнеза Лазара према божан
ској Цркви Христовој огледала се и у љубави
и усрђу које имађаше према светим хра
мовима и манастирима. Он постаде ктитор
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и добротвор многих
цркава и манастира, и
то не само у својој др
жави него и далеко ван
њених граница. Као
прво славно дело које
учини, после измирења
Цркава, беше подизање
дивне цркве Светог Сте
фана у славном граду
Крушевцу, познате и до
данас под именом Ла
зарица. Затим, као што
пише за њега патријарх
Данило III, овај хри
стољубиви владар „горе
и хумове своје државе
испуни обитељима мо
нашких жилишта“, где
се настанише и живљаху
монаси, „који себе Богу
ородише усамљеношћу
и сваким молитвеним
тиховањем“. Ово је било
после 1371. године, када
су, бежећи испред Ту
рака, многи монаси из
освојених крајева Балканског полуострва и
Свете Горе дошли у слободну Лазареву
државу, и овај монахољубиви владар дао им
је да се настане у његовим моравским краје
вима, особито око Крушевца и Сталаћа (где
још и данас има многих цркава, црквишта и
манастиришта из тога доба). Особито су код
светог кнеза долазили познати монаси звани
„Синаити“, названи тако по свом великом
учитељу преподобном Григорију Синаиту.15)
Ови подвижници и молитвени тиховалници,
на челу којих беше монах кир Григорије
Синаит, ученик оног великог Григорија, до
ђоше честитоме кнезу и замолише га да им
подари неко усамљеничко место, где ће моћи
богоугодно се подвизивати у миру и неузне
мирености од света. Свети кнез сазида тада
у тихом и скровитом месту у браничевском
Ждрелу на реци Млави цркву Пресвете
Богоматере и око ње основа манастир, а
својом владарском повељом од 1379. године
утврди га и снабде имањем, па га подари овим

чесним синајским мо
насима и кир Григорију
Синаиту. Све ово по
тврди и свјатјејши па
тријарх српски Спи
ридон, 16) заједно са
црквен им сабором у
Пећкој патријаршији.
Овај манастир и до да
нас постоји и назива се
Горњак, а посвећен је
Ваведењу Пресвете
Богородице. У то време
допутова у Крушевац
старатељ монашке бол
нице у светој лаври Хи
ландарској монах кир
Герасим (иначе брат
Лаз ар евог зета Вука
Бранковића). Он се јави
честитоме кнезу и изне
се му да оболели и ста
ри монаси у светој оби
тељи Светога Саве и
Симеона очекују кне
жеву утеху и помоћ.
Кнез одмах издаде по
вељу о томе (1380. г.), у којој заповеди „да се
у болницу хиландарску даје сваке године по
стотину онгија (златника)“, а ради исхране и
неге болесних монаха завешта још и два села:
„Јелашницу с међама и Јелашницу с црквом“,
што све опет потврди патријарх Спиридон
својом патријарашком граматом. Монах кир
Герасим исприча кнезу како се многи и многи
посвећују иночком образу у Хиландару, па је
црква скоро недовољна да све њих у себе
смести. Тада свети кнез, по угледу на велике
задужбине Немањића, посла неимаре и све
остало што требаше, те у Хиландару, уз главну
хиландарску цркву краља Милутина, сагради
дивни и пространи пронаос (припрату), те се
на тај начин и он уврсти у ред великих и
светих задужбинара Немањића. Руском пак
манастиру Св. Панталејмона у Светој Гори
кнез повељом својом од 1381. године прило
жи цркву Спасову у Хвосну, уз још нека села
и потребне привилегије. Истом манастиру
приложише тада челник Муса и синови му
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Стефан и Лазар село Уларе и цркву Св. Нико
ле на Лабу, за спомен покојне супруге и мајке
њихове Драгиње, рођене сестре кнежеве, што
кнез такође потврди нарочитом повељом.
Својом повељом он потврди и дарове војводе
црничког Црепа село Мутницу и Паракинов
Брод, које овај завешта лаври Св. Атанасија
у Светој Гори.17) Честити кнез брињаше и о
српским монасима у Светој Земљи. Јер на
молбу Јерусалимског патријарха Михаила
он писаше (31. августа 1388. г.) кнезу Дубро
вачке републике да се српским монасима у
Јерусалиму, настањеним у манастиру Св.
Архангела Михаила, задужбини Светог Саве
и краља Милутина, исплати заостали стонски
доходак. Свети кнез је слао прилоге чак и
манастиру на Синају, и манастирима у
Влашкој.
Но највећа задужбина светог кнеза Лазара
би његов манастир Раваница, који би основан
1381. године и посвећен Вазнесењу Господ
њем (Спасовдану). Градњу ове дивне задуж
бине повери свети кнез главном неимару Раду
Боровићу, који сазида величанствену цркву
у најлепшем српско-византијском стилу.
Очевидац свега тога, српски патријарх Данило
III, у свом „Слову о кнезу Лазару“, овако
описује кнежево украшавање манастира
Раванице: „Божанску је цркву прекрасним
мраморјем украсио, златом и сребром је
божанствене иконе изобразио. И не само
иконе, него је и зидове златом просветлио.
Манастир је оградио високим пирговима
(кулама) и чврстим зидовима, и утврдио
сваком оградом, какве до тада нигде није
било“. Исте 1381. године честити кнез издаде
своју владарску повељу овоме светом ма
настиру и обдари га великим добрима у По
морављу, Подунављу и Посавини. Та кнежева
повеља овако гласи: „Аз, ва Христа Бога бла
говерни кнез Лазар, ревније иже прежде мене
бившим благочестивим царем, на ихже пре
стол Богу ме вознесшу и царствија саном
украсившу, и славоју от многих јего дарованиј
јеже на мње, мало тому васхотех принети,
јелико по силе, благовољенијем Оца, поспе
шенијем Сина, савршенијем Светога Духа,
воздвигох от основанија монастир в славу

