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У В О Д Н А  Р Е Ч

Пре шест стотина двадесет пет година испевана је песма несвакидашња, песма 
јединствена, чији су се звуци лагано пронели евроазијским светом.

Настала над варницама укрштених мачева, крај сломљених сабљи и копаља, 
пресецана бојним покличима, раширена над пољима натопљеним и крвљу оних 
крвожедних и крвљу мученика – једних крај других,

уздигнута над моштима светих мученика, и тишином која је затим завладала,
допевана јецајем удовица и сирочади; укрепљавана молитвом за спасење,
своје речи, своју поруку и мелодију носила је кроз векове. Неки је и данас чују.

Пре шест стотина двадесет пет година огласила су се звона западно европских 
катедрала, понешена песмом коју су чула; да ли у част новојављених мученика, да 
ли због олакшања што је заустављена хорда пошасна, или обоје – Господ ће знати.

У вековима потоњим та песма је народ крепила, нове градитеље и светитеље и 
просветитеље и мученике надахњивала; на брисаном простору бурних времена 
невремену одолевала, народ савијала и подизала, а корене му  чувала,

да би изданци млади изнова ницали, а после сваког сечења још бујнији израс-
тали.

Кроз све ове векове многе су хорде пошасне овуда пролазиле, а ми им на пут 
стали; не само због себе, него и за друге и због других страдајући. Знао је то васце-
ли свет.

Данас, после шест стотина двадесет пет година, многи су изгубили истанчани 
слух и древну песму више не чују. Да ли и народ мој – не знам, Господ ће знати.

У сенци прогреса, демократских процеса и модернизација, комуникација, ин-
теграција и стратешких циљева и партнерстава – негде смо изгубили човека.

Опрости, модерни свете, свете са друге стране истока, што не умем да багујем 
и тагујем, лајкујем и шерујем, твитујем и четујем.

У мени су још увек звуци оне песме, и одјеци звона, које си заборавио.
И речи оне, што надахнуше песму, које чувасмо и које нас чуваху до наших да-

на – да земаљско буде и прође, а небеско је увек и довека.

Онима, који у страдању љубав показаше, веру потврдише и наду поколењима 
оставише,

чије душе Господ уведе у Царство и обасја светлошћу славе Своје,
ми, грешни, у ове дане молитву узносимо:

Свети мученици српски, молите се Господу за све нас!

свештеник Радиша Јовановић

О ПЕСМИ ДРЕВНОЈ
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Ц А Р  Л А З А Р  И  Ц А Р И Ц А  М И Л И Ц А

Цар Лазаре сједе за вечеру, 
Покрај њега царица Милица, 
Вели њему царица Милица: 
„Цар-Лазаре, српска круно златна, 
Ти полазиш сјутра у Косово, 
Собом водиш слуге и војводе, 
А код двора никог не остављаш, 
Царе Лазо, од мушкијех глава, 
Да ти може књигу однијети 
У Косово и натраг вратити; 
Одводиш ми девет миле браће, 
Девет браће, девет Југовића: 
Остави ми брата бар једнога, 
Једног брата сестри од заклетве!“
Њој говори српски кнез Лазаре: 
„Госпо моја, царице Милице, 
Кога би ти брата највољела 
Да т’ оставим у бијелу двору?“ 
- „Остави ми Бошка Југовића.“
Тада рече српски кнез Лазаре: 
„Госпо моја, царице Милице, 
Када сјутра бијел дан осване, 
Дан осване и огране сунце, 
И врата се отворе на граду, 
Ти ишетај граду на капију: 
Туд ће проћи војска на алаје, 
Све коњици под бојним копљима, 
Пред њима је Бошко Југовићу, 
И он носи крсташа барјака; 
Кажи њему од мене благослов, 
Нек да барјак коме њему драго, 
Па нек с тобом код двора остане.“
Кад ујутру јутро освануло 
И градска се отворише врата, 
Тад ишета царица Милица, 
Она стаде граду код капије: 
Ал’ ето ти војске на алаје, 
Све коњици под бојним копљима, 
Пред њима је Бошко Југовићу 
На алату, вас у чистом злату, 
Крсташ га је барјак поклопио, 

Побратиме, до коња алата: 
На барјаку од злата јабука, 
Из јабуке од злата крстови, 
Од крстова златне књиге висе, 
Те куцају Бошка по плећима; 
Примаче се царица Милица, 
Па ухвати за узду алата, 
Руке склопи брату око врата, 
Па му поче тихо говорити: 
„О мој брате, Бошко Југовићу, 
Цар је тебе мени поклонио 
Да не идеш на бој на Косово, 
и тебе је благослов казао 
Да даш барјак коме тебе драго, 
Да останеш са мном у Крушевцу, 
Да имадем брата од заклетве.“ 
Ал’ говори Бошко Југовићу: 
„Иди, сестро, на бијелу кулу; 
А ја ти се не бих повратио, 
Ни из руке крсташ барјак дао, 
Да ми царе поклони Крушевац; 
Да ми рече дружина остала: 
- „Гле страшивца Бошка Југовића! 
Он не смједе поћи у Косово 
За крст часни крвцу прољевати 
И за своју вјеру умријети!“ 
Пак проћера коња на капију. 
Ал’ ето ти старог Југ-Богдана 
И за њиме седам Југовића, 
Све је седам устављала редом, 
Ал’ ниједан ни гледати неће. 
Мало време затим постајало, 
Ал’ ето ти Југовић-Војина, 
И он води цареве једеке, 
Покривене са сувијем златом, 
Она под њим ухвати кулаша, 
И склопи му руке око врата, 
Па и њему стаде говорити: 
„О мој брате, Југовић-Војине, 
Цар је тебе мени поклонио, 
И тебе је благослов казао 

ЦАР ЛАЗАР
И ЦАРИЦА МИЛИЦА 
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Ц А Р  Л А З А Р  И  Ц А Р И Ц А  М И Л И Ц А

Да даш једек’ коме теби драго, 
Да останеш са мном у Крушевцу, 
Да имадем брата од заклетве.“
Вели њојзи Југовић Војине: 
„Иди, сестро, на бијелу кулу; 
Не бих ти се, јунак, повратио, 
Ни цареве једеке пустио, 
Да бих знао да бих погинуо! 
Идем, сејо, у Косово равно 
За крст часни крвцу прол’јевати 
И за вјеру с браћом умријети.“ 
Пак проћера коња на капију. 
Кад то виђе царица Милица, 
Она паде на камен студени, 
Она паде, пак се обезнани. 
Ал’ ето ти славнога Лазара. 
Када виђе госпођу Милицу, 
Уд’рише му сузе низ образе; 
Он с’ обзире с десна на лијево, 
Те дозивље слугу Голубана: 
„Голубане, моја вјерна слуго, 
Ти одјаши од коња лабуда, 
Узми госпу на бијеле руке 
Пак је носи на танану кулу; 

Од мене ти Богом просто било, 
Немој ићи на бој на Косово, 
Већ остани у бијелу двору!“ 
Кад то зачу слуга Голубане, 
Проли сузе низ бијело лице, 
Па одсједе од коња лабуда, 
Узе госпу на бијеле руке, 
Однесе је на танану кулу; 
Ал’ свом срцу одољет’ не може 
Да не иде на бој на Косово, 
Већ се врати до коња лабуда, 
посједе га, оде у Косово.
Кад је сјутра јутро освануло,
Долећеше два врана гаврана 
Од Косова поља широкога, 
И падоше на бијелу кулу, 
Баш на кулу славнога Лазара; 
Један гракће, други проговара: 
„Да л’ је кула славног кнез Лазара? 
Ил’ у кули нигђе никог нема?“ 
То из куле нико не чујаше, 
Већ то чула царица Милица, 
Па излази пред бијелу кулу, 
Она пита два врана гаврана: 



6

Ц А Р  Л А З А Р  И  Ц А Р И Ц А  М И Л И Ц А

„Ој Бога вам, два врана гаврана, 
Откуда сте јутрос полетјели? 
Нијесте ли од поља Косова? 
Виђесте ли двије силне војске? 
Јесу ли се војске удариле? 
Чија ли је војска задобила?“ 
Ал’ говоре два врана гаврана: 
„Ој Бога нам, царице Милице! 
Ми смо јутрос од Косова равна, 
Виђели смо двије силне војске; 
Војске су се јуче удариле, 
Обадва су цара погинула; 
Од Турака нешто и остало, 
А од Срба и што је остало, 
Све рањено и искрвављено.“ 
Истом они тако бесјеђаху, 
Ал’ ето ти слуге Милутина, 
У лијевој десну носи руку; 
На њему је рана седамнаест; 
Вас му коњиц у крв огрезнуо. 
Вели њему госпођа Милица: 
„Што је, болан, слуго Милутине? 
Зар издаде цара на Косову?“ 
Ал’ говори слуга Милутине: 
„Скин’ ме, госпо, са коња витеза, 
Умиј мене студеном водицом, 
И залиј ме црвенијем вином; 
Тешке су ме ране освојиле.“ 
Скиде њега госпођа Милица, 
И уми га студеном водицом, 
И зали га црвенијем вином. 
Кад се слуга мало повратио, 
Пита њега госпођа Милица: 
„Што би, слуго, у пољу Косову? 

Ђе погибе славни кнеже Лазо? 
Ђе погибе стари Југ Богдане? 
Ђе погибе девет Југовића? 
Ђе погибе Милош војевода? 
Ђе погибе Вуче Бранковићу? 
Ђе погибе Бановић Страхиња?“ 
Тада слуга поче казивати: 
„Сви осташе, госпо, у Косову. 
Ђе погибе славни кнез Лазаре, 
Ту су многа копља изломљена, 
Изломљена и турска и српска, 
Али више српска него турска, 
Бранећ’, госпо, свога господара, 
Господара, славног кнез-Лазара; 
А Југ ти је, госпо, погинуо 
У почетку, у боју првоме; 
Погибе ти осам Југовића, 
Ђе брат брата издати не шћеде 
Доклегође један тецијаше; 
Још остаде Бошко Југовићу, 
Крсташ му се по Косову вија, 
Још разгони Турке на буљуке, 
Као соко тице голубове; 
Ђе огрезну крвца до кољена, 
Ту погибе Бановић Страхиња; 
Милош ти је, госпо, погинуо 
Код Ситнице, код воде Студене, 
Ђено многи Турци изгинули: 
Милош згуби турског цар-Мурата 
И турака дванаест хиљада; 
Бог да прости, ко га је родио! 
Он остави спомен роду српском, 
Да се прича и приповиједа 
Док је људи и док је Косова!…“
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Господо и пријатељи! 

Дошао сам из Србије, из европске поноћи. Тамо нигде ни зрачка светлости. Сва је 
светлост побегла са земље на небо и једино нам одозго светли. Па ипак, ми нејаки у све-
му сада овако, јаки смо у нади и вери у скоро свануће дана. Захвалан сам лорду архие-
пископу кентерберијском, који ми је омогућио да на свети Видовдан, овог лета Гос-
подњег 1916. године, у овој прекрасној цркви Светога Павла, пред његовим Височан-
ством, краљем Џорџем V и најугледнијим Енглезима могу да вам се обратим.

Господо и пријатељи! Цео дан јуче провео сам разгледајући овај величанствени 
храм, који је понос Енглеске и Хришћанства. Ја сам видео да је он саграђен од нај-
скупоценијег материјала, донешеног из разних крајева империје, у којој сунце не за-
лази. Видео сам да је саграђен од гранита и мермера које су испирали таласи стотине 
мора и океана. И да је украшен златом и драгим камењем, донетим из најскупоценијих 
рудника Европе и Азије. И уверио сам се да се овај храм с правом убраја у једно од ар-
хитектонских чуда света.

Но, господо и пријатељи! Ја долазим из једне мале земље на Балкану, у којој има 
један храм, и већи и лепши, и вреднији, и светији од овога храма. Тај храм се налази у 
српскоме граду Нишу, и зове се ЋЕЛЕ КУЛА. Тај храм је сазидан од лобања и костију 
мога народа, народа који пет векова стоји као стамена брана азијатском мору, на јужној 
капији Европе. А када би све лобање и кости биле узидане, могао би се подићи храм 
триста метара висок, толико широк и дугачак, и сваки Србин би данас могао подићи 
руку и показати: Ово је глава мога деде, мога оца, мога брата, мога комшије, мога 
пријатеља, кума. Пет векова Србија лобањама и костима својим брани Европу, да би 
она живела срећно. Ми смо тупили нашим костима турске сабље и обарали дивље хор-
де које су срљале као планински вихор на Европу. И то не за једну деценију, нити за 
једно столеће, него за сва она столећа која леже између Рафаела и Ширера. За сва она 
бела и црвена столећа, у којима је Европа вршила реформацију вере, реформацију на-
уке, реформацију политике, реформацију рада, реформацију целокупног живота. Ре-
чју: када је Европа вршила смело кориговање и богова и људи из прошлости, и када је 
пролазила кроз једно чистилиште телесно и духовно, ми смо, као стрпљиви робови, ми 
смо се клали са непријатељима њеним, бранећи улаз у то чистилиште. И другом речју: 
док је Европа постајала Европом, ми смо били ограда њена, жива и непробојна ограда, 
дивље трње око питоме руже. На Видовдан, 1389. године, српски кнез Лазар, са својом 
храбром војском, стао је на Косову Пољу на браник хришћанске Европе и дао живот за 
одбрану хришћанске културе. У то време Срба је било колико и вас Енглеза. Данас их 
је десет пута мање. 

