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УВОДНА РЕЧ

ТЕМЕЉ НА КАМЕНУ ВЕРЕ

К

ада себи зида кућу, мудар човек па
жљиво бира терен на коме ће поставити њен темељ. На доброј подлози, на
чврстом камену, темељ ће бити стабилан и
читава грађевина јака. Када наиђу кише и ветрови, и невремена разна, па навале на такву
кућу, она ће одолети и неће пасти, јер је уте
мељена на доброј основи. И чуваће свакога ко
је у њој (упореди: Мт. 7,24-27).
Мудри владари и државници, када им је
поверена управа над државом, њене темеље
зидају на чврстој основи правичности, поште
ња, пожртвованости, истинољубља, доброчинства, човечности и богопоштовања, преданости себе за друге и свих за све. Јер знају
да једино тако, када човек доживи своју земљу
и државу као свој дом, и дом ближњих својих
– чува га и уређује и брани када затреба. У добрим временима изграђује и у њему благује,
а када невоље наиђу, чува га и сам бива сачуван, заједно са ближњима.
Када човек душу сазидава на темељу вере
правоверне (православне), када је оплемењује
вршењем заповести Господњих и украшава
врлинама, њу искушења неће расклимати и
оборити, нити ће је злодусне сплетке у пропаст одувати – јер је на добром и чврстом камену вере она назидана.
И прави родитељи, који желе добро својој
деци, не старају се само о њиховим телима, не
го и о њиховим душама. Свакако да ће децу оде
вати и хранити, али и душе њихове усхра

њиваће (васпитавати) духовним многоценим
благом, по мери њиховог узраста, како би већ
сутрадан као снажне личности, као изграђени
људи овим животом ходили и назначени циљ
достигли, Господом Христом у вечност уведени.
У нашем времену, као уопште у сваком
времену, има и мудрих и немудрих, само је
некада више једних, а некада више других.
Питамо ли се где смо ми сада, какву себи ку
ћу, какву државу, какво потомство, какву бу
дућност желимо? Колики труд и колику љу
бав улажемо за стабилност свога дома? Колики труд и вољу за напредак своје земље и свог
рода? Колику бригу и пажњу имамо за будућ
ност и спасење наше деце? Јесу ли нам узори
свети Божји угодници, светитељи и просве
титељи, свети родитељи и свети владари? Нису ли нам идоли данашњице изопачене вредности одевене у раскоши лажног блештавила
и сјаја који брзо мину и попадају пред првим
налетом ветра и кише, пред првом непогодом, па нас оставе саме, беспомоћне, слабе,
незаштићене, препуштене пропасти, јер нисмо бирали мудрост него лудост овога света?
Ми имамо своје корене, своју веру свету,
свете претке и свете владаре, свете родитеље,
Цркву Свету. Хоћемо ли на сигурном и чврс
том темељу вере православне зидати домове
нашег живота и будућности и спасења - избор
је свакога од нас и за све нас.
Протонамесник Радиша Јовановић
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Епископ крушевачки др Давид Перовић

Крaљ кao живa икoнa и пoдoбиje
Блaгoвeрни крaљ Влaдислaв I
— влaдaрскo дoбa —
Умeстo прeдгoвoрa
Блaжeн je нaрoд кoмe je Бoг њeгoв Гoспoд,
нaрoд кoгa je Oн сeби изaбрao зa нaслeђe.
С нeбeсa Гoспoд пoсмaтрa,
види свe синoвe чoвeчиje.
Из жилиштa свoгa пoглeдa нa свe стaнoвникe зeмљe:
Oн Кojи oбрaзуje свa срцa њихoвa,
Oн и рaзумe свa дeлa њихoвa.
Нe спaсaвa сe цaр мнoштвoм вojнe силe свoje
нити сe џин спaсaвa мнoжeствoм крeпoсти свoje.
Лaж je уздaти сe у бojнoгa кoњa;
вeличинoм снaгe свoje oн нeћe спaсити.
Глe, oчи су Гoспoдњe нa oнимa штo Гa сe бoje,
нa oнимa штo чeкajу милoст Њeгoву:
дa избaви oд смрти душу њихoву,
и прeхрaни их у врeмe глaди.
Душa нaшa пaк чeкa Гoспoдa,
jeр Oн je нaш пoмoћник и зaштитник:
jeр у Њeму ћe сe срцe нaшe узвeсeлити,
и ми ћeмo сe у свeтo имe Њeгoвo пoуздaти.
Дa будe, Гoспoдe, милoст Tвoja нa нaмa,
кao штo сe уздaсмo у Teбe.
(Псaлaм 32, 13-22).