Светаго Вазнесенија, мње же в ктиторију,
јегоже по сиље мојеј украсив, иже в њем
житељство в саједињеније братијем изволих,
јакоже Апостоли уставише и правили Светих
Отец утврдише. Приложих же к потребам вса
изобилне, доходке и села, винограде насадих
и друге купих у Црепа и Југа… И саставих
општежитије, да се држи у манастиру… И вса
јелика приложих, не узех ничију баштину, не
сатворих по силе, но вса са искупом и с заме
ноју, јакоже кто хотеше“. За првог игумана
новосабраној братији у Раваници кнез поста
ви кир Арсенија, „мужа обдарена врлинама,
украшена разумом, који имађаше дар Свето
га Духа да учи многе“. У то време у Раваници
се подвизавао и свети Ромило Раванички,
који се ту и упокоји и би погребен с јужне
стране припрате раваничког храма.18) После
мученичке кончине светога кнеза и његове
ће свете мошти бити пренете у свету обитељ
Раваничку, као што ће се даље видети.
Еванђелско христољубље и човекољубље
светога кнеза није се огледало само у томе
што је окупљао у својој земљи монахе подви
жнике и исихасте (= молитвене тиховалнике),
и обнављао им или оснивао нове обитељи,
него и у томе што је подизао и обнављао и
многе парохијске цркве за христоименити
народ свој, и што је родитељски збрињавао
сиротињу и болеснике, подижући и издржа
вајући сиротишта и болнице. Уз то још он је
при црквама и манастирима отварао народне
школе, ради просвећивања свога народа.
Школу је отворио и у престолном граду Кру
шевцу, где су се учили његови синови и кћери
и остала српска деца у престоници. На његов
царски двор су се окупили многи учени и
мудри људи, уметници зографи и златари,
особито из јужних српских и грчких крајева,
бежећи испред најезде злих Исмаилћана. О
томе бекству хришћана испред Турака овако
говори мудри Константин Философ у свом
опису живота кнеза Лазара и сина му деспота
Стефана. „Када свети кнез, вели он, утврди
оно прво добро (тј. измирење Цркава), он
одмах пређе на друге ствари: где год је видео
ма које врсте градове и области и обитељи и
цркве благочестивих, где су (од Турака) једне
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огњем попаљене, а дру
ге порушене, и многа
убиства и реке крви које
су текле, и друго томе
слично, он је све то по
прављао, у ред доводио
и успокојавао. Јер ода
вно већ грчка држава
опадаше, а Исмаилћани
се умножаваху; и раз
лише се чак и у западне
крајеве… Исмаилћан
ски род се све више из
ливаше као неки ска
кавци: једне су од хриш
ћана одводили, друге
заробљавали, треће пле
нили, четврте клали,
као огањ ломећи и све сатирући где год се
појављиваху, и увек се наметаху; ишли су да
и оно што је остало поједу и немилостиво
погубе. И безнадежан је био изглед да се ово
измени за нас који грешимо и који се не
обраћамо Јединоме који мења све“.
Цар Лазар се у неколико махова борио
против ове турске најезде. Јер „он није трпео
да више чека и да пренебрегне своје удове, и
уз то још Христове удове, да се секу и кидају,
него одлучи или да уклони стид њихов од
свију, или сам да умре и да то још посведочи
мучеништвом“.19) Јер Турци су стално напре
довали, и огњем и мачем, неправдом и на
сиљем крчили су себи пут све даље и даље на
запад. Они се нису задовољавали чак ни пла
ћањем данка и пореза од стране хришћана,
него су тежили да све хришћанске народе
себи потпуно покоре и поробе. Тако су за
неколико година освојили велике и тврде
градове Сер, Софију и Солун,20) а 1386. године
освојише и српски град Ниш. На челу велике
турске војске беше султан Мурат I (13621389. г.); његов први сукоб са војском Лаза
ревом би код места Плочника на Топлици
1387. године (сада село Плочник код Про
купља), где Мурат утече испред кнез Лазара.21)
Следеће године Муратова војска продре и у
Босну, али је тамо сусрете храбри војвода
краља Твртка, Влатко Вуковић, и јуначки
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победи код града Билећа. Све ово међутим
не заустави Турке, него само подстакну Аму
рата да се још више и бројније припреми за
одсудну битку са кнез Лазаром и његовом
храбром војском. И султан се стаде силно
оружати и велику војску прикупљати. Али
као предзнаци скоре несреће српске беху се
опет појавили унутрашњи раздори, свађе и
издајства, и властољубље старешина српских.
Не беше једнодушности и оданости кнезу, те
зато он мораше са молбама и преклињањима
да позива Србе у бој на Косово. Кнез је, наиме,
одржао државни сабор у Крушевцу, са својим
војводама и велможама, и одатле је упутио
општу поруку свеколиком Српству: „Ко не
дош’о на бој на Косово, од руке му ништа не
родило, рујно вино ни пшеница бјела“… Но
и поред кнежевог позива многи се великаши
не одазваше, а западни хришћани своју помоћ
не упутише. Лазар је на двору одржао своју
кнежевску вечеру, на којој је мирољубиво
позвао све присутне војводе и великаше на
мир и слогу против некрста. Затим се српска
војска поче окупљати око града Крушевца и,
на челу са честитим кнезом и високим вој
водама, кретала се на југ у правцу Косова.
Своју војску је припремио и Лазарев зет Вук
Бранковић, господар Косова и Приштине, јер
Муратова војска управо беше кренула север
но од Скопља најпре на његове крајеве на
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Косову Пољу. Кнезу у помоћ крете и војвода
босанског краља Твртка Влатко Вуковић, а са
њим и бан Иваниш Хорват из Хрватске.
Дан пре битке кнез је војску своју окупио
око беле Самодреже цркве, где би одслужена
служба Божја и сва војска редом причешћена.
Јер је свети великомученик Христов пре
досећао да њему и њима предстоји испити
чашу страдања Христових „за крст часни и
слободу златну“.
За то време војска султана Мурата, са
синовима му Јакобом и Бајазитом и војско
вођама Евреносом, Сариџем и Балабаном, и
многим трупама турских емира из Мале Ази
је и Персије, беше се већ слегла на Косово
Поље, између града Приштине и река Лаба и
Ситнице. На дан боја на Видовдан,22) у уторак
15. јуна 1389. године, на Светог пророка
Божјег Амоса, свечарску славу кнеза Лазара,
честити кнез Лазар још једном се помоли Богу и изговори охрабрујућу беседу својој војсци
пре самог боја, што све лепо описа потоњи
патријарх српски Данило III. „Када се Мурат,
вели патријарх Данило, устреми као велики
лав са великом силом, он сакупи безбројно и
неизрециво мноштво војске многе себи у
помоћ и приближи се земљама српским. А
благочестиви и свехвални кнез Лазар, уви
девши свирепи наилазак овог гордог и охолог,
најпре Бога из дубине срца у помоћ себи
призва, говорећи: Боже, законопреступници
устадоше на ме, и судиште крепких заиска
душу моју. Мржњом неправедном омрзнуше
на нас, и оружје извукоше и напрегоше луко
ве своје, да нас устрељају, закољу и усмрте. А
Ти нас, Господе, не остави, већ нам помози;
и да уђе оружје њихово у срца њихова, и
лукови њихови да се сломе. Нека разумеју да
си Ти Бог, једини творитељ преславних чудеса
(ср. Пс. 85, 14. 10; 24, 19). Затим посла по
благороднике своје, велможе и војводе и
војнике, велике и мале. Призвавши их себи,
рече им о наиласку безбројних иноплемени
ка. Када се сви утишаше, он им тихим и спо
којним гласом свима скупа говораше: Ви, о
другови и браћо моја, велможе и благородни,
војници, војводе, велики и мали, сами сте
знали и видели колика нам је добра Бог у

животу овом даровао, и ничега красног и
слатког овога света, славе и богатства и свега
што је људима потребно – не лиши нас; него,
штавише, Он нам и умножи. Зато ако нам
што невољно и болно буде, да не будемо
недобротворни и неблагодарни Њему за ово.
Ако нам мач, или рана, или хиљаде смрти
догоди се нама, поднесимо то слатко за Хри
ста и за благочестиву веру нашег отачаства.
Бољи нам је подвиг смрти, неголи стидан и
ропски живот; боље нам је у боју од мача смрт
поднети, неголи плећа непријатељима на
шим дати. Много поживесмо за свет, поста
рајмо се дакле да ускоро подвиг страдалачки
примимо, да бисмо поживели вечно на не
бесима; именујмо себе војницима Христо
вим, страдалцима за веру, како бисмо се
уписали у књигу живота. Не поштедимо тела
наша у борењу, да од Подвигоположника
светле венце примимо. Страдања рађају сла
ву, а трудови посредују за починак. – Тим и
другим речима кнез наоружа војнике и на
подвиг многи страдалце припреми. А све
хвални, мужаствени и благородни, које роди
и подиже Српска земља као прекрасне мла
дице и изабране кедре Ливанове, милом и
љубљеном своме господару овако одговараху:
Ми, господине наш, откако заједничком при
родом од оца и мајке рођени бисмо, Бога и
тебе познасмо. Бог нас подиже, а ти васпита,
као чеда одхрани и као синове дарова, као
браћу заволе и као другове узпоштова. Сви
ми заједничари и пријемници бисмо славе,
богатства и свих красота света, весеља и ра
дости и војинства. Љубав и част, све обилно
од тебе примисмо, да радо за тебе, за веру и
за отачаство умремо. Нећемо поштедети себе,
знајући да после овога имамо отићи и са
прахом смешати се. Умримо да свагда живи
будемо, принесимо Богу себе, жртву живу, не
као негда привременим и преварним гошће
њем за насладу нашу, већ у подвигу крви сво
је. Не поштедимо живот наш, да живописан
углед после овога другима будемо; не бојмо
се страха надошлог на нас, ни устремљења
нечастивих противника насрнулих на нас.
Ако на страх и губитак будемо мислили,
нећемо се добра удостојити; ако бисмо о
неком таштом делу мислили, ништа од час
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них подвига остварили не
би. Ми се имамо борити
са Исмаилћанима као са
нашим непријатељима,
макар нам мач главу, коп
ље ребра и смрт живот
узели. Ми, о садругови и
саборци, узмимо тегобу
негдашњих војника који
су сада код Христа, да би
смо се с Христом просла
вили. Ми смо једна при
рода људска подвргнута
истим страстима, и један
гроб да нам буде, и једно
поље нека прихвати тела
наша са костима, еда би
нас прихватила светла едемска (рајска) насеља“.23)
Када затим отпоче
крвави бој између крста
и некрста, између хришћана и мухамед анаца,
тада један од Лазаревих
војвода, по имену Милош Обилић, успе да се
пробије до самог шатора султана Мурата и
да овога распори ножем и убије. Ово учини
војвода Милош и због тога што су га многи
завидљивци опадали код кнеза да ће он бити
српски издајник. Муратово убиство спрва
унесе велику пометњу у турску војску, и тада
је Лазарева војска нагло напредовала. Сам
кнез се јуначки борио и, како за њега каже
Троношки летописац, „имађаше на себи
шеснаест рана када је усео на трећег коња,
пошто два под њим већ беху убијена“. Но
промисао Божји беше кнезу и Србима назна
чио други исход из ове борбе. Јер после првог
српског налета и погибије султана Мурата,
његов син Бајазит прикри смрт турскога цара
и силним налетом и лукавим замкама ухвати
и погуби честитога кнеза и многе његове
војводе. О томе овако пише Константин Фи
лософ, кога смо већ напред споменули: „Када
кнез устаде и крете на Исмаилћане, сукоб би
на пољу Косову. И у први мах одолеваху
Лазареви људи и побеђиваху. Али већ не беше
време за избављење. Стога син турскога цара