Где су? Изгинули, бранећи Европу. 
Сада је време да Европа Србији врати тај дуг.

Говор на Видовдан
1916. године у Енглеској

Владика Николај Велимировић
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У име Оца и Сина и Светога Духа.

Уважени оче, Архијерејски замениче Епар-
хије крушевачке, уважено свештенство овога 
светога храма и ове Богом чуване Епархије, 
драги изасланици Скупштине града, представ-
ници Војске Републике Србије, драги гости из 
братске Русије, појци, оци свештеници, уваже-
ни даме и господо, драга браћо и сестре.

Нека нам молитве које смо упутили Госпо-
ду Богу буду свима на здравље и спасење, како 
нама овде у светом Божијем храму, тако и сви-
ма нашим милим и драгим. Синоћ смо отпо-
чели свечаности за Видовдан испред овога ис-
торијског храма Лазарице у Крушевцу; служи-
ли смо велико бденије и после тога уприличи-
ли духовни и културни програм, а сад у овом 
тренутку усавршавамо, приводимо ка врхунцу 
ово духовно славље Видовдана служењем Све-
те Литургије, сећајући се жртве и храбрости 
великога вожда српскога народа у Косовској 
битци, светога великомученика Лазара и оних 
који су заједно са њим гинули за Крст часни и 
за Слободу златну.

Сваки народ, браћо и сестре, има своје ју-
наке и своје хероје, има на овај или на онај на-
чин своју успомену на њих и прославља их. Не-
где то сећање избледи, а понегде и понекад по-
стоји мала групица људи која се тога сећа – 
али, код нас Срба, драга браћо и сестре, то није 
тако. Код Срба, Видовдан и цар Лазар кроз изо-
биље многих лепих симбола, који прате сваки 
детаљ нашег народнога, националног и духов-
нога живота чини неодвојиву баштину нашег 
свеукупног бића.

Пре свега, зато што је цар Лазар врло често 
у поезији, у историографији, у духовној хим-
нологији, у црквеном песништву упо ређиван 
са Господом Исусом Христом, који одржава 
Своју Тајну Вечеру са Својим Апостолима. Та-
ко слично, и цар Лазар је одржао тајну вечеру 
– Кнежеву вечеру управо овде, на овом месту 

где ми сада стојимо, са својим верним следбе-
ницима, са својим бројним друговима пред 
бит ку која је унапред већ била одлучена, и то 
због великог броја војске надмоћнијег против-
ника – док су српски бојаници знали да они 
крећу право у смрт. То је исто Господ Исус 
Хри стос унапред знао када је дошао пред је-
русалимске зидине, да Га тамо чека тешко 
страдање. Зато, када читамо пажљиво Јеван-
ђеља, ми ћемо видети како Господ Христос у 
неким детаљима нама читаоцима просто по-
казује да је Он то све унапред знао. Зашто, ре-
цимо, прилиском уласка у Јерусалим, зашто је 
Господ рекао двојици апостола: идите у то ме-
сто, наћи ћете тамо једног магарца, одрешите 
га и доведите овде, па ако буду наишли неки и 
питали нешто, кажите то треба Господару и до-
ведите тог магарца овамо, а после је Господ 
упрaво на том магарету ушао у Јерусалим. И 
тачно као што је Господ и рекао, тако су и апо-
столи дошли у ту ситуацију, тако су људи и пи-
тали шта ћете ви са овим магарцем, да би га 

Беседа Епископа ремезијанског 
Господина Андреја

на Видовдан 2013. године
у цркви Лазарици у Крушевцу
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они на крају довели Господу Христу, на ком ће 
Господ Христос затим ући у Јерусалим.

Тако исто је и великомученик цар Лазар 
унапред знао шта га чека. Исто пред Тајну Ве-
черу, Господ Христос каже двојици ученика: 
идите тамо у Јерусалим у центар, па у једној 
улици видећете како неко носи крчаг воде, па 
кад будете то видели одмах тамо где ћете њега 
наћи, уђите у кућу и тамо горе на првом спра-
ту спремите мени Тајну Вечеру. Зашто је то 
Христос говорио? Да би показао да је унапред 
знао Своје Страдање и да би се касније учени-
ци – свети апостоли, видевши да је Он то све 
добровољно урадио, окрепили. То је наша пра-
вославна вера, што ми знамо, да је све оно што 
је за наше спасење Господ Исус Христос за по-
двиг спасења већ извршио, да је то драгово љно 
и добровољно испунио, како би ми следили 
ње говом примеру.

Неко ће се од вас питати: а шта је то цар Ла-
зар унапред знао? Он је то морао да зна уна-
пред, зато што је знао традицију Немањића. 
Свети великомученик цар Лазар је имао пред 
собом огромно духовно наслеђе које је при-
мио од свих Немањића, почевши од светога 
Си меона и светога Саве и он је знао да то жели 
и мора да очува. Зато је и саветовао своје след-
бенике да и ако је безизлазна борба, да се мора 
ићи у тај бој, е да би се начинио један завет 
срп ском народу. Да се гине за брата, за ближ-
њега, али да се сачува оно што се мора сачува-
ти. Зато је толико велики свети великомученик 
цар Лазар, зато што је учинио један завет који 
се памти до дана данашњега. А тај завет запам-
ти свако дете у нашем народу када се сећа го-
дине 1389; године, како се то учи у школи, када 
се каже да је био један цар, три паше, осам вој-
вода и девет Југовића.

Тако се памти тај велики датум, та велика 
катастрофа на бојном косовском пољу и, хвала 
Богу, до дана данашњега, ове паралеле између 
Косовског боја и Страдања Господа Исуса Хри-
ста живе у срцима нашега народа. Дакле, једна 
од најважнијих паралела, браћо и сестре, јесте 
Распеће Господа Исуса Христа и распеће све-
тог великомученика цара Лазара. Када гледа-
мо Распеће Господа Исуса Христа и проучава-
мо исто, како су свети оци тумачили Јеванђеље 
по Јовану? Зашто је у једном тренутку Распећа 
Господа Исуса Христа дошао војник, узео ко-
пље и пробо ребра Христова, те одмах изађе 
крв и вода?

У раној хришћанској Цркви, браћо и сестре, 
тај моменат кад је један од војника узео копље 
и пробо Христова ребра, они су упоредили са 
рађањем Нове Еве. Наиме, као што је у Старом 
Завету Господ пустио сан на Адама и како је у 
сну узео ребро Адамово и створио Еву, тако у 
Новом Завету Господ Исус Христос добија уда-
рац копљем у ребро Своје и пошто изађе Крв и 
вода, рађа се Нова Ева. То је Црква Божија, то 
је Христова Црква, то је Његово Тело, то је Те-
ло Његово које се ево сад овде око светога Ол-
тара окупља да заједнички се Причешћује и да 
заједнички постане јединствено Тело Господа 
Исуса Христа.

Та паралела исто важи и за наш српски на-
род. Ма где год наш српски народ иде, он се 
осећа управо заветом светог великомученика 
цара Лазара као нова Србија, као обновљена, 
препорођена Србија. Као да управо жртвом 
ца ра Лазара све несугласице, сви конфликти 
међу Србима, почињу да нестају. Зашто су би-
ли толики грађански ратови међу нама сами-
ма? Зашто је дошло дотле да су многи Срби 
мо рали од своје сопствене браће да емигрирају 
не само негде у близину, него чак и у далеку 
емиграцију? Неки су отишли у Аустралију, не-
ки отишли на Нови Зеланд, неки отишли у Ка-
наду, неки отишли у Америку, неки отишли у 
Западну Европу… Данас о њима можемо да чи-
тамо њихове биографије, мемоаре, њихова се-
ћања и код свих ћемо у њиховим срцима да на-
ђемо завет светог великомученика Лаза ра, за-
вет који нису хтели да напусте, завет који су 
они хтели да заувек бране.

Тако и овде, у данашњем времену, наш на-
род када је толико настрадао, кад је наша при-
вредно–економска, политичка ситуација то-
лико климава и толико тешка, опет се наш на-
род сећа, хвала Богу – завета светога велико-
мученика Лазара. Тада човек помисли да, ипак, 
са оваквим повратком нашим духовним вред-
ностима, наша држава може да стане на своје 
ноге и наша руководства могу да се жртвују за 
заједнички циљ, за добробит, за просперитет и 
за напредак нашега живота. То се очигледно 
види у томе како је руководство наше државе, 
такорећи, на колена клекнуло пред сенима 
Краља Петра, Краљице Марије, Краљице Алек-
сандре и Принца Андреја – који су недавно из 
Америке, односно из Грчке и Енглеске – види-
те, са свих страна се вратили на Опленац. Ру-
ководство наше државе је одлучило да ми сада 
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овде радимо на томе да обновимо нашу Срби-
ју, наш српски народ и у свим детаљима, у 
свим сегментима нашега националнога живо-
та, да обновимо наше народно биће.

Доста је било страдања, доста је било муче-
ња, треба се вратити оним идеалима којима су 
се руководили и свети великомученик Цар Ла-
зар и његови следбеници када су ишли у бој и 
када су знали шта је то уствари оно шта они 
бране. Тако и овде, слава Богу, видимо – да ру-
ководства широм Србије и широм српских зе-
маља, сви се они сећају да требамо да се вра-
тимо тим непролазним вредностима.

Његова Светост наш Патријарх српски Го-
сподин Иринеј има три викарна Епископа. Је-
дан Епископ је у Русији, то је владика Антоније 
– који негује духовне везе између братске Ру-
ске Православне Цркве и наше Српске Право-
славне Цркве. Још један викарни Епископ је 
владика липљански Јован – који столује у Пећ-
кој Патријаршији на Косову, да буде посред-
ник између овога хаотичног стања тамо доле 
на Косову и Метохији и разних изасланика 
светских моћника и светских сила, као и на-
шега Патријарха и наше Цркве. А ја сам викар-
ни Епископ ремезијански, викарни Епископ 
Његове Светости са седиштем у Београду и та-
мо посредујем између Његове Светости нашег 
Патријарха и наших амбасада и наших пред-
ставништава у свету. Тако данас имам велики 
благослов да препоруком вашега надлежног 
Архијереја Владике Давида што сам дошао у 
овај историјски храм Лазарицу, да свима вама 
пренесем најсрдачније поздраве и очинске 
молитве, пре свега вашега Епископа Давида, 
који је данас у Грчкој на месту где је свети апо-
стол Павле у Верији проповедао грчким хриш-
ћанима. Тамо се данас одржава један велики 
свеправославни скуп, и сам Владика би сигур-
но данас волео да буде овде са својим свештен-
ством и са својим народом, са свима вама, али 
је осећао велику одговорност да треба да пред-
ставља нашу Цркву у братској Грчкој. Зато је 
молио Његову Светост да ја данас дођем овде 
да началствујем на овом Литургијском сабра-
њу, па зато желим и свима вама да пренесем 
такође и срдачне поздраве и патријарашки 
благослов Његове Светости нашега Патријарха 
Господина Иринеја.

Он увек у разговорима са амбасадорима 
страних земаља, са делегацијама из иностран-
ства, чак по неки пут врло оштро, критикује 

како је могуће да се доле на Косову поступа на 
тај начин да нико не води рачуна о повратку 
протераних Срба. Каква би то била демократи-
ја, каква би то била слобода, каква би била то 
људска права када је тамо, једноставно иза ле-
ђа Срба, створена једна фиктивна држава, где 
се пре свега – као што се зна, нигде не вије та 
такозвана лажна косоварска застава, него кад 
идете од Приштине до Призрена преко Лип-
љана и Штимља и Суве Реке, нигде нема те ла-
жне косоварске заставе. Кад идете од Призре-
на преко Ђаковице и Дечана у Пећ, нигде нема 
те лажне косоварске заставе. Нигде, кад идете 
од Пећи преко Глине, преко Косова Поља до 
Приштине, нема нигде те лажне косоварске 
заставе, него се свуда вију албанске заставе и 
нигде српске душе, нигде српске куће, нигде 
српске цркве, само понегде изолована у неким 
шумама. Храмови и наше велике светиње, као 
што су Пећка Патријаршија, манастир Деча-
ни, Богородица Љевишка – све те светиње оп-
кољене су војницима, који се неки пут сами 
чуде каква се то превара и лаж врше на Косову.