(Бајазит) ојача опет у тој
самој битци и победи, јер
је Бог тако допустио да се
овај велики Лазар и они
који су са њим увенчају
венцем мучеништва. И
шта би после овога? Ла
зар достиже блажену
смрт тако што му је глава
посечена, а његови мили
другови молили су уср
дно да буду погубљени
пре њега, да не виде смрт
његову. Ова битка би го
дине 1389, месеца јуна
15. дан, када Лазар прими мученичку смрт“.
По свеопштем народ
ном и древном предању,
Светом кнезу Лазару се
пред ову битку јавио
Анђео Господњи и питао
га којем се жели приво
лети царству, да ли цар
ству земаљском или Царству Небеском?
Помоливши се најпре у себи небочежњиви
кнез је одговорио Анђелу Божјем: Ако ћу се
приволети царству земаљскоме, оно је за
малена, тренутно и пролазно; а Небеско Цар
ство је увек и до века. И тако се богољубиви
владар српски свецело определио за Царство
Христа Цара на небесима и са свим својим
христоименитим народом смирено покорио
свесавршеној вољи Божјој, која је врховни
закон неба и земље. Зато је и сада, пред џе
латом Бајазитом, мирно и спокојно стајао,
очекујући да прими мученичку смрт за веру
Христову и за отачаство народа свога хриш
ћанскога. Он није тражио слободу „по сваку
цену“, тј. слободу од Бога и без Бога, него
слободу у Богу и са Богом, и зато је мирно
приклонио главу под мач нехришћанинов,
молећи се у себи Богу овако: Створитељу мој,
Који судиш знане и незнане грехе наше, Теби
вапијем и Теби се молим: опрости ми све што
сам пропустио учинити по светој вољи Твојој,
и спаси овај народ мој, или боље рећи не мој
него Твој народ, Господе.24) Затим предаде
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душу своју у руке Под
в игоположника Христа.
Раставши се од тела зем
љаног и царства земаљ
ског ради Христа, он спа
се душу своју и душу на
рода својега, задоби бе
смртно Царство Небеско
и Богу приведе мноштво
Мученика. А и свето тело
његово Господ не предаде
распадљивости, него га
прослави нетрулежно
шћу и многим даровима
чудотворства.
Наиме, када Бајазит
виде са каквим досто
јанством прими смрт овај
хришћански кнез, он по
сле битке допусти мона
сима који искаху тело
Лазарево те га они узеше и честно погребоше
у цркви Светог Вазнесења у Приштини. После
пак годину дана Лазареви синови Стефан и
Вук, по савету свјатјејшег патријарха и зајед
но са клиром и народом, открише мошти
светог Великомученика и нађоше тело његово
нетљено и читаво, које испушташе многи и
благоухани мирис (као што то сведочи Пећ
ски летопис из тога доба). Јер Господ даде
нетљеност светом телу његовом као несум
њиви доказ мучеништва његовог за Христа и
богоугодног живота и светости његове. Узев
ши свето тело, сви скупа кретоше у литији ка
задужбини његовој манастиру Раваници.
Успут свратише у манастир Нову Павлицу,
задужбину Лазаревих сестрића браће Му
сића, који такође изгибоше на Косову. На том
путу литију срете чесна удовица Лазарева,
кнегиња Милица. Ту свечану али и тужну
литију овако описује српски патријарх Дани
ло III: „Благочестива и достојна хвале кне
гиња Милица, са прељубазна два сина њена
и са свима благородницима, изишавши у
сретање и близу бивши моштију новомуче
ника Лазара, на њих је пала и загрлила их.
Изван себе је била, као да је постала полу
мртва. А затим, тргнувши се као од сна, ва

пајима великим уздиса
ше: Авај мени, што ми се
деси! Изненада ми љуто
оружје прође кроз душу
моју. Слично Јеремији и
мени ово дође. Послушај
ме како уздишем, како
тужим, а нема никога да
ме утеши. Девојке моје и
младићи моји одведени
су у ропство. Обешчади
ме мач као смрт у дому.
И сви непријатељи моји
чуше за зло моје и зара
доваше се. Тако примих
изненада. Ово ли ја чеках:
пасти и лишити се супру
жанства и милог ми и љу
базног господина кнеза,
са светлим и изабраним
и мужаственим и храб
рим оружницима. Плачите са мном: поља и
долине, што бисте заједничари тела и крви
ових. Ридајте са мном и тужите ви мајке
прељубазне деце, жене добропобедних му
жева, рођаци љубазних својих… И сви остали
ово слушаху, и вапајима и гласовима и узда
сима све место оно испуњаваху. А мноштво
људи благородних и народа стече се, и сви
саставише плач и ридање неутешно. Од бо
лова и уздаха срца као лавови да ноктима
утробе раздираху. Синови оца зваху, и потчи
њени господара свога. Сви скупа заједно
страдаху и трпљаху болове, страдајући као
да су ван себе“. Толико о томе патријарх
Данило. А о тој свеопштој и свенародној тузи
и болу за светим кнезом, пише и споменути
Константин Философ: „А тада не беше места
у целој земљи тој где се није чуо тужни глас
ридања, и вапај који се не може ни са чим
упоредити; толики беше да се свим овим
ваздух испуни, тако да је у свим овим пре
делима Рахила плакала и није хтела да се
утеши, не само због побијене деце своје, него
и због богоизбраног господина Лазара, јер ни
њега ни њих више нема на земљи“.
Свето тело Светог новомученика и велико
мученика Лазара би свечано пренето у његову
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задужбину Раваницу код Ћуприје (1391. го
дине) и положено у цркви Св. Вазнесења
Спасовог. Ту оно почиваше и чудотворства
чињаше све до године 1690, када, при општој
сеоби Срба под патријархом Арсенијем III
Чарнојевићем, и раванички монаси напу
стише свој манастир испред турске освете, и
са телом светог Кнеза пређоше најпре у СентАндреју повише Будима, а затим (1697. г.)
одатле у Фрушку Гору у Срему, где обновише
манастир Врдник и назваше га новом Рава
ницом. У овој новој Раваници тело светог
великомученика цара Лазара почивало је све
до II Светског рата, када га је (14. априла 1942.
г.) испред усташког пустошења фрушко
горских манастира пренео у Саборну цркву
у Београд прота Радослав Грујић, где оно и
данас почива на утеху, помоћ и духовно ру
ководство православног народа Лазаревог и
свих православних хришћана, а на славу
Господа и Бога и Спаса нашег Исуса Христа.
Благоверна пак супруга Лазарева Милица с
муком управљаше тешко пораженом срп
ском земљом, јер њен син Стефан беше дете
од тек напуњених дванаест година. У ствари
ма овога света, „у којима је се тешко снаћи“,
и у разбијеном и поробљеном царству, она је
мушки храбро и мудро руководила народним
и државним пословима. Њој у Крушевац
стиже Бајазитово посланство са понудом за
мир, али под једним условом – да кнегиња
пошаље Бајазиту своју кћер најмлађу Оливе
ру. Да Србију заштити од даљег страдања
кнегиња на то мораде пристати, мада се томе
противио и српски патријарх Спиридон. Но
она сматраше да кћи њена може послужити
као нека нова Јестира на добро свога народа,
само под условом да веру своју хришћанску
никада не промени, у чему ју је Оливера и
послушала. Са својом рођаком и садругом у
болу и монашком подвигу, монахињом Ефи
мијом, Милица је мудро водила свој народ,
док није 1393. године предала власт своме
сину Стефану, а сама се повукла у свој ново
подигнути манастир Љубостињу и замона
шила се са именом Евгенија.25) А благоверни
и христољубиви деспот Стефан мудро управ
љаше земљом оца свога Лазара, у свему се
угледајући на њега.26) Колико он уважаваше

свога светог оца и њему свако своје добро
приписиваше, види се најбоље из ових њего
вих речи, написаних у повељи манастиру
Хиландару 1405. године:
„Ја од младићког ми узраста и младих
ноктију, када је Бог у старању све на корист
мени чинио, у многа злољута и неподношљи
ва искушења, штавише и смртна допуштен
бих, којима су сведоци и слушаоци небесне
стихије и скоро сва васељена, и од свих избави ме Господ, а и још ме избавља. А у овоме
што имађаше бити и што имах пострадати, да
се рече, у тамним овим облацима ја ка сунчаним најсветлијим зрацима, врлином кажем
оца мога и господина светог ми Кнеза, једва
и с муком упирах очи, ја и они који су у власти мојој. И ако што и ревновасмо бити налик
њему, то с муком и изван благости и таштине,
јер Бог љуби тихог даваоца, као што рече
божански Апостол (2 Кор. 9,7). А сада скровишта велика благости Божје отворише нам
се, и смирисмо се и починусмо, и облаци тамни разиђоше се, и засија нам сунце, и да речемо с Апостолом: Ово је време благоприја
тно, ово је данас дан спасења (2 Кор. 6,2). И
обновише се острва и ново небо и нова земља
мени, по Исаији (Ис. 65,17). И ја сам благо
даран Богу, и бих и још ћу бити, благодаћу
Светога Духа која ми потпомаже. Јер само
држац и владар очевом наслеђу и ширинама
српске земље од Бога поверен венчах се, и
очевим врлинама ревнујући устројих се…“
…Косовски плач кнез Лазареве супруге и
сина, монахиње Ефимије и осталих Срба и
Српкиња, па чак и Грка и осталих право
славних, није остајао без наде и утехе. Јер се
силом и благодаћу Божјом тај плач одмах
претварао у похвале и у богослужбене химне
и славопоје светом Великомученику и њего
вом Подвигоположнику Христу Богочовеку,
Победитељу смрти и Васкрситељу живота.
Тако су за патријархом српским Данилом III
три раваничка монаха написали Похвале и
Службу светоме Мученику и кнезу Лазару, у
којима се заувек слави у Цркви Божјој његов
богугодни подвиг мученичког страдања за
Христа и за свој христоименити народ. А
православни народ српски, целокупни подвиг
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и дело Светог цара и Мученика Лазара и
осталих Косовских Мученика, изразио је у
овим кратким и надахнутим речима: „Све је
свето и честито било, и миломе Богу при
ступачно“, Којему слава у све векове. Амин.
НАПОМЕНЕ:
1. Пуно име св. Лазара било је: Стефан Лазар Хре
бељановић – по тадашњем краљу Стефану Дечанском и
по Лазаревом оцу.
2. Српска област Хвосно простирала се око Пећи и Дечана.
3. Војвода топлички и полимски Вратко, иначе познат
као стари Југ-Богдан, беше пореклом од Вукана, нај
старијег Немањиног сина.
4. Св. Царица Милица, у монаштву преподобна мати
Евгенија-Ефросинија празнује се 19. јула, заједно са
својим сином Св. Стефаном деспотом Српским.
5. Од овога Синише роди се благочестиви царевић Јован
Урош, у монаштву преподобни Јоасаф, који се слави 20.
априла. Тамо видети његово опширно житије.
6. Царица-монахиња Јелена-Јелисавета подиже ма
настир Матејић као своју задужбину. Упокојила се 7.
новембра 1376. године и спомиње се као блажена.
7. Св. патријарх Калист (1350-4 г.) и 1355-63 г.) празнује
се 20. јуна. О овоме његовом путу у Српску земљу видети
и у Житију преп. Максима Капсокаливита (под 13. ја
нуаром) и код историчара Јована Кантакузена.
8. Њихово једино дете мали Угљеша умре у младости и
би погребен у манастиру Хиландару. После погибије
деспота Јована Угљеше „његова супруга Јелена се замо
наши и као монахиња Ефимија живљаше најпре на двору
цара Лазара у Крушевцу, а после Косовске погибије заје
дно са царицом Милицом у манастиру Љубостињи.“
Ефимија и Милица биле су сроднице и по крви.
9. На обнови манастира Св. Павла и Симонопетре у
Светој Гори (после 1360. г.) заједно са деспотом Угљешом
радили су још два српска великаша: Никола Радохна (или
Радоња), зет Угљешин и Вукашинов а брат Вука Бранкови
ћа, и Арсеније Пагаси. Они откупе од монаха манастира
Ксиропотама опустели манастир Св. Павла и са Угљешом
га обнове и изграде. Радохна и Арсеније постали су
светогорски монаси, са именима: Герасим и Антоније.
Герасим је затим био монах и старатељ болнице у ма
настиру Хиландару, и као такав долазио код кнеза Лазара
у Крушевац (где је Лазар дао Хиландару један метох) и
од њега добијао помоћ за болницу хиландарску.

10. Турци већ беху заузели на Балкану градове: Димотику
(1361. г.), Једрене (1362. г.) и Пловдив (1363. г.)
11. Урош је оставио овај свет имајући једва око 35 година.
Његов свети спомен празнује се 2. децембра.
12. Мара и Вук Бранковић имађаху три сина: Ђурђа,
Гргура и Лазара. Најстарији син Ђурађ Бранковић беше
последњи деспот српски као наследник свог ујака деспота
Стефана Лазаревића.
13. Са њим је имала сина Балшу. По смрти мужа преудала
се за босанског војводу Сандаља Хранића.
14. Живот и подвиге Св. патријарха Јефрема (1375-80. и
1389-92. г.) видети под данашњим датумом, јер се и његов
спомен празнује данас 15. јуна.
15. Св. Григорије Синаит празнује се 6. априла, где видети његово опширно житије.
16. О Св. патријарху Спиридону видети даље под дана
шњим датумом.
17. Исто тако, Свети кнез Лазар и патријарх Спиридон,
својим повељама од 1382. године, дозволише монаху
Доротеју и његовом сину Данилу (потоњем српском
патријарху Данилу III, 1392-98. г.) подизање манастира
Св. Ваведења у Дренчи код Александровца крушевачког.
18. Преподобни Ромило Раванички празнује се 16. ја
нуара, где видети његово опширно житије.
19. Овако о кнежевој одлуци за борбу са незнабожним
Турцима пише Константин Философ у Житију деспота
Стефана.
20. Град Сер је пао под Турке 19. септембра 1383, Софија
1385, а Солун 1387. године.
21. О томе говоре стари српски летописи. Види Љ. Сто
јановић, Стари српски родослови и летописи, Београд –
Сремски Карловци 1927, стр. 215.
22. Дан 15. јуна назива се Видовдан по Св. мученику Виту
(Витовдан), који се овога дана слави. Свети Вит пострада
за Христа у време Диоклецијана; његов живот и страдање
видети под данашњим датумом.
23. Говор кнеза Лазара својим војницима пред Косовски
бој доноси и историчар Мавро Орбина (поч. 17. века), али
нешто измењен (в. Краљевство Словена, изд. СКЗ Београд
1968, стр. 98-100).
24. Види: Епископ жички Николај, Царев завет, 1933,
стр. 27.
25. Преподобна мати Евгенија (царица Милица) празнује
се 19. јула заједно са својим сином Св. Стефаном Високим.
Пред смрт је примила и велику схиму са именом Ефро
синија.
26. Свети Стефан деспот празнује се 19. јула, где видети
опширније о њему.
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ПОУКЕ СВЕТОГ
АНТОНИЈА ВЕЛИКОГ
•••

•••

Они који теже ка врлинском и богољуби
вом животу треба да се ослободе гордости,
као и сваке празне и лажне славе, и да се труде
око исправке свог начина живљења и миш
љења. Јер, богољубиви и непоколебиви ум
јесте успон и пут ка Богу.

Ономе ко не уме да разликује шта је добро,
а шта зло, не доликује да суди о томе ко је
добар, а ко рђав. Добар човек је онај ко познаје
Бога. А ко није добар, ништа не зна, нити ће
га икада [Бог] познати. Начин да се дође до
богопознања јесте добро.

•••

•••

Нема користи од изучавања наука, уколи
ко изостаје долично и богоугодно делање
душе. Узрок свију зала јесте прелест, обмана,
и непознавање Бога.

Добри и богољубиви мужеви коре људе за
зло само када су присутни – у лице. Они не
оговарају одсутне, нити то дозвољавају онима
који од тога не презају.

•••

•••

Истраживање најбољег живота и старање
за душу људе чини благим и богољубивим.
Онај ко тражи Бога, наћи ће га, у свему побе
ђујући похоту и не одустајући од молитве.
Такав човек се не боји демона.

У разговорима нека не буде никакве гру
бости! Јер, словесне људе краси стидљивост
и целомудреност већма него девице. Бого
љубив ум јесте светлост која обасјава душу
као што сунце обасјава тело.

•••

•••

Они који се заваравају овоземаљским на
дама, а до детаља знају све што треба чинити
да би се живело најбољим животом, пролазе
као они који поседују лекове и лекарске ин
струменте, али нити умеју да се њима по
служе, нити им је до тога стало. Према томе,
кад је реч о гресима које смо учинили, никада
немојмо бацати кривицу на природу или на
некога другога, већ једино на себе. Јер, душа
која хоће да ленствује, не може остати не
побеђена.

Кад год те нападне нека душевна страст,
сети се људи који исправно мисле и који желе
да долично и безбедно очувају оно што се њих
тиче, и који задовољством не сматрају стицање
новца и пропадљивих ствари, већ праву и
истинску славу. Богатство може бити покра
дено и отето од силника, док је врлина душе
поуздан и неукрадив иметак. Она и по смрти
спасава оне који су је стекли. Ако овако будемо
размишљали, неће нас обузимати маштарења
о богатству и о осталим уживањима.
Приредио:
протојереј ставрофор Драги Вешковац

21

ВЕРСКА НАСТАВА

У сусрет новој школској години

Црква је наш избор

Сви људи овога света, подједнако, желе
мир, радост и љубав за себе и за своје окру
жење. Доживљај среће за човека је потпун
једино ако срећу доживи у заједници. Индивидуална срећа није потпуна и не пружа човеку ни доживљај мира, ни радости. То је зато што Бог није створио човека као аутономно биће, биће довољно самом себи. Права
човечност остварује се једино када човек
оствари заједницу са Богом, а те заједнице
можемо да се удостојимо једино ако имамо
заједницу са људима.
Заправо, заједница са Богом – Царство
Божије, има небеско порекло, али се може
проширити и на земљу кроз сарадњу са љу
дима који желе да постану грађани тог Царства верних, Царства Божијег.
Наша сарадња са Богом почиње Светом
Тајном Крштења. Крштењем ми постајемо
чланови Цркве и наше целокупно биће се
преображава и чини нас, већ у садашњем животу, грађанима Царства Божијег.
Црква је тако заједница заснована на вери
и у њој учествују само они људи који то желе,
који слободно изаберу да постану чланови
Цркве, грађани Царства верних. Наша вера
је плод наше слободе, а слобода је, опет, како
нам тумачи Свети Максим Исповедник, знак
слике Божије у човеку. Пошто је Божанска
природа слободна, а човек је слика Божија,

тада је очигледно да је и човек по својој природи слободан.
Човек је слободан да бира између светлости и таме, заједнице и самодовољности,
између ропства греху и слободе од греха, која
је једина истинска слобода и једино нам она
може донети мир, радост и љубав.
У Цркви, помоћу Светих Тајни и светих
врлина, које једино можемо да стекнемо
живећи у заједници, ми се преображавамо,
„обожујемо“ нашу природу и узрастамо у
„човека савршена, у меру раста висине Христове“ (Еф. 4,13).
Вера, наш подвиг у заједници и Црквена
поука – катихеза, помажу нам на путу упо
добљавања Христу.
У Цркви сви смо удови једног истог тела и
ту је свако потребан свима.
Свети Отац Јустин нам говори: „Ко зна
колико сваки од нас у свом подвигу спасења
дугује небеским и земаљским члановима
Цркве, њиховим молитвама, њиховим постовима, њиховим сузама, њиховим врлинама.“
Зато је Црква наш избор.
Заједништво, смирено примање поуке –
катихезе и молитвено заступништво Светих,
сигурне су лествице за наш успон ка Христу.
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Вероучитељица
Игуманија манастира Велућа
Монахиња Теодора (Спасојевић)