У то име – браћо и сестре, лепо је што сте 
данас дошли у тако великом броју у Лазарицу. 
Сигурно је да на силу ништа не можемо да по-
стигнемо, и то смо већ видели кроз нашу про-
шлост. Сада је време обнове, сада је време ра-
ђања сигурно нове Србије, гледајући уназад на 
историјске грешке, националне, које смо ми 
направили, морамо пре свега бити свесни ово-
га што смо малопре у Јеванђељу чули: да је Го-
спод дао закон да љубимо једни друге. Не сме 
ни један Србин на другог Србина да иде. Не 
смеју да постоје сплетке, интриге, наме штаљке 
и полуписмени напади на оне који представ-
љају руководство наше државе.

Треба да постоји један такмичарски дух, 
дух који ће да буде такав да они који су најбо-
љи, да они руководе нашом државом и нашим 
народом, а пре свега ми, овде присутно свеш-
тенство, да се сами добро замислимо колико 
смо то ми дорасли овом великом историјском 
тренутку, када треба окупљати наш народ и 
служити му, жртвовати се за народ, који је 
довољно страдао и високе цене платио за своју 
слободу и за свој опстанак, за своју стабилност 
и за општи напредак наше државе.

Нека све вас Господ благослови, а сада се 
вра ћамо назад Светој Литургији, гледајући Све-
те Тајне Тела и Крви Господа Исуса Христа, 
сада и увек и кроза сву вечност. Амин.
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Величина једног народа могла би се мерити богатством његових речи. Ми имамо реч 
којом би се могли измерити, некада и сада. То је реч Косово.

Народ Божији, стари Израиљ, имао је свој свети Савез, Завет са Богом који је био његов 
извор и темељ постојања као народа. Народ Божији, нови Израиљ ушао је у нови Савез, Завет 
са Богом у Христу Богочовеку који је постао смисао постојања нашег рода хришћанскога. 
И ми, народ Српски, имамо Нови Завет који се пише другачије а значи исто, то је Косовски 
Завет.

Бити хришћанин значи бити витез свога времена… Косово је наше витештво.
Бити витез значи имати чојство и јунаштво. Имати чојство и јунаштво, у времену у коме 

то тако много недостаје, значи бити мученик свога времена. Косово је наше мучеништво.
Бити мученик значи бити спреман на истинску жртву. Истинска жртва је положити 

живот за ближњега свога. Косово је наша жртва, поље жртвено.
Хоћемо ли о лепоти, онда ћемо о Косову.
Хоћемо ли о цвећу, и онда ћемо о Косову.
Хоћемо ли о песми, опет ћемо о Косову.
Хоћемо ли о игри, опет о Косову.
Проговоримо ли о светињама, не можемо без Косова.
Ако желимо да опишемо бистрину сузе и дубину туге само ћемо рећи: Косово.
„Страдање је Крста добродјетељ“, рече песник мислећи на Косово.
Косово је наша прошлост, наша садашњост која утиче и на нашу будућност. Наше над-

времено живљење у времену рањеном грехом и неправдом.
Косово је нада у Победитеља смрти и времена за ким су чезнули Косовски јунаци и 

Честити кнез.
И радост и туга, и песма и плач, и игра и страдање, 

и осмех и суза, и цвет и роса, и чојство и 
јунаштво, и витештво и страдање, сва 
осећања и све наше речи стају у јед-
но срце које се пише другачије а 
значи исто: КОСОВО!

Срце нам је рањено. Излечиће 
га латице божурова што ничу из 
крви мученика.

Слово Косово
Свештеник Вукман Петровић
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Беседа уочи празника
Светог цара Константина
и царице Јелене у цркви

Светог пророка Илије у Обрежу

ЕПИСКОПА КРУШЕВАЧКОГ ДАВИДА

Благодаримо Господу Животодавцу, Све-
милостивоме Човекољупцу, који нас 
не оставља ни за тренутак. Њему, који 

је непрестано са нама; коме ниједна мајка  у 
томе није равна, јер она макар за тренутак 
мора да остави своје чедо само.

Догађаји који су ових дана били трагични, 
и мада по живот опасни, ипак нису били ка-
тастрофални по животе људи. Признајемо, 
ипак су имали катаклизмички учинак по 
при роду. Сада можемо да замислимо у как-
вом се стању налазило човечанство за време 
потопа свих оних дана и ноћи, а било их је 
40; тада се вода непрестано изливала на свет, 
и по својој сили учинила да он нестане. Ми, 
као хришћани, не можемо а да у Библији не 
проналазимо слике и одговоре на питања. 
Али оно што тријумфује и над воденим сти-
хијама јесте Љубав Божија, увек и само рас-
пињућа. Сва наша страдања, па према томе 
и ова најновија, нису друго до допуњавање 
Рана Христових.

Ништа не бива без Промисла Божијега, 
каже кратка јелинска пословица, и служи 
као одговор свима на питање чему и зашто 

све ово. Дакле, јединствен одговор који под-
разумева собом све одговоре јесте, да ништа 
не бива без Промисла Божијег. Наша Епар-
хија крушевачка, која јесте слика или Икона 
целе Цркве, Једне, Свете, Саборне и Апостол-
ске, у оквиру наравно своје помесности, је-
сте доживела сусрет са стихијом. Али, тај 
сусрет није био по нас фаталан зато што Бог 
не жели да било ко од нас пропадне, него же-
ли да се сваки спасе, и да има живот вечни, 
и да га има у изобиљу. Господ, Који не до-
пушта једној нашој власи да падне с главе без 
Његовога допуштења, или једној птици да 
слети или да узлети, није дозволио ни својој 
стихији, над којом управља и над којом 
тријумфује, да она собом донесе и постигне 
смртоносне учинке. Ово би требало још ви-
ше да нас приближи Богу; очи наше телесне, 
очи ума нашега, очи срца нашега да прикује 
за Господа; да се изоштри наша мисао па да 
схватимо да је Бог Тај Који нас држи Својом 
моћном Десницом, и наравно, и даље непри-
косновено управља својим светом.

У овоме што нас је задесило нека нас ве-
селе наша деца, наши млади који су се пока-
зали изузетно пожртвованим, изузетно буд-
ним, изузетно трезвеним. Где год да смо се 
нашли, у Београду, у Лазаревцу, на Колубар-
ским коповима, по школама или прихвати-
лиштима, видели смо да наша младост по-
беђује једним достојанством, једном неу-
морношћу, једном лакоћом. То је скинуло 
једну копрену сумње са наших младих да се 
они не сналазе у нашем времену, да они не 
испуњавају своје завете, да се у њих не може-
мо поуздати. Ништа од тога није истина, не. 
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Истина је да су они својим осмесима, својом 
радошћу сијали све време, да су неуморно 
на свим местима блистали, и наравно, били 
свесни да све што чине и што ће учинити, 
треба да стигне на одређено место, до одре-
ђенога дома, до конкретних људи. Својом 
љубављу, својом хитрином, својом снагом, 
учинили су да се сви они који су их примети-
ли зарадују у Духу, и да на дане који су пред 
нама гледају са много више радости, са мно-
го више спокојства. Зато ми старији тврдимо 
да итекако имамо коме да оставимо наш 
свет.

Сабор наших епископа, сабраних у Бео-
граду, будно је пратио ситуацију, учинио све 
што је било у његовој моћи, да осећањима, 
да речима, да конкретним гестовима учини 
да се народ не престраши од толике количи-
не непредвиђености, пред стихијама, да не 
малакше духом, већ да се сети своје снаге 
трпљења. Јер се она није пројавила само са-
да, него толико пута у његовој историји; на-
равно и сазнање да га Црква неће никада 
оставити, најпре без своје молитве, а затим 
и конкретним подухватима. Да је то тачно, 
ми у Крушевачкој епархији видели смо опи-
пљиво; друге наше епархије реаговале су са-
образно; стизала нам је помоћ из Врањске 
епархије, из Митрополије Црногорско-при-
морске, односно, понајвише из епархије Ба-
чке.

Тако, истина о дешавањима била би из-
међу двеју крајности: између занемари вања 
онога што се стварно десило и претеривања 
о истоме. Сетимо се да је живот неуништив, 
да га је немогуће угушити; он ће већ да учи-
ни своје, па ће се обновити и наше баште, и 
наша поља; обновиће се све оно што је упро-
паштено: путеви, инфраструктура, зграде, 
села, насеља, аквадукти; све ће то вредне ру-
ке нашега дуготрпељивога народа, заједно са 
својим првацима и челницима обновити; и 
ми ћемо наставити даље.

Пренесимо сада поруку игуманије љубо-
стињске Христине, која је и сама, са сестрин-
ством, претрпевши штету на својим пољима 
и у баштама, пожелела да једну своју краву 
поклони једној породици, једном угроженом 
домаћинству.

Уочи празника Светога Константина и Је-
лене, по одслуженом Вечерњу, ево нас у Об-
режу, који је страдао, али који није остао без 
молитве, није остао без поја птица, није ос-
тао без ове лепоте, није остао без свога мира 
и спокојства. То је оно што и нас чини спо-
којним у духу, и расположеним да останемо 
православни хришћани, хришћани  у свим 
згодама и незгодама, вољама и невољама; да 
тиме покажемо да нас ништа не може пову-
ћи из историје, па ни саме ове стихије, до 
саме воље Божије. Све док ми будемо желе-
ли да постојимо, да опстајемо, да живимо, да 
цветамо, да доносимо плода, то ће и Њему 
бити на радост. Чак и у супротном Његово 
Човекољубље не би изостало. Али, Он је тај 
који поштује нашу слободу и наравно, према 
њој се опходи. Зато, тражимо од Господа да 
нас учврсти у слободи, да нас учврсти у во-
љи, да употреба наше слободе буде на корист 
и на спасење, на славу Божију. И онда, ето 
нама Царства и Господства и Славе, до миле 
воље.“

(Епископ крушевачки др Давид Перовић по-
сетио је 2. јуна, уочи Празника Светог Цара 
Константина и Царице Јелене, село Обреж у оп-
штини Варварин, које је у једном делу било по-
плављено прошлог месеца. У сеоском храму Све-
тог Пророка Илије одржана је Вечерња служба, 
а по завршетку Епископ Давид је, у присуству 
председника Општине Варварин Зорана Милен-
ковића, одржао беседу мештанима тем нићког 
краја.)
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У једном селу у околини града Рима 
живела су браћа по имену Козма и 
Дамјан. У њима се од младости јавила 

жеља да буду од користи другим људима, па 
су изучили вештину лекарства, како би били 
у могућности да лечењем помажу свима. Уз 
то, ова браћа су били веома честити људи, 
прави и искрени хришћани, јаке и непоко-
лебиве вере у Господа Христа.

Због те њихове вере и честитости Господ 
им је подарио велику благодат - да могу мо-
литвама да исцељују сваку болест. И они су 

то радо чинили, не узимајући никакву на-
граду, ни у новцу ни у ма чему другом. Је-
дино су од оних који су им се обраћали за 
помоћ тражили једно - да искрено верују у 
Бога. Том приликом би им говорили: „Ми 
само полажемо руке на вас, и ништа не мо-
жемо учинити својом силом, него све врши 
свемогућа сила јединог истинитог Бога и Го-
спода Исуса Христа; ако поверујете у Њега 
не сумњајући, одмах ћете оздравити“.

Тако су многи људи у невољи, поверовав-
ши у Господа, добили исцелење од својих бо-

СВЕТИ ЛЕКАРИ
КОЗМА И ДАМЈАН

Свештеник Радиша Јовановић
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лести. И многи незнабошци и многобошци, 
одбацивши веру у измишљене богове, поста-
јали су хришћани. Јер су увидели да браћа 
Козма и Дамјан заиста имају благодат Бо-
жију на себи, да су прави чудотворци, да не-
мају везе са врачарима и гатарима који на-
водно, и име Божије, магијом исцељују на-
род. Јер је увек, у свим временима, било оних 
који су желели да врачарским и магијским 
обманама искоришћавају лаковерне људе у 
невољи. Света браћа Козма и Дамјан били су 
сушта супротност њима.

Успех у лечењу људи, као и прелазак мно-
гих у хришћанску веру заслугом светих ле-
кара, изазвали су завист код неких злобника, 
па они отидоше римском цару Карину и ок-
леветаше их код њега. Цар посла војнике по 
њих и изведе их на суд тражећи да се одрек-
ну хришћанске вере и да се поклоне идоли-
ма. А Козма и Дамјан, знајући вредност сво-
је вере, нипошто не хтедоше да је се одрек-
ну. Тада цар запрети да ће их ставити на му-
ке ако га не послушају. А онда се, наочиглед 
свих, деси чудо: због богохуљења цару се 
глава окрену у страну и никако је ни он нити 
ико други не могаше вратити да стоји нор-
мално као раније.

Ово је било довољно цару да се покаје, и 
он замоли свете лекаре Козму и Дамјана да 
га исцеле. Они то прихватише, рекавши му 
да ће га сам Господ исцелити ако свим ср-
цем поверује у Њега. Онда цар гласно узвик-
ну: „Верујем у Тебе, Господе Исусе Христе, 
истинити Боже, помилуј ме и не помени мо-
је досадаше незнање!“ И поново се деси чу-
до: врат се његов сасвим исправи, па цар по-
диже руке ка небу и заједно се са народом 
захвали Богу на указаној доброти. А браћу је 
са почастима пустио да се врате кући.

Светитељи Козма и Дамјан су наставили 
да помажу људима, исцељујући их од разних 
болести и просвећујући их светом вером 
хришћанском. Народ их је свуда радо пози-
вао и дочекивао, и сви су са радошћу слави-
ли Бога. Али један чувени лекар, код кога су 
ова света браћа испрва учили лекарску веш-

тину, поче све више да им завиди на слави 
коју су добили од Господа. Зато их једном 
позва да беру биље далеко у планини, и тамо 
их на превару раздвоји, и подмукло уби нај-
пре једног, па другог. Тако су они мученич-
ки пострадали 284. г. наше ере. Међутим, и 
у Царству Божијем Господ их је удостојио да 
могу да помажу људима који им се молит-
вом, са вером у Бога, обрате за помоћ. А и 
над њиховим светим моштима неретко су се 
дешавала исцелења болесника. Прославаља-
мо их 1. јула по старом, односно 14. јула по 
новом календару.

Осим њих, постоје још двојица браће ле-
кара – светитеља, прозвана истим именима, 
који су били родом из Азије. Њих прослав-
љамо 1. новембра, односно 14. новембра по 
новом календару.

Из књиге ОНИ НАС ЧУВАЈУ, 2004.
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Бога није могуће обманути.
Овај свет са његовим духовним и мате ри-

јалним законима нисмо створили ми. Међу-
тим, док материјалне законе узимамо у обзир 
макар ради сопствене безбедности, духовне 
за коне, из неког разлога, дрско пренебрегава-
мо. Резултат тога је обогаљивање сопствених 
душа и душа наше деце.

Сваке године се изврши све више страш-
них, безумних злочина, који нас воде у такве 
дубине људске душе да и најпроницљивија 
пси хијатрија само слеже раменима.

Живимо у стању најсуровијег рата, у коме 
вољно или не, учествује свако. Овај рат воде 
духови таме против људи и најсуровији зло-
чини, најмрскији пороци о којима све чешће 
слушамо, јесу пројава тајног, разорног дело-
вања демона. Немарна безбрижност у овом 
ра ту значи само брзу погибију.

Управо о том рату говори апостол Павле: 
„Јер не ратујемо против крви и тијела, него 
про тив поглаварства, и власти, и господара 
та ме овога свијета, против духова злобе у под-
небесју“ (Еф. 6:12).

Веровали ми у то или не, ђаво заиста као 
„лав ричући ходи“ (1 Петр. 5:8) тражећи кога 
да прогута. „Човекоубица од почетка“ (Јн. 8:45) 
мрзи човека јер је човек створен по образу и 
подобију Божијем и што, без обзира на најчу-
довишније падове, може задобити изгубљену 
благодат. Та могућност покајања, помирења са 
Богом, посебно мучи демоне, јер представ ља 
разобличавање њихове гордости – главне пре-
преке за спасење.

Душа је призвана на светост, на свестан жи-
вот у сагласности са Богом. Међутим, пошто 
поседује слободну вољу, човек је може усме-
рити како на добро тако и на штету себи. Ту 
слободну вољу духови таме се и труде да при-
клоне на своју страну, како би човека гурнули 
у пропаст. Циљ демона је да оскврне и убију 
људске душе. Њихови „најбољи“ помоћници у 
том страшном делу су наше маловерје и не-
марност.

Свети Оци су детаљно описали процес 
увлачења човека у грех и помоћу њега у вечну 
муку. Демони не знају наше помисли срца, 
али пажљиво прате оно на шта човек обраћа 
посебну пажњу, ка чему он има природну 
склоност. Један је од детињства упоран, други 
сластољубив, трећи гневљив… Ове особине са-
ме по себи још не означавају греховну накло-
ност, јер упорност, одлучност у савладавању 
тешкоће представља неопходну особину и у 
ду ховном животу… Сластољубље, у највишем 
смислу те речи јесте похвално, јер ништа у 
све ту не може да се пореди са духовном сла-
дошћу. Не кличемо узалуд у акатисту: „Исусе 
Најслађи, спаси ме!“. Овде се не говори о сла-
дуњавој душевности, већ о стремљењу ка нај-
вишој духовној сладости, живом општењу са 
Богом… Чак је и гнев у нас положен од стране 
Творца као ефикасно средство одбацивања 
све га нечистог и греховног.

Примећујући у човеку једне или друге 
скло ности, демони постепено, тајно, преко 
гре ховних помисли и осећања те склоности 
изопачују и преко њих увлаче човека у про-
паст.

Ето зашто је важно већ од школске клупе 
учити децу трезвености, пажљивом и свесном 
односу ка унутрашњем животу, чврстом схва-
тању шта је добро, а шта зло. Сваки човек је, 
независно од пола, друштвеног порекла, спо-
собности и карактера призван да стоји на стра-
жи сопственог срца. И оно што се догађа у ду-
ши треба да буде оцењено и осмишљено на од-
говарајући начин.

Дакле, нама непрестано приступају грехо-
вне помисли и осећања, понекада потпуно бес-
мислена, дивља и застрашујућа. Тако на душу 
делују демони – духови таме. Њихов утицај 
не може избећи ни један човек. Овај утицај се 
у светоотачкој литератури назива прилог. Ме-
ђутим, колико год мрске, гадне и страшне би-
ле мисли и осећања која се јављају у души, не 
треба их се бојати. У самом прилогу још увек 
нема греха и за његово појављивање у души 

ГОРКИ ПЛОДОВИ НЕМАРНОСТИ
Свештеник Димитрије Шишкин
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човек не носи одговорност пред Богом. Овде 
је време да се одбаци грех и сва пажња обрати 
Богу, јер без молитве, без помоћи Божије ни 
један човек није у стању да се носи са делова-
њем зла. Само помислите: демони живе хиља-
де година, ништа не заборављају и непреста-
но се усавршавају у погубљивању људи. Они 
веома лако могу обманути, завести сваког чо-
века, чак и најпаметнијег, и на крају крајева 
убити га, јер то и само то и чини њихов циљ. 
Ето зашто Свети Оци говоре да је опасно чак 
и задржати пажњу на греховним осећањима и 
мислима. Неопходно је одмах одлучно одба-
цити их и свом душом се обраћати Богу. И дру-
гога пута нема!

Следећа етапа увлачења човека у грех на-
зива се спајање. Овде већ делује сам човек и 
ово дело је повезано са греховном вољом. На 
овом стадијуму пада човек показује интере-
со вање за греховне слике, осећања и мисли 
које се јављају у његовој души, обраћа на њих 
пажњу, плаши се, смућује се од деловања де-
монских сила, почиње са њима да разговара, 
спори, заплиће се и помрачује више него ра-
није… Или обрнуто, почиње да саосећа са тим 
помислима, наслађује се њима… Све то је по-
четни степен греха, неприметан за људе који 

га окружују и што је најгоре – често непрепо-
знат и од стране самог човека. Ништа не зна-
јући о деловању демона, човек просто не мо-
же да схвати оно што се са њим догађа, и сам 
не знајући, наставља да се увлачи у грех. Први 
знак припајања греху јесте прекор савести. 
Неоп ходно је обавезно се покајати и испове-
дити, ако се догодило да саосетиш са грехов-
ним помислима или напротив, упаднеш у уни-
није, тескобу због њиховог деловања.

Ако је човек показао велику безбрижност и 
лакомисленост, ако он већ директно ступа у 
контакт са греховним мислима и осећањима, 
слаже се са њима, тај степен греховног пада 
назива се слагање. Демони као да срастају са 
човеком, а сам човек већ стреми, макар и не-
свесно, да испуни демонску вољу.

Следећи степен је – поробљеност. То је ста-
ње кад човек очигледно, у речима и поступци-
ма греши, и иако почиње да схвата да се његов 
живот разара због тога, већ није у стању да 
ни шта измени самостално. На том стадијуму 
човек тако сраста са грехом да без њега не мо-
же замислити свој живот. Ако прекине да гре-
ши, цео свет ће му се учинити мрачан, бесми-
слен и празан. И чак када човек покушава да 
се противи, бори са грехом, пада опет и опет, 
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долазећи понекад до моралне изнемоглости.
Последњи, најопаснији степен развоја гре-

ха је страст. Човек је потпуно роб греха и тај 
грех га вуче у смрт. Штавише, преко човека 
поседнутог страшћу демон се труди да убије 
што је више могуће људи. Тако експлодирају 
бомбе у метроу, ученици у одељењу убијају 
учи теље и другове, мужеви убијају жену и де-
цу, а затим себи испаљују метак у слепоочни-
цу… Примера, авај, има више него довољно.

Борба са грехом је невероватно тешка, а по-
следице страсти увек мучне. И што се грех ду-
бље укоренио у човеку, тим је теже избавити 
се од њега. Међутим, по учењу Цркве, стра-
жење над собом и одсецање греховних помис-
ли не тражи крајње напоре. То је заиста „лаки 
јарам“ и срећан је човек који је што раније по-
знао и заволео Бога и уз Његову помоћ прово-
ди живот пажљив и трезвен.

Духовни рат је у јеку, невидљива борба се 
води са незапамћеном суровошћу и стотине 
хи љада људи гину у том рату. Наша деца су 
ли шена основних знања из „грађанске одбра-
не“. И у томе је, наравно, кривица нас одрас-
лих.

Чини се да је време више него озбиљно го-
ворити о увођењу новог предмета у школе: ос-
нове духовне безбедности.

То не значи да је дечицу неопходно плаши-
ти причама о суровостима тог духовног рата 
који се непрестано води против човека. Не зна-
чи да је неопходно откривати ужасавајуће де-
таље те борбе… Али само постојање тог рата 
треба да им је познато већ од раног детињства, 
и по мери одрастања треба да постепено от-
кривају и реалне слике тог суровог рата, који 
односи много живота, често просто због не-
знања и немарности.

У том рату су сви без изузетка. Питање је 
само у ком облику – у улози беспомоћне жр-
тве или наоружаног војника, „опасаних бедара 
истином … обученог у оклоп правде… са каци-
гом спасења… са штитом вере и мачем речи Бо-
жије“ (види Еф. 6:13–17). Неопходност такве 
„милитаризације“ није безумни хир свештен-
ства, већ питање живота и смрти, питање оп-
станка у наше болесно, безумно време. Узгред, 
већ за време Крштења човеку се објављује да 
је он постао Христов војник и да само од нас 

зависи колико ћемо остати верни том високом 
звању.

Може се учинити да је наш циљ васпитава-
ње суровости у деци, безосећајности и равно-
душности у вези са свим што је људско, ду-
шевно. Али није тако. Циљ Цркве је – усадити 
схватање о истинској доброти, заштити децу, 
па и одрасле такође, који су лишени елемен-
тарних знања о духовном рату, од пропасти 
„због неопрезности“. Циљ духовног образова-
ња се и састоји управо у томе да детету пре-
несе једноставну истину: потпуни, здрав и ра-
достан живот могућ је само у сагласности, је-
динству са Богом. Он је благ и исувише је ви-
сока цена питања да се допусти нашој деци да 
достигну ту истину методом супротног дело-
вања . Боље да нам онда обесе „камен воденич-
ки о врат његов, и да потонемо у дубину мор-
ску“ (Мт. 18:6)…

Наша дужност је да научимо децу да чувају 
чистоту душе. За то је неопходно да ми одрас-
ли кроз сопствено искуство усвојимо појам чи-
стоте и предамо деци не само посредством ре-
чи, већ личним живим примером. Времена за 
размишљање и безбожне педагошке експери-
менте више нема. Видећи духовно распадање 
друштва, време је да престанемо да „пронала-
зимо топлу воду“ и обратимо се благодатном, 
животворном искуству Цркве.