ликовни и литерарни конкурс

ДРЖАВА ДЕТЕТА
Четврти по реду ликовни и литерарни конкурс епархијског часописа за децу БОГОМЛАДЕНАЦ имао је тему ДРЖАВА ДЕТЕТА.
Учествовало је око 200 деце (170 појединачних и групних радова) из основних школа наше Епархије и предшколске установе „Ната Вељковић“. Одлуком жирија додељено је осам
равноправних награда, а осталим веома успешним радовима додељене су похвалнице.
По благослову Његовог Преосвештенства Епископа крушевачког Г. Давида, свечана додела награда обављена је по завршетку вечерње службе у цркви Лазарици, у амфитеатру
при овом храму, 1. јуна текуће године.
Присутне ученике, њихове наставнике, вероучитеље, васпитаче и родитеље поздравио је
и о радовима говорио главни и одговорни уредник часописа, протојереј Радиша Јовановић,
преневши свима поздраве Епископа, који није био у могућности да буде на додели награда.
У радовима деце преовладавала је жеља да више буде уважен свет њихових вредности да буде више другарства, поштовања међу људима, више бриге о миру, боље старање о деци
и природи, како би сви били срећнији и радоснији. Мама и тата заједно, биљке и животиње
са њима и децом, цркве и школе, игра и осмеси на лицима - били су саставни део многих
радова, али било је и речи прекора одраслима за њихову
немарност према општем добру и срећи.
Награђени литерарни радови су прочитани, награде
(у виду књига и диплома) и похвалнице поделили су уредник часописа, свештеник Радиша, и помоћник уредника,
песник Раде Јовановић, који је и идејни творац ДРЖАВЕ
ДЕТЕТА, символично остварене у неколико градова наше земље још 2006. године.

БЕСЕДА

Прота Драгић Илић

СВЕТОС(Л)АВИЈА*
Драга браћо и сестре,
Данас прослављамо Светог Игњатија Богоносца,
који је, спровођен на страдање, рекао: „Пшеница сам
Божија и мељем се зубима зверова, да се нађем чисти
хлеб Христу”. Зато бих данашњу проповед посветио
српском народу, који се идеално препознаје у поменутим стиховима. С друге стране, сетио бих се једнога
од највећих антрополога западног света, Стенлија
Кјуница, који је рекао: „Живи слојевито, а не у хаосу”.
С разлогом размишљамо о свом народу, јер за годину дана ће бити осам стотина лета од самосталности Српске православне цркве, осам векова од ауто
кефалије. Наравно, разлог је и тај што се налазимо у
Храму Светога Саве у граду Стокхолму. Од те 1219.
године до данас расејани су храмови посвећени Светоме Сави широм планете. Најстарија српска црква
подигнута на тлу Америке 1894. године посвећена је
Светоме Сави. Ако идемо на југ, и у Јоханесбургу је
парохија посвећена Светоме Сави. И тако, где год
кренемо широм планете, Срби су подизали, подижу и подизаће цркве Светоме Сави. Величанствени Храм Светога Саве на Врачару сведочи, заправо, да ми јесмо били и остали народ
Светога Саве. Зато је пре Другог светског рата у нашој богословској мисли рођено име за
овај религиозни феномен, а то је светосавље. Данас установљавамо и појам светосавија или
светославија, како бисмо „дошли к себи”, (по оном јеванђелском примеру блуднога сина,
који на крају „дође к себи”), и сетили се да ми нисмо народ никакве Југославије и других
страдија, него да јесмо народ светосавије и светославије.
А сада, да се замислимо над поменутим речима Стенлија Кјуница: „Живи слојевито, а не
у хаосу”. Читајући мало о вашем граду, видео сам да је то заправо град подигнут на мноштву
острва. Око 30.000 хиљада их има. Читав архипелаг. Заправо, то је град који символише живот српскога народа, који је расејан по читавој планети и чини један архипелаг. С друге
стране, и сваки човек је разбијен на своја острвца и чини један архипелаг: свесног, подсве
сно, несвесног у себи. И небо над нама и тло под нама, јесу слојевити. Зато човек има једно
велико искушење: да живи у хаосу - уместо да тако створен, слојевит, прославља Творца и
са радошћу живи у овоме свету. Једино место које је нама оставио Свети Сава, које нам апсо
лутно гарантује да нећемо живети у хаосу јесте, заправо, Црква Господња. Јер, сви ви живите по својим острвцима, у својим домовима, расејани по овом архипелагу, радите за „хлеб
наш насушни”, али постоји место где сте сви обједињени, а то јесте Света чаша, Канон
евхаристије. Зато је велика част да су ваши свештеници успели да вас пронађу по вашим
острвцима, вашим становима, кућама широм овога архипелага, да вас обиђу, да са вама
разговарају и да заједнички подигнете овај свети Храм. Дакле, ваш заједнички именитељ у
том архипелагу, или вода живота која запљускује сва та острвца, јесте вода жива из овога
светога Храма, Црква Господња. Зато чувајте своју веру и своје светос(л)авије на вашем
архипелагу и не заборавите да смо ми народ Светога Саве, а читаве следеће године то ћемо
показати и свету.
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„Пшеница сам Божија и мељем се зубима зверова, да се нађем чисти хлеб Христу”, пева
данашњи Слављеник. А изабрани антрополог вели: „Живи слојевито, а не у хаосу”, што је
Свети Сава добро знао пре осам векова, јер он је, управо, тако живео. До своје шеснаесте године живео је на двору као обласни господар и могао је, по срењовековном праву и феудалном поретку, да остане такав до краја живота, али је он желео више и отишао је на други,
виши слој, спрат живота, отишао је у Свету Гору. Тамо је остао сличан број година, па је пожелео нешто више. Вратио се у отаџбину и основао самосталну цркву, да би, опет, прибли
жно толико година, шеснаест, био први архиепископ српски. И шта је онда учинио? Уступио
је своје место млађем архиепископу и отишао на последњи ниво свога житија, отпутовао је
у Јерусалим, у Манастир Светог Саве Освећеног, у Свету Земљу. Тиме нам је оставио аманет
да живимо слојевито, иако живимо разасути широм планете, по нашим острвцима, и да се
увек сећамо да смо ми, заправо, деца Светога Саве. Дај Боже да нам данашња Света Литургија,
свештеномученик Игњатије Богоносац и сви наши дивни светитељи које прослављамо увек
буду у помоћи како бисмо се опомињали да смо били и да ћемо тек бити народ Светога Саве.
* Беседа у храму Светог Саве у Стокхолму 11. фебруара 2018. године, на празник преноса
моштију Светог Игњатија Богоносца

Поклоничко путовање

ученика веронауке
из ОШ „Јован Јовановић Змај“ Стопања

Ученици веронауке ОШ “Јован Јовановић Змај„ из Стопање и подручних одељења у Велућу,
Риђевштици, Омашници, Старом Трстенику, Округлици, Тоболцу и Бресном Пољу су са
својим вероучитељима монахињом Теодором (Спасојевић), Немањом Ћосићем и Виолетом
Јефтић и учитељицама посетили манастир Рођења Пресвете Богородице - Каменац у Честину
и средњевековну цркву Светог Архангела Михаила – Борач у гружанском крају.
Сва школска деца у овом крају похађају веронауку, те су тако, на овом духовном излету,
сви ученици могли да упознају део наше српске историје и српске духовности. Посетом
манастиру Рођења Пресвете Богородице - Каменцу из времена Деспотовине Светог Стефана
Лазаревића и посетом Цркве у Борачу из 12. века из времена Краља Драгутина, ученици су
обишли светиње гружанског краја, који су део српске средњевековне историје.
Молитвено расположење, дечија радост и игра оплеменили су ово поклоничко путовање.
С благословом Божијим и благословом Његовог Преосвештенства Епископа крушевачког
Г.Г. Давида, поклоничко путовање било је свима нама на духовну корист.
Вероучитељица, Игуманија манастира Велућа
монахиња Теодора ( Спасојевић)
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Путовање ученика на Острог
С благословом Његовог Преосвештенства
Епископа крушевачког Господина Давида,
ученици Политехничке школе „Милутин
Миланковић“ из Крушевца путовали су , већ
традиционално, у Црну Гору да би посетили
велике светиње.
Путовање је организовао Иван Милади
новић, професор верске наставе у школи, с
циљем да својим ђацима покаже светињу о
којој им на часовима говори. Целе године су
се ученици припремали за путовање на које
су кренули у последњим данима априла. Пут
Острога кренуло се увече, да би се ујутро
стигло на Литургију. Ученици су присуствовали Литургији, причестили се и поклонили
моштима Светог Василија Острошког. Требало је видети те младе људе који су, након
ноћи проведене у путу, прилазили великој
светињи, одушевљени и затечени лепотом
манастира. Откривала се велика истина пред
њима, истина као пут и живот.
Са Острога се ишло на Цетиње, град који
одише духом прошлости и чува сећање на њу.
У Цетињском манастиру налази се Црква
Рођења Богородице у којој смо се поклонили
моштима Светог Петра Цетињског, руци Светог Јована Крститеља и честици Часног Крста
Господњег. Цетиње је подсећало на велику
историју породице Ивана Црнојевића и велике владарске породице Петровић чију је
славу чувени Његош песнички и мислилачки
овековечио. Добром начелу света, датом од
Бога ,,вјечности је овде колијевка“. Све је
подсећало на велику истину и љубав и промисао Божју, показујући да ,,Ум је само један
без границе,/сви су други кратковидни уми.“
Тог првог дана путовања, посетили смо
Будву, Стари град и Словенску плажу. Неки
су ученици први пут видели море. Уживајући
у прелепом, летњем времену, дружењу и радости дечјој којој није било краја, стигли смо
у Чањ.
Следећег јутра - Литургија на свету недељу
у манастиру Режевићи. Манастир посвећен
Успењу Пресвете Богородице пленио је лепотом, а дивно манастирско братство угости-