И хајде да запамтимо: док ми размишљамо 
да ли треба или не треба учити децу основама 
духовне безбедности, са њима се тихо, и не-
приметно за људе око њих, у уму и осећањима 
води разорни рад, са њима говоре они које 
чак и не видимо, али који свесно трагају и, на-
жалост, налазе средства за пропаст. Демони 
посматрају, стрпљиво бирају „индивидуални 
при лаз“ за нашу децу, ступају са њима у тесно 
дружење, а затим… А затим наша деца скачу 
кроз прозор, умиру због предозирања, налазе 
се на клупи за оптужене… И сви у недоумици 
узвикују: „Како се ово могло догодити?!“

Ето тако… Због наше немарности и неве-
ровања у Онога, Ко се не зове случајно Спаси-
тељ.

Превод са руског: Станоје Станковић 
Извор: pravoslavie.ru
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Када се молиш чувај се лењости, јер молитва лењивца празне су речи.

Не скривај од свог духовног оца грех који си учинио.

Према свима буди пријатељски расположен, али не слушај свачији савет.

Чувај се лажи, иначе ће она удаљити од тебе страх Божији.

Свакога дана говори у себи: ово је последњи дан који ћу још проживети на 
овом свету, и сачуваћеш себе од грехова.

Заволи смирење и оно ће покрити све твоје грехе.

Ако те неко на правди укори за неки грех, смири се тада и добићеш венац.

Никада се на никога не срди, и свима праштај.

Не буди славољубив, и не хвали се у свом срцу говорећи: ја сам то и то ура-
дио, ја имам тај и тај успех. Такве помисли заударају таштином, и ко се њима 
испунио, постао је боравиште нечистих духова.

Не напуштај вољу Божију да би испунио вољу људску.

Не буди лицемеран, ни притворан, а још мање лажљив.

Не завиди оном ко избија на површину, јер боље је да све људе сматраш 
већим од себе, да би с тобом био сами Бог.

Ако те почну хвалити за твоја дела, нити се томе радуј, нити се тиме на-
слађуј, скривај своја дела уколико ти је могуће.

Знај да смирење није ништа друго него сматрати све људе бољима од себе. 
Увек имај на уму да си ти крив за многе грехе.

Научи свој језик да чешће говори „опрости ми“, и добићеш смирење.

Буди у свему скрoман: у покрету тела, у говору, у одевању, у седењу, у 
устајању, у дому своме, у свему пред свим и сваким.

Не плаши се људског презира и клевете. Свако ко побожно хоће да живи 
биће гоњен, клеветан и презиран.

Кратке поуке
светог Антонија Великог

Приредио протојереј-ставрофор Драги Вешковац
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ВИДОВДАНИ

Како су само различити Видовдани у 
неизбежној суровости прогонитеља 
Бога из душа и подушја несрећника, 

од Бога изабраних, да плачу сузе и крв деце 
своје, да плачу и Бога да хвале и трпе силу 
приземних мозгова, и опет да праштају и Бо-
га да хвале. Где ли су границе трпљења и 
пра штања, да ли у освети, смрти или у вас-
крсењу? Сличан осећај доживео сам давне 
1953. године. Имао сам седам година, са 
уку ћанима сам изашао у црквену порту, на 
парастос погинулом стрицу, кога нисам ни 
познавао јер је погинуо две године пре мога 
рођења. Погинуо је као партизан, погинуо је 
од партизана. Та прича још није отворена.

У црквену порту, где се служи парастос 
погинулима, дошли родитељи и родбина из-
гинулих. Дошли, па се поделили. Испод ја-
сена поређали совре родитељи и родбина 
изгинулих партизана. На соврама чинијице 
са житом, у житу забодене свеће, а поред чи-
нијица усправљене слике покојника. Испред 
старе јабуке поређане совре родбине изги-
нулих у четницима. Све је исто као код ових 
првих, осим слика које недостају, које је 
власт у селу забранила да се износе, као што 
им је забрањено и споменике својим покој-
ницима да подижу. Први су били родољуби 
а други домаћи издајници. И једне и друге су 
покупиле различите војске и отерале у рат. 
Први су сврстани у заслужне борце, па је њи-
ховој родбини одређена породична инвали-
днина, првенство при упису у школе, запо-
шљавању, регрутовању у ауто-јединице. Дру-
ги су пострадали као сарадници непријате-
ља, њихова родбина је била под присмо-
тром, деца нису имала проходност у јаче 
школе и неке родове војске.

Једна старица из мог суседства, баба Ви-
досава, дошла је са два жита и две свеће. 
Своју совру је издвојила и од једних и од дру-
гих. Имала је два сина, нису били близанци, 

али, прича се да су били као пресечена јабу-
ка. Једне ноћи четници отераше старијег, 
пунолетног сина. Убрзо после тога партиза-
ни јој одведоше другог, још малолетног си-
на. Обојица су погинули у различитим вој-
скама, а мајка једнако осећа жалост за обо-
јицом. Млађег је пронашла, пренела и сах-
ранила на сеоском гробљу. Старијег није 
смела да донесе, било је забрањено.

Ожалила мајка и једног и другог, зацрни-
ла се и осушила, згрбила се и једва хода, ни 
са ким не разговара, осим што се поздрави. 
Била је то богата и отмена трговачко-сеља-
чка породица. Кад се свршио рат, нова власт 
им је одузела дућан, много земље, стоку и 
вршалицу.

Дошла баба Видосава на парастос. На со-
вру поставила обе посудице са житом и све-
ће у њима, слику млађег сина истурила ис-
пред жита а слику старијег сакрила иза ње, 
да буде ту а да је ови, испод јасена, не при-
мете. Мајчино се срце поделило на две по-
ловине, исто оно срце од пре рата, кад је би-
ло цело. Неко из партизанских породица 
пратио је баба Видосавино опремање совре 
и дојавио сеоском фиреру, другу Аћиму. И, 
таман кад је свештеник отпочео служење 
парастоса, народ поче да се окреће према 
црквеној капији. Некима је то било забавно, 
а други су се намргодили и узнемирили. На-
стаде некакво врпољење и довођење у ред 
оних стварчица и прибора на соврама, ство-
ри се неки чудан ред, као пред претрес или 
суђење. Друг Аћим прилази оштрим ходом. 
Изнад строгог, мргодног лица, са примет-
ним утонућем испод десног образа од не-
какве красте из детињства, на главу до ушију 
навукао кожни качкет. Преко беле памучне 
кошуље натегао зејтињаст чохани прслук са 
црним сатинским леђима, стомачину обе-
сио преко опасача, панталоне – француски 
крој, у горњем делу испуњене и натегнуте, а 

Славољуб Љуба Јовановић
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уске му се ногавице завршавају са по четири 
метална дугмета. Опанци гумени, пиротски, 
обувени на босе ноге, без чарапа, јако затег-
нутих каишева, који су штрчали изван спо-
наца и млатарали при брзом и оштром ходу. 

Пришао друг Аћим, зауставио се по сре-
дини, баш испред баба Видосавине совре па, 
док се свештеник молио да Господ упокоји 
душе уснулих слугу Божијих, он, не обази-
рући се на свештеника, оштро и снажно зве-
кну: „Смрт фашизму!“, а загледао се беше у 
очи и лице баба Видосавино да види како ће 
она отпоздравити. А несрећна мајка саста-
вила безубе вилице, нос и брада скоро су се 
спојили, а од некадашњих образа остале су 
две увале, увучене између вилица, са стране. 

Умотано у велику црну шамију, лице јој се 
скоро загубило. Она се пред његовим погле-
дом још више смањи. Да ли отвори уста или 
не отвори, да ли што рече или не рече, нико 
није приметио. Аћим, очигледно увређен 
њеном мирноћом, а добро обавештен о оној 
другој слици, приђе соври, подиже прву сли-
ку, па узе ону иза ње а ову врати. Затим јој 
нешто опсова, а свећу извади из жита, па на 
њој пали ону слику коју је мајка кришом до-
нела. А слика неће да се запали. Он баци све-
ћу на земљу па је згази опанком а слику уп-
реде, упреде, па и њу изгази. 

Кад јој Аћим помену сунце издајничко, 
баба Видосава, као, чинило се, отвори уста. 
Да ли се насмеја или заплака, да ли шта рече 
или не, нико није знао да каже. Нити ко зна 
како је њеном срцу било.

Неће она остати љута на Аћима, њеног 
Аћима, који је читаво детињство провео са 
њеним синовима, у њеној кући. Ту је Аћим 
ручавао и вечеравао, често и спавао. Волела 
је она њега. И њени синови су га волели. Био 
је сиромашан. Видосава им простре рогози-
не испод великог дуда, у хладовини, па им 
изнесе кајмака и пшеничног хлеба. Сомун 
се бели као млеко, не знаш да ли да га једеш 
или да га миришеш. После им изнесе саће 
пчелиње. Додуше, чинило се да је и Аћим 
волео све њих. Више пута понудио се да им 
помогне у неким пословима, желећи да им 
се у некој мери одужи због њиховог добро-
чинства. Живели су као рођаци да су. Кад 
Аћим увече пође кући, Видосава му замота 
грумен шећера у крпче и пружи му да се за-
слади пре спавања.

Није Видосава због овога замрзела Аћи-
ма. Не би она њега мрзела и да ју је прету-
као, да јој је око извадио. Она ће му сигурно 
опростити, јер он је њен Аћим, он је подсећа 
на време када је јутром свитало. Подсећа је 
на време када је имала синове. Подсећа је 
својим именом и ликом и оним продорним 
гласом, као кад говори из бурета. А нарав… 
Нарави се мењају…

(одломак из приповетке
ВИДОВДАНИ)
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На Старом крушевачком гробљу, у 
хладу једног јасена, тихује гробно 
ме сто прото ђакона Павла Пудла, 

бо гословског писца, по лиглоте, катихете 
кру шевачке Гимназије и професора Бого-
словије Светога Саве у Бео граду.

Његов биограф, протојереј-ставрофор 
Бран ко Цисарж, професор, писац, аутор 
знамените библиографије „Један век пери-
одичне штампе Српске православне црк-
ве“, на вест о његовој смрти пише:

„Премда је по својој нарави био тих и 
скроман кроз цео живот, својим радом и у 
гимназији и у богословији заорао је дубоку 
бразду и посејао добро семе, које је нашем 
народу дало велики број добрих и племе-
нитих чланова, а Српској православној црк-
ви младих и одушевљених свештеника“ (Ве-
сник, орган Свештеничког удружења СФРЈ, 
Београд, 1964, година 16, број 371-372, стра-
на 16).

Рођен је 3. јуна 1898. године у Лубну Бжо-
зови (Галиција), где је завршио основну шко-
лу.

Галицију је у српску књижевност унео 
Милош Црњански. Он је ратовао, у том де-
лу света, 1915. године као аустријски војни 
обвезник против Руса. О тим тешким дани-
ма ратовања записао је:

„Оно што је мени помогло да, душевно, 
поднесем све те гадости, била је природа те-
рена на ком смо гинули.

Тај део Галиције личи, понегде, на Срби-
ју, са својим брдима, са својим шумама. Је-
сен је у њој топла.

Тек октобра све утоне у блато“ (Лирика 
Итаке и коментари).

Павле Пудло своје даље школовање нас-
тавља у Березову и Ростову, где завршава ни-
жу гимназију. Теолошко образовање добија 
у три богословије: у Јекатеринославу, Сим-
феропољу (Крим), Сремским Карловцима 
(матурирао је крајем маја 1922. године).

У Сремске Карловце стигао је, по речи-
ма проте Цисаржа: „као руски избеглица 
по сле Првог светског рата, преко Царигра-
да и Грчке“.

Бекство од комунизма за професора Па-
вла Пудла било је привремено, јер ће га он 
стићи 1944. године у Крушевцу.

Богословски факултет Српске православ-
не цркве започео је рад 1920. године. Павле 
Пудло после завршетка богословије служ-
бује као нижи чиновник у Патријаши ји у 
Београду да би могао да студира тео логију. 
И не само да са успехом завршава факул-
тет, 1928. године, већ се, још као студент, 
јавља као плодан богословски писац. Ње-
гово име, 1927. године, налази се у списку 
сарадника угледног часописа „Преглед цр-
кве епархије нишке“, кога је 1920. године 
основао свети исповедник Доситеј Загреба-
чки (1877-1945): Сергије Тројицки, Сте  ва 
Ди митријевић, Лазар Мирковић, Теодор 
Ти тов, Радивој Јосић, Бруно Ловрић, Сре-
тен Динић и међу њима двојица студената 
теологије: Викентије Фрадински и Па вле 
Пудло. Те, 1927. године објављује рад 
„Мишљење Владимира Соловјова о догмат-
ском развитку Цркве са примедбама на ње-
га“ у часопису „Хришћански живот“ који 
уређује Јустин Поповић. Школске распу-
сте 1929. и 1930. године Павле Пудло про-
води у Манастиру светом Роману у Ђунису, 

ПРОТОЂАКОН ПАВЛЕ ПУДЛО
(1898-1964)

Протојереј Драгић Илић
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Свето-романски весник – верско-морални 
ли ст, издање Манастира светог Романа, го-
дина 2, бр. 1, јануар 1931, стр. 6.

По завршетку факултета започиње свој 
дугогодишњи плодни рад са децом у про-
свети. У крушевачкој Гимназији је вероу-
читељ, где 1935. године полаже професор-
ски испит и предаје са супругом Радмилом. 
После обнављања рада Богословије Светога 
Саве у Београду 1951. године у њој држи 
наставу из: Апологетике, Моралног бого-
словља и Психологије са логиком све до 
пен зионисања 1959. године.

Бити професор Апологетике у Богосло-
вији, у доба када вас је антитеизам из Сов-
јетије сустигао и у Србији, јесте Апологија 
Христа равна оним из прве или ране Цркве. 
Његови ученици су: митрополит Амфило-
хије Радовић, епископи Артемије Радосав-
љевић, Атанасије Јевтић…

Морално богословље показује на делу, рат-
не 1942. године, као вероучитељ у круше-
вачкој Гимназији. Министарство просвете 
је својим расписом тражило од школских 
власти да се изврши провера националне 

исправности ученика. Под овим се подраз-
умевало пријављивање и санкционисање 
свих ученика за које се сумња да су кому-
нисти.

Наставнички савет је заседао 16. фебру-
ара 1942. године:

„Пошто је директор прочитао распис от-
ворила се дискусија.

Г. Пудло Павле пита г. директора да ли 
се овај распис односи на све школе или са-
мо на Гимназију крушевачку. На објашње-
ње г. директора да се тај распис односи на 
све школе, он примећује немогућност по-
ступка по том распису и тражи објашњење, 
како и на који начин да се поступи у овом 
случају. Он је мишљења да дела ученика 
треба судити, али се пита како је могуће 
дати суд о ученицима када немамо никакав 
оптужни материјал. Психолошки аргуме-
нат не можемо да употребимо. Не можемо 
да пратимо њихов духовни развој нити њи-
хово држање и кретање и могло би се деси-
ти да се донесе погрешан суд и да се огре-
шимо о савест“ (Крушевачка Гимназија 1865-
1995, Крушевац, 1995. године, страна 131).
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После рата, 1945. године, комунистичка 
власт га кажњава принудним радом у Бор-
ском руднику. Ослобођен је након годину 
дана, јер није било никаквих доказа да је у 
Крушевцу окупљао реакционарну омладину, 
како је био оптужен. По доласку из рудни-
ка запослио се у крушевачкој фабрици 
„Жу па“ као физички радник на утовару. По-
том, добија посао у грађевинском преду-
зећу „Партизански пут“ као евидентичар, а 
нешто касније, у истој фирми, постаје ад-
министративни манипулант и помоћник 
ста тистичара манипуланта.

Протођакон Павле Пудло био је хумани-
ста, који не престаје да се ангажује у хума-
нитарним акцијама. Сачувано је сведочан-
ство о његовим предавањима у добротвор-
не сврхе у Крушевцу између два светска 
рата. Коло српских сестара организовало је 
његова четири предавања:

1. Критички преглед етичких принципа, 
18. априла 1929. године у хотелу Париз.

2. У сутону времена или на раскрсници 
живота, известила „Југославија“, од 30. мар-
та 1930.

3. О великом руском и словенском књи-
жевнику Достојевском, 3. марта 1931, хо-
тел Париз.

4. Цивилизација и религија, 11. фебруар 
1932. године, сала Женске основне школе.

Предавања су била изванредно посећена.
(Славица Давидовић, Један век кола срп-

ских сестара, Четири предавања професора 
господина Павла Пудла, Расински анали, Кру-
шевац, 2004. године, година 2, број 2, страна 
85-87).

Последње године живота провео је у по-
родичном кругу у Крушевцу „у непосредној 
близини Цркве Лазарице, у којој је сваке не-
деље и празника служио“ (прота Цисарж).

На његовом опелу, 29. октобра 1964. го-
дине, у Цркви Лазарици учествовало је ви-
ше од десет свештеника, међу којима и рек-
тор Богословије Светог Саве др. Душан Ка-
шић и протођакон Стеван Степанов, на-
ставник Богословије. Ученици Богословије 
су изнели тело покојног професора из цр-

кве. Погребно слово изговорили су у име 
Богословије ректор др Душан Кашић, а на 
дане из крушевачке Гимназије подсетио је 
његов негдашњи колега и сапатник у после-
ратном насилном одузимању катедре веро-
учитеља од стране комунистичких власти 
протојереј Живан Савић.

Митрополит Николај (Мрђа) у својој књи-
зи Господ Исус Христос као цар у Старом и 
Новом завету, објављеној 2002. године у 
Сарајеву, о протођакону Павлу Пудлу ка-
же: „био је цењен као човек који је много 
знао …служио је врло често и надахнуто 
проповедао... предавао је врло успешно, 
јер је био човек који је поседовао велико 
теолошко знање, као и познавање других 
научних дисциплина… водио је врло тежак 
и одговоран живот… у професорском коле-
ги јуму уживао је веома велико поштова-
ње… а ученике је саветовао:

- Негујте, децо, страх Божји у себи, па ће 
вам Бог подарити благодатну снагу да му 
верно служите и тешкоће у животу лако са-
влађујете“.

Прота Цисарж у некрологу протођакону 
Павлу Пудлу пише: „Сви они који су сазна-
ли за његову смрт моле се за покој његове 
племените душе и тако гори воштаница 
над свежом хумком племенитог и доброг 
оца породице, дугогодишњег наставника 
многих генерација и доброг и верног сарад-
ника у васпитачком колегијуму Богословије 
Светог Саве. Господ нека подари души ње-
говој рајско насеље и нека му буде лака, 
крвљу мученика натопљена земља, којој је 
посветио целокупну своју делатност“.

И на крају, Милош Црњански о ратовању 
у Галицији вели: „Ја ћу о томе рећи само 
не колико куриозитета. Широка река људ-
ског заборава, која протиче болно, непреста-
но, у историји човечанства, однела је све 
друго“.

Књижевник Иван Пудло, син протођако-
на Павла Пудла, своме сину дао је име Па-
вле.
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После књиге Сусрети са старцима, у 
коауторству архимандрита Алексеја 
(Богићевића) и Радмиле Мишев, 

иза шла је књига Дечанске и друге приче, са 
благословом Епископа крушевачког Г. Да-
вида и преди словијем Митрополита црно-
горско-при мор ског Г. Амфилохија и Епи-
скопа шума дијског Г. Јована. Аутори су у 
књизи са пу но љубави исписали своја се-
ћања на духовнике и друге људе из гене-
рације великих ратника, трудбеника и мо-
литвеника, са ко јима су сами дуго били под 
благодатним ути цајем Светог Краља Сте-
фана Дечанског. Књига је њима упаљена 
свoјеврсна свећа воштаница.

Дечанске поруке и поуке сећања су на 
време с почетка седамдесетих година, па 
до краја 20. века, на време одрастања и са-
зревања дечака Миломира који је у двана-
естој години дошао у манастир и кроз чији 
се животни пут, одрастање, згоде и незго-
де, прати живот у манастиру и око њега. Су-
срећемо велике духовнике, али и стамене 
ликове горштака, који су били спремни, а 
животом су то и доказали, да све дају за ве-
ру и образ, а веру и образ ни за шта! Ови 
примери су од великог значаја за све који 
се труде да живе духовним животом.

Детињство оца Алексеја почело је у се-
лу Пиштане код Гораждевца, а Одрастање 
почиње 1967., у манастиру Дечани. Први 
ути сци младог искушеника, атмосфера, и 
духовна и свакодневна, у другој половини 
20. века – када за Бога и Цркву није било 
места у државном систему. Одавде – одла-

зак у Острог у Монашку школу. Све уз до-
годовштине типичне за свако дете у том уз-
расту.

Део књиге, континуирано биографски, за-
вршава се налажењем новог дома оца Алек-
сеја, где је и игуман – то је манастир Све-
тог Луке у Бошњану, „где се осећа дах Де-
чана: чврста и непоколебљива вера, чо ве-
кољубље, гостољубље, добротољубље. Та мо 
су, баш као некад у Дечанима, сви своји и 
најближи род у Христу.“

Део књиге посвећен је игуманима дечан-
ским.

СЕЋАЊА НА ЦАРСКУ ЛАВРУ 
ВИСОКИ ДЕЧАНИ

Љубица Петковић

Дечанске и друге приче
архимандрит Алексеј (Богићевић), Радмила Мишев

Манастир Светог Луке у Бошњану, 2014.
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О архимандриту Макарију (Поповићу) 
отац Алексеј прича згоде којима је прису-
ствовао. Оца Макарија знала је скоро цела 
Српска црква. Нарочито га је добро позна-
вао народ са Косова и Метохије по храбро-
сти, одважности и по веома непосредном и 
духовитом разговору. Многе његове изре-
ке су постале пословичне. 

Речит је делић преписке оца Макарија 
који је нашао место у овој књизи. Писао је 
он, 1964. године, епископу Лаврентију: „Дра-
ги стрико (тако га је из одређених разлога 
ословљавао), нашао ми ђаво одшкринута 
вра та на манастиру и одвео ми два калу-
ђера, чак у Америку, да се духовно усавр-
шавају“.

Зид који је подизао око манастира, по-
сле рата, како би заштитио оно мало оку-
ћнице, звао је „зид братства и јединства!“

Следећи игуман дечански, Јустин (Та-
сић), такође је био веома добро познат срп-
ској јавности. Монах који је сав „зрачио љу-
бављу, осмехом, шалом и добротом“. На-
глашавају се његов здрав хришћански од-
нос према Богу и човеку, а пре свега његово 
радосно давање свима онима који су код 
њега долазили по духовни савет. После пу-
не 33 године проведене у Дечанима оти-
шао је у манастир Савина у Мељинама код 
Херцег Новог, 1992. године. Такве су при-
лике настануле. Тамо је и уснуо у Господу.

И лепавинском игуману, архимандриту 
Гаврилу (Вучковићу), посвећено је посеб-
но поглавље. Већ је надалеко познато ње-
гово деловање и преко савремених медија, 
преко Интернета; његова парохија је цео 
свет. Задивљујуће: „То је сада као нови Бо-
гомољачки покрет, само што се људи физи-
чки не окупљају, него су сабрани уз помоћ 
савремених средстава комуникације.“

Ту су и монахиње: мати Параскева де-
вичка, јунакиња-монахиња, па Татјана гра-
чаничка, мати Саватија из манастира Го-
риоч и други. Своје место у сећањима има-

ју и: отац Пантелејмон, мали Јустин, мо-
нах Доротеј, али и Стано Башановић, дуго-
годишњи управник манастирског имања и 
његова супруга Мирјана, Мирко из Лоћана, 
војник-низам; старина Петар, као и при-
дружени Дечанац, песник, новинар, боем, 
кувар, сликар, Слободан Марковић (Либе-
ро Маркони, грешни брат Елефтерије).

Крушевљане особито дотиче део књиге 
Време наде. Кнегиња Милица, уз помоћ у 
обнављању конака и даровну повељу, дари-
вала је манастиру године 1392. и полијелеј, 
који је и данас тамо. Предање вели да је са-
кован од оружја косовских јунака – дивне 
ли симболике. А вели предање да је покло-
нила наша светла Кнегиња и две огромне 
свеће, високе око 2 метра и оставила заве-
штање да их упали осветник Косова. Учи-
нио је то Александар Карађорђевић, када 
је патријарх Димитрије уведен у трон пећ-
ких патријараха 1924.г.

Из ових записа можемо да сагледамо де-
лић Метохије, свете, плодне, родне и бла-
годатне. Записана су и страдања Срба, где 
се кроз судбину једног човека или једне по-
родице огледа судбина целог народа. Ова 
страдања не бележи званична историја, а 
треба их знати, као пример за незаборав и 
охрабрење.