ло је ђаке ручком и испратило их на пут кући.
Следећи манастир који смо обишли био је
манастир Морача са својим светињама.
Путовање је испунило циљ са којим се кренуло, ученици су обишли манастире који су
били у плану путовања и обогатили се једним
великим искуством. Пре него што ће се вратити кући, ученике су на Копаонику чекале
и палачинке, тако да њиховој срећи није било краја. Било је то путовање које ће памтити.
Треба напоменути да је на пут са ђацима пошло и неколико професора из Политехничке
школе.
Светлост вере озарила је лица путника и
испунила љубављу њихова срца. Напили су
се воде са светих извора, славећи Бога!
„О, преблаги, тихи учитељу, /слатка ли је
света бистра вода /с источника твога бесмрт
нога!/ Од твога су свјетлога погледа/ уплашене мраке ишчезнуле,/ од твога су хода свештенога/ богохулни срушени олтари;/ воскре
сењем смрт си поразио,/ небо твојом хвалом
одјекује,/ земља слави свога спаситеља!“
(Петар Петровић Његош, Луча микрокозма).
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Професор српског језика и књижевности
Александра Живадиновић

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

Љубица Петковић

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА У КРУШЕВЦУ
палима на бранику Отаџбине од 1912. до 1918. године
Велику жртву поднео је српски народ током Великог рата од 1914. до 1918. године.
Материјални губици били су огромни а Србија
је у рату изгубила 1.247.435 становника, укупно 28% , односно 62% мушког становништва
између 18 и 55 година. Према црквеној еви
денцији и из статистичких података из времена аустроуграске окупације, у Крушевцу
је умрло укупно 3105 људи: грађана, мештана околних села и избеглица (У Крушевцу је
тада живело око 7600 становника).
Рат је завршен, но настануло је веома тешко време обнове нормалног тока живота. Упр
кос томе, грађани су покренули иницијативу:
„... да се у славно увенчаном граду Крушевцу,
престоници Цара Лазара постави спомен
плоча „крушевачким грађанима, који у борби за ослобођење и уједињење Српства, погинуше или помреше, као војни обвезници у
рату 1912-1920. године. Да се на леп и до
стојанствен начин ода признање и захвалност,
тиме што ће им се имена урезати златним
словима на једном од стубова у цркви С.Ђорђе
у Крушевцу.“ (Споменица грађана града Крушевца палим за уједињење српства 1912-1920.
године- Крушевац, од 20. марта 1920. године;
рукописна књига, налази се у цркви Светог
Ђорђа, прим аутора).
Ово знамење подигли су грађани Крушевца, добровољним прилозима а плочу је израдио каменорезац Стојан Милошевић. Плоча
је постављена на црно обојеном стубу висине
4м и ширине 1м. Укупно је забележено, и у
Споменици и на плочи 156 ратника. (Славољуб
Бојић, Спомен плоча изгинулим и помрлим
ратницима 1912-1920 године у цркви Св. Ђорђе
у Крушевцу, У:Крушевачки крај у окупацији
1915-1918, Крушевац, 2002, 257-260).
Тадашњи надлежни Епископ нишки, господин Доситеј (Васић), на молбу Крушевља
на, т.ј. Одбора за подизање Спомен плоче, дао
је одобрење да се плоча постави на један од
носећих стубова у Цркви. После освећења

Споменик код Фонтане

плоче, обављеног 10. јула 1921. године, и говора протојереја крушевачког Велимира Са
вића, извршена је почасна паљба војника 47.
пука у знак почасти за изгинуле другове. Тог
дана почело је прикупљање прилога за куповину једног звона, јер су претходна однели
Аустријанци. Купљена су два звона а на ма
њем стоји натпис: „Грађанима крушевачким
палим за слободу и уједињење од 1912-1920.
године.“ И данас је у употреби.
У новије време подигнуто је још неколико
спомен обележја у знак сећања на жртве Великог рата.
Године 1990, спомен биста Драгутину
Гавриловићу, ратном команданту 2. бата
љона 12. пука „Цар Лазар“ на Солунском
фронту и првом почасном грађанину Крушевца, постављена на кући у којој је становао.
Године 1991. подигнут је споменик крај
путаш на улазу у Старо крушевачко гробље,
испред цркве Светог Агатоника, на месту где
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су 1914-1915 сахрањивани српски ратници,
помрли у крушевачким болницама. Овде је
сахрањено 196 војника, подигло га је Друштво
за неговање традиција ослободилачких ратова Србије у Крушевцу. Нацрт Споменика дао
је вајар Мирослав Марјановић а српског
војника у пешчару исклесали су Момчило
Јаковљевић и Драгојин Јосић из Брајковца.
Споменик је откривен октобра месеца 1991.
године (С.Симоновић, Енциклопедија Крушевца и околине, 205).
Године 1991. постављена је спомен плоча
шкотским сестрама из Првог рата на згради
Радничког универзитета, у којој је у ратно
време била војна болница - Болница др Елси
Инглис.
Године 1992. у кругу касарне 12. пеша
дијског пука „Цар Лазар“ постављена је спомен плоча крушевачким родољубима
1916-1918. Одлука је донесена још 1931. године, како је писано: “За време аустроугарске
окупације у Крушевцу су непријатељске власти извршиле стрељања многих овдашњих
грађана. Било их је и из околине Крушевца.
Све лешеве непријатељске власти закопавале
су на једном месту у кругу касарне 47. пеша
дијског пука“ (Политика, 18. април 1931,8).
То је, касније именован - 12. пешадијски пук.
Најзад, године 1993. постављен је монументални споменик ратницима и жртвама
крушевачког краја страдалим у ослободилачким ратовима 1912-1918. године, на тргу
Фонтана у непосредној близини цркве Светог
Ђорђа. Дело је академског вајара Драгана
Димитријевића из Београда, родом из Трстеника а у бронзи излио га је вајар Драган
Дробњак из Прокупља. Квадратне је форме,
димензија 200х250 cm. На предњој страни
представљени су ратници, један целог стаса,
у стилу `крајпуташа`, око њега маса војске
којима се из камена назиру само главе. Са
друге стране – страдални народ, где доминира једна жена са двоје деце у наручју, коју из
камена окружују још жена и бркатих мушка-

Спомен плоча Драгутину Гавриловићу

раца. У горњем делу, у виду прореза стилизован је крст уоквирен оцилима, по два са обе
стране. Бочне стране (25х250 цм) украшавају
главе најпознатијих војних старешина Српске
војске: Краљ Петар I, регент Александар и
војводе: Радомир Путник, Степа Степановић,
Живојин Мишић и Петар Бојовић. (С.Си
моновић, Енциклопедија Крушевца и околине,
411-412).
Данас готово да нема места у околини града где није подигнуто спомен обележје или
каква плоча, у центрима насеља, најчешће
код месне чесме, са исписаним именима погинулих ратника у Великом и Другом светском рату.
А понегде се још може наићи и на понеки
крајпуташ, карактеристичног изгледа - у камену уклесан војник у униформи у ставу
„мирно!“ који у десној руци придржава пушку `о десну ногу`. То је родбина војника, ко
зна где погинулих и чији се гробови не знају,
подигла поред пута, да се пролазници помоле за њихове душе. Да се не забораве. Бог да
прости!
Упокој, Господе, душе родољуба, који су
животе своје дали на бранику отаџбине и вере у Великом рату.
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Архипастирска делатност
Епископа крушевачког
Господина Давида
од 3. децембра 2017. до 28. маја 2018. године
3. дец. 2017. Његово Прео
свештенство Епископ крушевачки
Господин Давид у прву недељу
Божићног поста, 3. децембра, служио је Свету Aрхијерејску Ли
тургију у храму светог Георгија у
Крушевцу.
3 и 4. дец. Служио празнично
бденије и Свету Литургију у Све
товаведењској обитељи манастира Бођани, Епархија бачка.
10. дец. Служио Литургију у
храму светог Георгија у Крушевцу.
16. дец. Служио у манастиру
Љубостиња. У повратку посетио
храм Пресвете Тројице у Трстенику.
17. дец. Служио Свету Ли
тургију у храму Успења Пресвете
Богородице у Варварину.Пререзао славски колач и беседио. Посетио храм Свете великомученице Екатарине на гробљу у Селу
Варварину и манастир Светог Луке у Бошњану.
24. дец. Уз саслужење Митрополита загребачко-љубљанског Г.

30. дец. У манастиру Светог
Илије у Великој Дренови са монаштвом, свештенством, сестринством и верним народом, служио
свеноћно бденије.
31. дец. Служио у храму Свете
Тројице у Трстенику. Беседом по-

учио верни народ, даривао децу
поводом празника Свети Оци.
2. јан. 2018. Служио Свету Ли
тургију у храму светог Георгија у
Крушевцу. Истог дана освештао и
положио камен темељац и повељу
за будући звоник и параклис по
свећен Деспоту Стефану српском
у манастиру Наупаре.
6. јан. На Бадњи дан служио у
храму Св. вмч. Георгија у Крушевцу.

Порфирија, служио Свету Архи
јерејску Литургију у храму Светих
Кирила и Методија у Љубљани.
26. дец. Началствовао бого
служењем у цркви парохијске
заједнице Светих жена мироносица Руске православне Цркве у
Венецији.