Дечанске и друге приче, које су сестра Ра-
да Мишев и отац Алексеј сложили, лаким 
стилом написали, веома су пријемчиве. Јед-

ноставне и ненаметљиве. Оплемењене 
склад ном ведрином, смех ће читаоца по-
времено доиста разгалити. Једноставним 
сликама малих збивања показано је да су 
дечански и други јунаци били људи који су 
имали и слабости и различитости али и да 
им је свима била заједничка дубока вера 
потврђена животом у Христу и Цркви Бо-
жјој: „Драгоцена зрнца уграђена у златни 
мозаик ликова Божјих људи“, како је писао 
у предговору Митрополит Амфилохије.
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У мају месецу 2014. године обилне па-
давине изазвале су у Србији незапам-
ћене поплаве које су угрозиле један 

део наше Отаџбине. 
Тим поводом огласио се и Свети Архије-

рејски Сабор Српске Православне Цркве 
апе лујући на свештенство, монаштво и вер-
ни народ да се укључи у сакупљање помоћи 
угроженим становницима Србије. Овом апе-
лу одазвала се и наша епархија при купља-
јући неопходну помоћ.

Поплаве нису заобишле ни нашу Епар-
хију. Водена стихија угрозила је општину 
Трстеник – села Планиница, Лозна, Угља-
рево, Рибнички салаш и Грабовац, као и оп-
штину Варварин – села Обреж и Горњи Ка-
тун. Ова подручја обишао је и Епископ кру-
шевачки Господин Давид понудивши сву не-
опходну помоћ како би угрожени што лак-
ше пребродили ово искушење.

Страдалом народу трстеничког и тем-
нићког краја помоћ је упутила Митрополија 
црногорско – приморска, Епархија бачка, 
Црвени Крст као и основне и средње школе 
града Крушевца које су са својим вероучи-
тељима и наставницима прикупиле знатну 
количину воде и средстава за хигијену. Та-
кође је помоћ трстеничкој општини доста-

вила и Епархија врањска. Епископ врањски 
Господин Пахомије посетио је овај крај оби-
шавши поплављена места.

У петак, 30. маја 2014. године у круше-
вачкој Хали спортова одржан је хумани-
тарни концерт под називом „ЗА СРБИЈУ“. 
Приход од продатих улазница намењен је 
пострадалима у поплавима. 

У овом хуманитарном концерту учешће 
су узели: КУД „14. октобар“, удружење „Ла-
зарица“, хор „Свети кнез Лазар“, „Лазари-
це“, „Смиље“, „Ђувеглије“, „Божури Царева 
града“, К.Д. „Свети Ћирило и Методије“, 
удружење „Извор Крушевац“, Стефан Лу-
кић и Радивоје Симић. Покровитељ концер-
та је град Крушевац, а под организацијом: 
Народног музеја Крушевац, Културног Цен-
тра Крушевац, Народне библиотеке Кру-
шевац, Туристичке организације града Кру-
шевца, Центра за стручно усавршавање Кру-
шевац и Спортског Центра Крушевац, док 
је донатор била штампарија „Сиграф“ из 
Крушевца.

При многим црквеним општинама наше 
епархије такође је прикупљена знатна ма-
теријална и новчана помоћ за пострадале у 
невремену.

Помоћ Епархије крушевачке 
поплављеним крајевима

Протојереј Александар Величковић
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НЕБЕСКА
ЛИТУРГИЈА

1.
Хај, шта се оно чује из даљине: 
Да л’ су вјетри, да л’ су вихорови, 
Ил’ шуморе горе јаворове, 
Ил’ са земљом трава разговара, 
Ил’ пјевају на небеси звјезде?

2.
Нит’ су вјетри, нит’ су вихорови, 
Нит’ шуморе горе јаворове, 
Нит’ са земљом трава разговара, 
Нит’ пјевају на небеси звјезде, 
Но служи се Света Литургија 
У Небесном Царству Христовоме.

3.
Службу служи Јован Златоусти, 
И са њиме три стотин’ владика, 
Све владика земних мученика, 
И три хиљад’ часних свештеника, 
Свештеника Божјих угодника. 
Ђаконује ђаконе Стеване
И са њиме свети Лаврентије. 
Свети Павле чита Посланије, 
Свети Лука свето Вангелије, 
Крсте држи царе Константине, 
А рипиде Свети стратилати, 
Димитрије и с њим Прокопије, 
Георгије и с њим Јевстатије, 
И остали многи стратилати, 
Огањ носи Огњена Марија, 
Тамјан пали Громовник Илија, 
Свети Врачи помазују миром 
А Крститељ водом покропљава. 
Херувими поју Херувику, 
А Цар славе сједи на престолу, 
Лицем својим небо осветљава. 
С десна му је Света Богомајка, 
Огрнута звјезданом порфиром, 
Свети Сава жезал придржава, 

А народа ни броја се не зна, 
Више га је но на небу звезда. 
Измешани свеци с анђелима, 
Па се не зна ко је од ког љепши.

4.
Кад се Света Литургија сврши, 
Светитељи Христу прилазили, 
И пред Њиме поклон учинили, 
Најпоследњи Светитељу Саво, 
И са Савом Срби светитељи. 
Свети Саво метаније прави, 
Ал’ се не хте Светац да усправи, 
Већ остаде на земљи лежећи. 
Тад прилази Света Богомајка 
Да подигне Светитеља Саву, 
Јер јој Саво Хилендар посвјети, 
Ал’ се Саво диже на кољена, 
И даље се дићи не хоћаше, 
Већ остаде пред Христом клечећи.

5.
Благи Христос Саву миловаше, 
Од милоште вако збороваше: 
„Чедо моје, Немањићу Саво, 
Што си ми се тако растужио, 
Што си ми се тако расплакао, 
Никад тако ти плакао ниси, 
Ниси тако плак’о за Косовом 
Кад је српско потамњело царство, 

Владика Николај Велимировић
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Потамњело царство и господство, 
Казуј мени, моје чедо драго, 
Како стоји сада Србадија: 
Како стоји вјера у Србаља, 
Јесу л’ Срби кано што су били, 
Или су се, Саво, измјенили, 
Поју ли ми многе литургије, 
Подижу ли многе задужбине, 
Кано некад у време Немање, 
И Сина му Светитеља Саве, 
И славнога Милутина краља, 
И Стевана милог ми Дечанца, 
И Лазара мога мученика, 
И Милице славне Љубостињке, 
Ангелине мајке Крушедолке, 
И осталих цара и књегиња, 
Да л’ се и сад тако Бог поштује, 
Да л’ Србијом свете пјесме брује, 
Јеванђеље да л’ се моје шири, 
Српска земља да л’ тамњаном мири, 
Свјетли ли се образ у Србина, 
Пред људима и пред анђелима, 
Великаши да л’ праведно суде, 
Богаташи да ли милост дјеле, 
Да л’ сусједа сусјед оправдава, 
Да л’ нејаког јаки подржава, 
Поштује ли млађи старијега, 
Да л’ девојке држе девојаштво, 
Да л’ попови по светињи живе, 
Калуђери да л’ за народ клече, 
И да л’ греју пештере сузама, 
И за народ топлим молитвама. 
Да ли народ недјељу светкује, 
Да л’ празником цркву испуњује? 
Казуј мени, дични светитељу, 
Српског рода други спаситељу, 
Каква ти је голема невоља 
Те ти рониш сузе низ образе, 
Пјесму неба плачем завршаваш?“

6.
Тад говори Светитељу Саво: 
„О, Господе Велики и Силни, 
Пред киме се тресу херувими, 
Има л’ ишта Теби непознато? 
Та Ти видиш срце у човјеку 
И познајеш најтајније мисли. 

Видиш црва под кором грмовом, 
Под каменом гују отровницу, 
На дну мора свако зрно пјеска. 
Не могу се од Тебе сакрити 
Тамних људи тамна безакоња 
Због којих си на Крсту висио; 
Али Твоја љубав све покрива, 
Из љубави незнаније јављаш, 
Из љубави Ти о знаном питаш, 
Да Ти кажем што Ти боље знадеш.“

7.
„Нису Срби кано што су били, 
Лошији су него пред Косовом, 
На зло су се свако измјенили, 
Ти им даде земљу и слободу, 
Ти им даде славу и побједу, 
И државу већу Душанове, 
Ал’ даром се Твојим погордише, 
Од Тебе се лицем окренуше. 
Господа се српска изметнула, 
На три вјере оком намигују, 
Ал’ ни једну право не вјерују, 
Православље љуто потискују. 
Одрекли се српскога имена, 
Одрекли се својих крсних слава, 
Свеце своје љуто уврједили. 
А ко диже цркву задужбину, 
Не диже је Теби него себи. 
Цркве дижу да их виде људи, 
Цркве дижу, Богу се не моле, 
Нит’ Божији закон испуњују. 
Великаши правду погазили, 
Богаташи милост оставили, 
Не поштује млађи старијега, 
Но се млађи паметнији гради, 
Нит’ нејаког јаки подржава, 
Већ га ломи док га не саломи, 
Нит’ сусједа сусјед оправдава, 
Већ се куне криво за неправду, 
Због блатњаве земље од аршина. 
Свјештеници вјером ослабили, 
Калуђери посте оставили, 
Нит’ дјевојке држе дјевојаштво, 
Свилу носе, грјехом се поносе, 
Млади момци поштењу се смију, 
А свој разврат ни од ког не крију, 
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Нити народ за недељу мари, 
Ни за празник ни обичај стари, 
Нит’ празником цркве испуњује, 
Празне цркве ко пећине пусте, 
Празне душе па празне и цркве; 
Свуд се црни црно безакоње, 
Стид ме једе и стид ме изједе, 
Због гријеха народа мојега, 
Што и мене држиш близу Себе, 
Зато плачем, мој предраги Спасе, 
Вјечност ми је кратка за плакање, 
Волио бих и у паклу бити, 
Само Срби Богу да се врате.“

8.
Мирно Господ саслушао Саву, 
Па подиже своју свету главу 
И мислима небеса потресе; 
Заблисташе муње и громови, 
Надуше се гарави облаци, 
Лед се просу о Петрову дану, 
Сва побјеле земља Србинова, 
Ка’ од губе губава грјешница, 
Закукаше Срби у невољи, 
Ал’ се Живог Бога не сјетише, 
Нити Бога ни својих гријеха. 
А све Саво на кољена клечи, 
Блиједо му лице од ужаса.

9.
Тада Господ устеже облаке, 
Да не паде киша ни росица, 
Благо сунце у жар се обрати, 
Сва сагоре земља Србинова, 
Пресушише рјеке и потоци, 
Прекапише дубоки кладенци. 

Закукаше Срби у невољи, 
Ал’ се Живог Бога не сјетише, 
Нити Бога ни својих гријеха. 
А све Саво на кољена клечи, 
Блиједо му лице од ужаса.

10.
Тада Господ ваши попустио, 
По воћу се ваши ухватише, 
Обрстише шљиве и јабуке, 
Сасушише питоме воћњаке 
По питомој земљи Србиновој. 
Закукаше Срби у невољи, 
Ал’ се Живог Бога не сјетише, 
Нити Бога ни својих гријеха. 
А све Саво на кољена клечи, 
Блиједо му лице од ужаса.

11.
Тада Господ помор попустио, 
Да помори и старо и младо. 
Ударише љуте болезање, 
Тесна гробља а мало гробара, 
Гробарима отежаше руке. 
Закукаше Срби у невољи, 
Ал’ се Живог Бога не сјетише, 
Нити Бога ни својих гријеха. 
А све Саво на кољена клечи, 
Блиједо му лице од ужаса.

12.
Тада Господ кризу попустио. 
Пуна земља свакога обиља, 
А сви вичу: нигдје ништа нема. 
Закукаше Срби у невољи, 
Ал’ се Живог Бога не сјетише, 
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Нити Бога ни својих гријеха. 
А све Саво на кољена клечи, 
Блиједо му лице од ужаса.

13.
Тад Сатану Господ одрјешио, 
Из пакла га на Србе пустио, 
Да до рока своју вољу врши, 
И да чини шта је њему драго, 
Са државом и са српским тјелом, 
Само да се не дотиче душе. 
А Сатана војске подигао, 
Од звјериња свога и људскога, 
Све од самих Божјих противника, 
И својијех једномишљеника, 
Којих би се марва застидјела, 
И вепрови дивљи посрамили. 
Пакленим их огњем наоруж’о, 
Повео их на земљу Србију.

14.
Бљуну огањ из адових жвала, 
Па запали кућу Србинову, 
Све разгради што је саграђено, 
Све прождера што је умјешено, 
Све однесе што је изаткано, 
Све разграби што је уштеђено, 
Све раскући што је закућено,
Све попљува што је освећено, 
А господу у окове веза, 
Старјешине врже на вјешала, 
Ил’ умори глађу у тамници, 
Поби момке, зацрни ђевојке, 
Згрчи мајке над кољевке празне, 
Над кољевке празне и крваве. 
Још завеза језик у Србина, 
Да не смије пјеват’ ни кукати, 
Нити Божје име спомињати, 
Нити брата братом ословити; 
Још завеза ноге у Србина, 
Да не смије слободно ходати, 
Осим туда где га коноп води, 
Коноп води или кундак гони; 
Још завеза руке у Србина, 
Да не смије радит’ ван кулука, 
Нити сјести, нити хљеба јести, 
Без сатанске горе заповјести, 

Нити ђецу своју својом звати, 
Нит’ слободно мислит’ ни дисати.

15.
Тако ишло задуго земана 
Док набуја земља Србинова 
Од мртвијех српскијех тјелеса, 
И од крви српских мученика, 
Ка’ тијесто од јакога квасца. 
Тад анђели Божји заплакали, 
А Срби се Богу обратили, 
Јединоме своме пријатељу, 
Јединоме своме Спаситељу, 
Вишњем Богу и Светоме Сави. 
Тад се Саво стресе од ужаса, 
Скочи, викну иза свега гласа: 
„Доста, Боже, поштеди остатак!“ 
Тад је Господ послушао Саву, 
На српско се робље ражалио, 
Те Србима грјехе опростио.

16.
Засија се лице Србиново, 
Зазвонише звона на весеље, 
Замириса земља од тамјана, 
Заблиста се Христова Истина, 
Зацари се милост и поштење, 
Анђели се са неба спустише, 
Па Србију земљу загрлише.

17.
Хај, шта се оно чује из даљине? 
То се опет служи Литургија 
У небесном Царству Христовоме. 
Службу служи Светитељу Саво, 
И са њиме три стотин’ владика, 
И три хиљад’ српских свештеника, 
Ђаконује архиђакон Стево, 
А са њиме ђакон Авакуме, 
Што на коцу за Христа пострада, 
На баиру усред Биограда. 
А Цар Славе сједи на престолу, 
Док са земље грми ка’ олуја, 
То Србија кличе - Алилуја!
Благо мајци која Саву роди 
И Србима док их Саво води.
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19. и 20. марта. Његово Пре-
освештенство Епископ круше-
вачки Господин Давид одржао 
је редовна предавања на Бого-
словском факултету у Београ-
ду.

23. март. После Литургије и 
ис повести свештенства наме-
сништва темнићког у парохи-
ји поточкој одржао братски са-
станак. 

24. март. На дан обележавања 
петнаестогодишњице НАТО 
бом бардовања и сећања на 
не вино пострадале жртве, са 
председником Републике Ср-
бије г. Томиславом Николи-
ћем, председником Општине 
Варварин г. Зораном Милен-
ковићем, градоначелником 
Кру шевца г. Братиславом Га-
шићем положио венац на спо-
мен обележје пострадалима на 
варваринском мосту.

26. и 27. марта. Одржао ре-
довна предавања на Богослов-
ском факултету у Београду.

28. марта. На позив Епископа 
далматинског Г. Фотија посе-
тио ову Епархију и учество-
вао на трибини поводом обе-
лежавања 400 годишњице од 
оснивања Богословије у мана-
стиру Крки. Одржао предава-
ње на тему Божје заповести као 
божанске енергије.

30. марта 2014. године, епи-
скопи су заједно служили Ли-
тургију у овом манастиру. У 
повратку посетио Епархију 
гор њокарловачку и Епископа 
Герасима. 

2. и 3. апр. Одржао ре-
довна пре давања на 
Богословском фа кул-
тету у Београду.

5. апр. После Литур-
гије и исповести свеш-
тенства намесни штва 
жупског, одржао брат-
ски састанак у паро-
хијском дому при цр-
кви Св. Николе у Ве-
ликој Врбници. Увече 

присуствовао концерту КУД-а 
Ла зарица из Крушевца, у до-
му културе фабрике Трајал-
кор порација.

6. апр. Служио Литургију у 
хра му Свете Тројице у Трсте-
нику. После исповести свеш-

тенства овог намесништва 
одржао братски састанак.

7. апр. Служио у манастиру 
Св. Романа у Ђунису (Епархи-
ја нишка). У повратку посетио 
манастир Покрова Пресвете 
Богородице и сусрео се са Епи-

Архипастирска делатност
Епископа крушевачког
Господина Давида
Oд 2. марта до 10. јуна 2014. године
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скопом нишким Г. Јованом. 
Посетио и манастир Св. Неде-
ље у селу Петина, као и храм 
у изградњи Светог пророка 
Или је у селу Дворане.

12. апр. Лазарева субота. Уче-
ствовао на бденију са свеш-
тенством храма Св. Георгија.

16. апр. Служи Литургију Пре-
ђеосвећених дарова у храму 
Св. Георгија. После повечерја 
са братством храма обавио 
Свету тајну Јелеосвећења.

17. апр. Служио у манастиру 
Покрова Пресвете Богороди-
це у Лешју. Увече у храму Св. 
Георгија у Крушевцу учество-
вао на Великом бденију.

18. апр. Велики петак. Цар-
ски часови и вечерња служба 
у саборном храму у Крушев-
цу. У Покровској цркви у Кру-
шевцу са свештенством хра-
ма служио опело Христово – 
Статије.

19. апр. Велика Субота. Слу-
жио у цркви Свете Тројице у 
Трстенику. Навече уочи Вас-
крсења Христовог у епархиј-
ском двору примио монахе и 
монахиње Епархије крушева-
чке.

20. апр. Васкрс. Са свештен-
ством храма служио јутрење 
и вернима прочитао васкрш-
ње слово Јована Златоустог. 
Потом служио другу Литур-
гију са почетком у 7 сати. 
Учествовао на Пасхалној ве-
черњој, а после примао вер-
нике и васкршње честитке.

21. апр. Служио у манастиру 
Дренча код Александровца 
жуп ског.

22. апр. Служио у цркви Св. 
Романа ђунишког чудотворца 
у селу Риљац код Трстеника и 
присуствовао културно-умет-
ничком програму сеоског 
КУД-а Учитељ Момир, потом 
уприличеном. У 13 сати у кру-
шевачком насељу Уједињене 

на ције освештао темељ цркве 
Светог Апостола Павла и Све-
тог оца Николаја Мирликиј-
ског и, по прочитаном тексту, 
положио повељу.

26. апр. Са братством Лазари-
це служио Архијерејску Ли-

тургију у Кнежевој 
цркви.
 
27. апр. Служио у 
цркви Св. Пророка 
Илије у ЦО Ражањ. 
Ћићевачког ђакона 
Милана Томашеви-
ћа рукоположио у 
чин презвитера.

29. апр. У Епархијском двору 
одржао састанак са учесници-
ма симпосиона који је у при-
преми, а који ће се одржати 
29. и 30. августа 2014. године 
у Александровцу на тему Бела 
куга и опстанак Србије.

30. апр. Одржао редовно пре-
давање на Теолошком факул-
тету у Београду.

2. мај. Благословио Трећи ме-
ђународни Сајам вина у Алек-
сандровцу. Обишао мозаичку 
радионицу жупског уметника 
Милана Видојевића.

3. мај. Служио Литургију у 
Са борном храму Светог Геор-
гија у Крушевцу.
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4. мај. Служио у цркви села 
Дупци, арх. намесништва жуп-
ског. Посетио гроб покојне - 
пострадале Милице Костић у 
селу Стројинци код Бруса.

5. мај. Уз саслуживање кру-
шевачког свештенства и ђа-
конства служио бденије уочи 
хра мовне славе у цркви Св. 
великомученика Георгија у 
Кру шевцу. Учествовао на про-
моцији књиге Подршка неба, 
песникиње Слађане Бундало, 
одржане у Културном центру 
Крушевац.

6. мај. На дан храмовне славе 
началствовао Архијерејском 
Ли тургијом у храму Св. Геор-
гија у Крушевцу. Пререзао 
славски колач. Гостовао уми-
ровљени Епископ захумско-
хер цеговачки Атанасије Јев-
тић. Колачар је био Братислав 
Гашић – министар одбране у 
Влади Републике Србије.

7. мај. Одржао редовно пре-
давање из Хришћанске етике 
на Теолошком факултету.

8. мај. Поводом ступања на 
ду жност, био на званичном 
пријему код новог градона-
челника Крушевца Драгог 
Несторовића. Служио Литур-
гију на храмовну славу Светог 
Апостола и евангелиста Мар-
ка, у Трнавцима, у арх. намес-
ништву жупском. Посетио 
потом храм у изградњи Св. 
Ни колаја Чудотворца у овој 
парохији.

9. мај. У Епархијском двору 
примио оца  Кирила (Вешков-
ца), хиландарског монаха и 
ње гове пратиоце.

10. мај. Служио у цркви По-
крова Пресвете Богородице у 
Крушевцу.

11. мај. Служио Свету Литур-
гију у храму преподобне ма-
тере Параскеве у селу Шанац. 
Пререзао колач на храмовној 
слави (дан освећења цркве).

12. мај. Служио у Витошевцу, 
селу у намесништву ражањ-
ском. После трпезе љубави 
по сетио цркву Св. Ап. Петра и 
Павла у селу Грабово (у саста-
ву ове парохије).

Од 14. до 24. маја учествовао 
на овогодишњем редовном 
мајском заседању Светог ар-
хијерејског сабора СПЦ, који 
је почео светом архијерејском 
Литургијом у Саборном хра-
му Успења Пресвете Богоро-
дице у манастиру Студеници, 
поводом обележавања 900-го-
дишњице рођења Светог Си-

меона Мироточивог. Призи-
вање Светог Духа обављено је 
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у храму Светих апостола Пе-
тра и Павла у Расу код Новог 
Пазара. Радни део заседања 
на стављен је у Патријаршији 
СПЦ у Београду. 

18. мај. У Саборном храму у 
Новом Саду началствовао Ев-
харистијским сабрањем уз са-
служење Епископа бачког Г. 
Иринеја.

20. мај. Са епископима шума-
дијским Јованом и британ-
ско-скандинавским Досите-
јем посетио поплавама захва-
ћену лазаревачку општину.

25. мај. Присуствовао добро-
творном концерту духовне 
му зике у Саборном храму у 
Но вом Саду – одржаном за 
при купљање помоћи станов-
ништву пострадалом од по-
плава.

27. мај. У Бечу присуствовао 
свечаном пријему кључева 
цркве Нојлерхенфелд које је 
надбискуп бечки, кардинал 
Кристоф Шенборн предао 
Eпи скопу бачком Иринеју, 
ад министратору Епархије аус-
тријско – швајцарске.

29. мај. Вазнесење Господње. 
Началствовао Архијерејском 
ли тургијом у Бечу.

1. јун. Посетио храм Светих 
Вра чева у жупском селу Гор-
њи Ступањ. 

2. јун. Посетио парохију ма-
настира Љубостиња и села 
Грабовац, Лободер и Плани-
ница. Разговарао са мештани-
ма о величини штете која је 
причињена у мајским попла-
вама. Посетио је и парохију 
обрешку у намесништву тем-
нићком и домове парохијана 
који су пострадали од изли-
вања реке Мораве у овом се-
лу. У месном храму прису-
ствовао вечерњем богослуже-
њу.

3. јун. Св. Цар Константин и 
царица Јелена. Служио у ма-
настиру Светог оца Николаја 
у Коморану, архијерејско на-
месништво трстеничко.

7. јун. Задушнице. Служио 
Ли тургију и парастос за упо-
којене у Саборном храму у 
Крушевцу. У цркви Св. Геор-
гија у Крушевцу са свештен-
ством храма служио бде није 
уочи Свете Тројице.

8. јун. Духови. Градска слава. 
Служио Литургију у цркви Св. 
Георгија, пререзао славски 
ко лач, потом водио литију до 
Споменика косовским јуна-
цима, где је, по сусретању са 

литијом из цркве Лазарице, 
прочитао молитву за град 
Крушевац. 

9. јун. Са свештенством хра-
ма служио у цркви Свете Тро-
јице, у насељу Мудраковац, по-
водом храмовне славе и пре-

резао славски колач. Увече у 
Белој Води прису-
ствовао и одржао 
уводну беседу на 
свечаној Академији 
поводом јубилеја 
190 година посто-
јања основних шко-
ла у Белој Води, Ку-
кљину и Милутовцу.

10. јун. Служио Свету Литур-
гију у парохији милутовачкој, 
у архијерејском намесништву 
трстеничком. У чин ђакона 
ру коположио г. Дејана Сми-
ловића, а чином протојереја 
одликовао пароха пољанског 
о. Владимира Трошића. По-
сле вечерње службе у госте 
примио Епископа рашко-при-
зренског Г. Теодосија.

Приредила
Љубица Петковић