29

8. јан. Са свештенством Цркве
служио Литургију у Покровској
цркви на Расини.
9. јан. На дан храмовне славе
служио у цркви Лазарици. Јеро

ђакона Сергија Радивојевића рукоположио у чин јеромонаха.
Пререзао славски колач и учествовао на Трпези љубави.
13. јан. У обитељи Светог Луке
у Бошњану, Епископ, монаштво,
свештенство, чтеци, појци и верни
народ служили свеноћно бденије,
а у наставку Литургију св. Ва
силија Великог којом је Владика
началствовао.
15. јан. Служио у манастиру
Стрмац.
18. јан. У раним јутарњим сатима у манастиру Лешје служио
Царске часове, Изобразитељну,
Вечерњу са Литургијом Св. Ва
силија Великог. Потом са свештенством обавио велико освећење
воде. Навече Богојављења служио
велико повечерје са петохлебницом и празнично јутрење у храму
Св. вмч. Георгија у Крушевцу.
19. јан. Служио Свету Литургију у цркви
Св. вмч. Георгија у Крушевцу. После литијског
хода обављено Велико
освећење воде.
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20. јан. На дан крсне славе
Његово Преосвештенства Епископа бачког господина Иринеја, са

служивао слављенику са епископима: врањским Пахомијем, нишким Арсенијем и далматинским
Никодимом.
21. јан. Началствовао литур
гијским сабрањем у Саборној
цркви у Крушевцу.
25. јан. Благословио Светосавску академију у Крушевачком позоришту.
26. јан. Служио бденије уочи
Светог Саве у храму Светог Ђорђа
у Крушевцу.
27. јан. Служио Свету Архи
јерејску Литургију у храму Светог
Саве у Ћићевцу.
28. јан. Началствовао ли
тургијским сабрањем у цркви Св.
вмч. Георгија у Читлуку.

Орденом Светог Саве другог
степена одликовао господина Томислава Китановића, орденом
Светог Саве трећег степена господина Велибора Живковића а
Архијерејским граматама Бого
љуба Марковића и Ненада Здрав

ковића, сви из Читлука, за показану несебичну љубав према сво
јој Цркви.
29. јан. Служио Свету Архи
јерејску Литургију у храму Пре
ображења Господњег у Брусу уз
саслуживање свештенства Архи
јерејског намесништва жупског.
29. и 30. јан. У манастиру Покрова пресвете Богородице у
Лешју служио бденије а сутрадан

Свету Литургију. Искушеницу
Данијелу замонашио са именом
Вероника.
31. јан. Чиноначалствовао на
Архијерејској Литургији у храму
у Дедини, која овог дана просла
вља крсну славу, Светог Атанасија
Великог. Благословио и пререзао
славски колач и беседом поучио
верни народ. Славље настављено
трпезом љубави.
У ноћи између 2. и 3. фебр.
Предводио богослужењу све
ноћног бденија у храму Светог
пророка Илије на Палићу, где је
први пут служена ова служба, у
продужетку које је служена је Света Литургија.
4. фебр. Служио Литургију у
цркви Св. вмч. Георгија у Кру
шевцу.
6. фебр. Началствовао
Светом Архијерејском Ли
тургијом у цркви Свете
Тројице у Мудраковцу. У
част Блажене Ксеније петроградске пререзао славски колач.
10. фебр. Служио Свету
Литургију у храму Васкр
сења Господњег на Новом
гробљу у Крушевцу.
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11. фебр. Служио Литургију у
цркви светих Козме и Дамјана у
Крушевцу.
12. фебр. Служио у манастиру
Покрова Пресвете Богородице у
Мрзеници. Пререзао славски колач у част Св. Три Јерарха, поучио
беседом присутне.
23. фебр. Служио Литургију
Пређеосвећених Дарова у манастиру Светог Илије - Равница, код
Велике Дренове.
24. фебр. Служио у манас тир у
Рођења Св. Јована
Крститељау селу
Макрешане.
25. фебр. Служио Литургију Св.
Василија Великог у
храму Светог Геор
гија. Рукоположио
у чин презвитера

ђакона Стефана Поповића из Крушевца. После литијског хода до
Кнежеве светиње, са монаштвом
и свештенством Епархије испред
Лазарице служио Службу Недеље
Православља где је прочитан Синодик вере.
28. фебр. Служио Литургију
Пређеосвећених Дарова у цркви
Лазарици.
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2. март. Служио Литургију
Пређеосвећених Дарова у цркви
свете Петке у Шанцу код Крушевца, а поводом исповести свештенства Архијерејског намесништва
крушевачког.
3. март. После призива Светог
Духа у Саборној цркви председа-

вао седницом Епархијског савета
у Епархијском двору.
4. март. Служио Свету Евха
ристију у храму светог Архангела
Гаврила. Потом је извршена Света Тајна Исповести и покајања
свештенства намесништва трстеничког.
9. март. Началствовао Ли
тругијом у цркви Преображења
Господњег у Брусу, где је потом
одржан братски састанак и исповест свештенства Намесништва
жупског.
10. март. Служио у капели манастира светих апостола Петра и
Павла у Грабову код Ражња. У повратку посетио храм Свете Петке.
11. март. Служио Литургију
Светог Василија Великог у храму
Св. Георгија у Крушевцу.
14. март. Служио у цркви светог Јована Крститеља на Багдали.

18 март. Служио у храму светих Апостола Петра и Павла, у
селу Пољна (Намесништво трстеничко). Посетио Вазнесењски
храм у Милутовцу и манастир
Пророка Илије у Дренови.
21. март. Служио Литургију
Светог Григорија Двојеслава у манастиру Равнице у Великој Дренови.
24. март. Служио Литургију у
храму Свете Петке у Бошњанима,
где је потом одржан братски састанак и исповест свештенства
Намесништва темнићког.
25. март. Служио Свету Ли
тургију у Покровској цркви на
Расини.

нила и протођакона Андрије Је
лића.
31. март. Служио Литиргију у
Саборном храму светог Георгија

у Крушевцу. Увече
служио бденије уочи празновања
Христовог уласка у
Јерусалим.
1. апр. Служио у
цркви свете Петке у
селу Ратари, Намесништва
ћићевачког.
28. март. Служио Литургију
Пређеосвећених Дарова у храму
светог вмч. Георгија.
29. март. Одржао предавање
на тему „Беседа о хришћанској
етици“ у Епархијском културном
центру у Бијељини.
30. март. Посетио Епископа
зворничко-тузланског Господина
Фотија у Бијељини. У манастиру
светог Василија Острошког служио Литургију пређеосвећених
Дарова уз саслужење синђела Да-
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2. апр. Служио у Саборном
храму у Крушевцу.
4.апр. Служио на Светој тајни
јелеосвећења у цркви Св. Георгија
у Крушевцу.
5. апр. Служио Литургију Ва
силија Великог у Саборном храму
светог Георгија у Крушевцу. На
крају Свете Литургије по заамво
ној молитви обављен је молитвени чин умивања ногу, по сећању
на догађај Христовог умивања
ногу Својих апостола.
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6. aпр На Велики Петак служио Царске часове у цркви Ваз
несења Господњег у изградњи у
селу Глободеру. У цркви Лазарици са свештенством служио ју
трење Велике суботе са певањем
Статија.
7. апр. У својој епархијској
канцеларији примио монахе и
монахиње Епархије крушевачке,
који су дошли да Епископу че
ститају предстојеће васкршње
празнике и пожеле добро здравље,
крепост и дуговечност на трону
епископâ крушевачких.
8. апр. Празник Христовог
Васкрсења литургијски прославио
у седишту Епархије у Саборном
Храму светог Георгија у Крушевцу. Водио поноћну Литију кроз
град, уз пасхално појање „Во
скресеније Твоје Христе Спасе ангели појут на небесјех“. Саслуживали свештеници и ђакони Сабор-

ног храма, чтеци, теолози, веро
учитељи и богословци Епархије
крушевачке.
10.апр. Служио у храму Пресвете Тројице у Трстенику.
11.апр. Служио у цркви села
Парцане. Беседио окупљеном народу.
12. апр. Служио у манастиру
Лешје код Параћина.
13. апр. Уз саслуживање све
штенослужитеља крушевачког
краја служио у цркви Покрова
Пресвете Богородице на Расини.

Пререзао славски колач у част
Пресвете Богородице Живоносни
источник.

учествовао у заседању Светог
архијерејског сабора Српске православне цркве, започетим Светом архијерејском Литургијом и

14. апр. Служио Литургију у
манастиру Светог Луке у Бош
њану.

призивом Светог Духа у храму
Светих Апостола у Пећкој Па
тријаршији, а којом је началствовао Његова Светост Патријарх
српски Господин Иринеј. Радни
део заседања почео такође у Пећ
кој Патријаршији после свете
архијерејске Литургије 30. априла
2018. године а настављено 1. маја
2018. године у Патријаршијском
двору у Београду.
30. апр. На путу из Пећи за
Београд, са већим бројем срп
ских архијереја, градоначелни
цом Крушевца Јасмином Палу
ров ић са сарадницима, пред
ставницима војске и полиције,
са свештенством и верним народом дочекао Патријарха Г.
Иринеја у Крушевцу.

15. апр. Началствовао Литургијом у
храму Светог Томе у
Појатама. Рукоположио господина Милана Качаревића у чин
ђакона.
22. апр. Служио је
Свету Архијерејску
Литургију у манастиру Светих Јоакима и
Ане у Стрмцу код
Бруса.
Од 29. априла до
10. маја 2018. године
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5. и 6. мај. У саборном храму
Светог Георгија, навече празника
Великомученика и Победоносца,
са великим бројем монаха, свештеника и ђакона служио Бденије
у Саборном храму у Крушевцу,
где је на Празник служио и Свету
Литургију. После трикратног оп-

17. мај. Служио Свету Литур
гију у селу Претрковцу. По за
вршеној Литургији и резању славског колача, одликовао благодарницама парохијане који су помагали рад парохије брачинске.
19. мај. Служио Литургију у
Саборном храму светог Георгија

хода око храма пререзао славски
колач и учествовао на Трпези
љубави.
12. мај. Служио Свету Ли
тургију у цркви светог Ђорђа у
Крушевцу. У Брзећу осветио Крст

у Крушевцу. На Литругији у чин
презвитера рукоположио ђакона
Милана Качаревића и поставио
га за пароха при храму Светих
Јоакима и Ане у Стрмцу. У селу
Обреж осветио Крст на месту где

на месту где ће бити подигнут
храм у част Светог Романа.
13. мај. Служио Литургију у
храму светог Георгија у Крушевцу.
15. мај. Уз саслуживање више
свештеника и ђакона Епархије,
служио у цркви Светог Атанасија
у Дедини.

ће бити подигнут храм Вазнесења
Господњег.
20. мај. Служио у храму Све
тог Саве у Ћићевцу, осветио нови
иконостас, дар господина Бобана
Станојевића, коме је уручио Архи
јерејску грамату за показану љу
бав према својој Цркви.
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22. мај. Служио Свету заупо
којену Литургију проти Радету
Миловановићу, одржао беседу, а
потом служио и опело.

26.мај. На Духовске задушнице служио у цркви Светог Агатоника на Старом гробљу у Крушевцу, где је по Светој Литургији одслужен и парастос за све упокоје
не православне хришћане.
27. Мај. Духови. Уз саслужи
вање свештенства намесништва
трстеничког богослужио у храму
Свете Тројице у Трстенику. После
Литургије и одслужене педесетничке коленопреклоне молитве
водио литију улицама Трстеника.
Вративши се у храм преломио са
председником општине Трстеник,
г. Александром Ћирићем славски
колач. Присуствовао и културно
– уметничком програму у коме су
учествовала деца основних школа
из Трстеника.
28. мај. У Милошевцу, паро
хије стопањске у намесништву
трстеничком, осветио храм по
свећен светој мученици Пара
скеви.

Приредила Љубица Петковић
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ЈЕРОМОНАХ КИРИЛО ХИЛАНДАРАЦ
Јеромонах Кирило Хиландарац упокојио се у уторак, 6. фе
бруара (24. јануара по јулијанском календару) у Светој царској
српској лаври Хиландару.
Рођен је као Радојко Вешковац, 9. октобра 1935. године, на
празник Светог Јована Богослова. Услед послератних околности
и емиграције, у личним документима датум рођења је проме
њен на 10. октобар а презиме у Вешковић. Отац Кирило се родио
у селу Риђевштица, између Крушевца и Трстеника, од оца
Стојадина и мајке Милије.
Замонашио се 27.08.1953. у
манастиру Витовница.
У чин јерођакона рукоположен је на Пасху 1961. у мана
стиру Светог Саве у Либертвилу у САД. У чин презвитера
рукоположен је 6. августа 1963., такође у САД. Сабрат мана
стира Хиландара постаје 17. октобра 1987. Од 31. децембра
1997. па до упокојења, обавља дужност члана Свештеног
сабора стараца манастира Хиландара. У Хиландару прима
и велику схиму.
Током свог монашког живота био је на многим послушањи
ма, неуморно радећи на очувању, у то време, веома угроженог
манастира. Међутим, најзначајнији допринос оца Кирила је
у његовом неуморном богослужењу, често остајући једини
служашчи јеромонах у манастиру, његовој ревности и истрај
ности у молитви. Свакодневно је исповедао, поучавао и
духовно укрепљивао велики број поклоника који су долазили
у Хиландар.
Увек омиљен, вредан, својим једноставним животом у свим околностима у којима се налазио,
био је живо сведочанство суштине монашког позива и прави духовни украс Цркве. Својим
омаленим растом и изузетном духовном висином пленио је срца свих са којима се сусретао и
као такав остаће у молитвама и сећањима братије, Светогораца и свих поклоника који су током
последњих тридесетак година посећивали Хиландар.
Господе, упокој душу слуге свога, јеромонаха Кирила!
извор: ПОРТАЛ ХИЛАНДАР

Поводом тридесетогодишњице упокојењa

Драгослава Радосављевића
(1944-1988)
Пре 30 година, на дан преподобног Давида Солунског, 9. јула,преста
ло је да куца срце племенитог нам пастира, оца и родитеља, протонамесника Драгослава Радосављевића.
Помен блаженопочившем Драгославу Радосављевићу биће одржан
у Белој Води 9. јула 2018. год., где је службовао 20 година.Тог дана служиће
се Света Литургија, а после ће бити одржан парастос.
Господе, у Царству Твоме вечни покој подари слуги Свомe Драгосла
ву Радосављевићу.
Захвална породица његовој Светости Патријарху Српском Господи
ну Иринеју, Епархији Крушевачкој и Епископу крушевачком Господину др Давиду .
Свршени богослови Урош и Давид Милановић
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ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР
РАДЕ МИЛОВАНОВИЋ
(1948-2018)
Дана 21. маја 2018. године, у раним јутар
њим часовима, после примања Свете Тајне
Причешћа, уснуо је у Господу протојереј ставро
фор Раде Миловановић из Крушевца.
Прота Раде рођен је 1. 12. 1948. године у
селу Мало Гркљане, општина Крушевац, од оца
Радивоја и мајке Драгице. Основну школу
завршио је у Великим Купцима а Богословију
у Призрену, 1969. године. Студирао је на Тео
лошком и Филозофском факултету у Београду.
У чин ђакона рукоположен је 26. 2. 1978. годи
не, а после два дана у чин свештеника. На
мачковачку парохију, са службом у цркви по
свећеној Преподобној матери Параскеви –
Светој Петки, постављен је 13.3.1978, где остаје
до 1996. године. Овде је са верним народом
подигао парохијски дом, потом је реконструи
сана звонара, замењен кров цркве, извршена
електрификација, уведен телефон, уређена
порта. Причао је прота да то тада и није било
тако једноставно, и навео сведочанство из кру
шевачког недељника Победа (број 1714 од 18.
2. 1983. године), у којем новинар, констатујући
запажену активност свештенства, пита: „где су
омладинске и партијске организације? и да ли
је у Мачковцу само млад и активан поп, који
зна шта жели да постигне, допринео да деца
науче верске песме...“ Треба се подсетити да је
свештенство поратних година наилазило на
разне тешкоће у обављању своје службе, што
се и на овом примеру види. Челни људи села
помно су пратили сваки његов корак, учитељи
кажњавали децу која би учетвовала на цркве
ним службама. Но, млади свештеник је знао
шта и како треба да учини. Укључио се у живот
младих, чак и у њихове спортске активности,
само да их за веру придобије. Резултати нису
изостали. Познато је да је велики број младих
из његове парохије, и ове и после лазаричке,
уписао богословију и данас служи Олтару
Господњем. У то време је некако дошло и до
мало попуштања у ригидном ставу према цр
кви, те је све пошло нормалнијим током. За
труд на овој парохији одликован је чином про
тојереја 8. 8. 1991. године од стране Епископа
нишког Господина Иринеја.
За пароха 10. крушевачке парохије при
цркви Лазарици прота Раде постављен је 25. 11.
1996. године, што је сматрао круном свога свеш-

теничког рад а.
Са братством
учествовао је у
свим радовима у
градњи парохиј
ског дома, уре
ђењу црквене
порт е, прил аз
них стаза, освет
љења...
После доби
јене дозволе за
град њу цркве
Вас крсења Го
сподњег на Но
вом крушевач
ком гробљу, постављен је за старешину 2000.
године и уложио велики труд у изградњи ове
прелепе цркве, коју је пројектовао Предраг
Вертовшек а прота Раде са народом довео до
садашњег изгледа. Протина брига о сваком
детаљу била је пословична, водио је рачуна да
све буде достојног изгледа и најбољег квалитета,
уредно, блиставо и чисто – црквено. Црква је
освећена 2006. године, на други дан Васкрса.
Протине груди тада је украсио напрсни крст,
који му је надлежни епископ, Господин Иринеј
уручио.
Својој цркви служио је верно, одано, предано
све до пензионисања, 2014. године.
Упокојио се после краће тешке болести и
сахрањен на дан своје крсне славе, пренос
моштију Светог Николаја Мирликијског, 22.
маја, на Новом крушевачком гробљу. Заупо
којену Литургију у цркви коју је градио, као и
опело, служио је Епископ крушевачки Господин
Давид са великим бројем свештеника. Од проте
се после Литургије опростио Владика а после
опела његов дугогодишњи сабрат протојереј
ставрофор Љубивоје Радовић, који је истакао
неке битне особине проте Радета као све
штеника: чистоту богослужења, буквално ` са
страхом Божјим`, домаћинско старање о цркви,
као о својој кући, угледу у народу. О томе по
сведочило је и присуство великог броја бивших
парохијана проте Радета, који су са свештенством испратили поштованог оца до места
починка до Васкрсења мртвих.
Љубица Петковић
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