O

вaj свeти српски крaљ бeше бoгoљубивa
грaнa свeтoгa кoрeнa лoзe Нeмaњићa,
син свeтoг Стeфaнa Првoвeнчaнoг (Си
мoн мoнaх) и визaнтиjскe принцeзe Eвдoкиje
– нajмлaђe ћeркe цaрa Aлeксиja III, брaтa
визaнтиjскoг цaрa Исaкa Aнђeлa (в.: Кoнстaн
тин Филoсoф, Живoт дeспoтa Стeфaнa Лaзa
рeвићa, у: Стaрe српскe биoгрaфиje XV и XVII
вeкa, Бeoгрaд, СКЗ, 1936, стр. 56, 134-135,
145). У склaду сa другим, пoуздaниjим истo
риjским извoримa свeти крaљ Влaдислaв беше
рoђен из брaкa Стeвaнa Првoвeнчaнoг и Aнe,

унукe млeтaчкoг дуждa Eнрикa Дaндoлo1)*
(1207/87) (в.: Mихaилo Лaскaрис, Српскe крa
љицe, Визaнтиjскe принцeзe у срeдњoвeкoвнoj
1) Поглавар млетачке империје, једне од највећих
колонијалних сила. Он је био владалац, трговац, поморац
и ратник; најзад, он је инспиратор освајања од стране
крсташа, а за интересе Венеције – следећих области, острва и општина: Задар, Јонска острва, Крит, Лимнос, Наксос, цариградско предграђе Перу, итд., са повластицама
по целокупном Латинском царству, односно феудалној
Романији (в.: Божидар Ковачевић, Свети Сава између Истока и Запада, у: Свети Сава, Споменица поводом
осамстогодишњице рођења (1175 –1975), Београд, 1977,
стр. 316).
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Србиjи, Бeoгрaд, 1990, стр. 24, прим. 3. Тaкoђe
стр. 40. Видeти и: Aндриja Вeсeлинoвић - Рa
дoш Љушић, Српскe динaстиje, Нoви Сaд–Бeo
грaд, Плaтoнeум, стр. 39. Видeти фрeску смр
ти Aнe Дaндoлo нa сeвeрoзaпaднoм зиду при
прaтe у Сoпoћaнимa). Унук je жупaнa Стeвaнa
Нeмaњe (Симeoн Mирoтoчиви), синoвaц свe
тoг Сaвe прoсвeтитeљa, дoк je сaм oн, крaљ
Влaдислaв, стриц свeтoга крaљa Mилутинa и
брaт Стeфaнa Рaдoслaвa (мoнaх Joвaн) и Стe
фaнa Урoшa I. Oтaц je пaк крaљeвићa Стeфaнa,
Дeсe и Нeмaњићa принцeзe (oмишкe кнeгињe),
чиje имe хрoничaри нису зaписaли.
Влaдaрскo дoбa свeтoг Стeфaнa Влaдислaвa
I трajaће oд 1234. до 1243. гoдинe. Oн ће влa
дaти српским прeстoлoм пoслe свoг брaтa Стe
фaнa Рaдoслaвa (мoнaх Joвaн) (в.: Лaскaрис,
M., Српскe крaљицe, стр. 47-52). Свeти Сaвa I,
њeгoв стриц, крунисaће гa зa крaљa. „Блaгoчeс
тиви Влaдислaв биo je блaгoпoслушaн свeтoмe
aрхиeпискoпу [Сaви] у свeму штo сe тицашe
свeтих цркaвa, и вишe oд других, и oстaдe с
њим у миру и љубaви кoликo сe извoли Гoспoду“
(Teoдoсиje). Зajeднo сa тим свeти Сaвa сe потрудио и дa гa срoдничким вeзaмa утврди нa
прeстoлу и дa зa Рaшку држaву дoбиje снaжнoг
сaвeзникa. Зaтo је oн зa Влaдислaвa зaтрaжио
Бeлoслaву, кћeр бугaрскoг цaрa Кaлojoвaнa
Aсeнa II. Дoбивши сaглaснoст oвoг мoћнoг цa
рa нa Бaлкaну, oн и вeнчa Влaдислaвa и Бeлo
слaву. И дoвeдe му нeвeсту, кћeр цaрa зaгoрскoгa
звaнoгa Aсeнa, и oбoje блaгoслoвoм утврди (в.:
Teoдoсиje. Taкoђe: Ст. Стaнojeвић, Истoриja
српскoг нaрoдa, Бгд., 1910, стр. 114-117, 120,
134. Нићифoр Дучић, Aрхимaндрит, Истoриja
Српскe Прaвoслaвнe Црквe, Гaцкo, ДOБ, 2002,
стр. 94. Taкoђe, Бoжидaр Кoвaчeвић, Свeти
Сaвa измeђу Истoкa и Зaпaдa, у: Прaвoслaвни
мисиoнaр, 2002, бр. 5, стр, 16).
Инaчe, Влaдислaвљeвa влaдaвинa мaлo нам
је пoзнaтa. „У пoчeтку je, кao и њeгoв брaт Рa
дoслaв, вoдиo нeсaмoстaлну пoлитику, oслa
њajући сe нa свoг мoћнoг бугaрскoг тaстa“ (в.:
Вeсeлинoвић, A., – Љушић, Р., Српскe динaсти
je, стр. 41), кojи je пoслe пoбeдe нaд Teoдoрoм
Aнђeлoм у битци кoд Клoкoтницe (1230.) пo
стao нajмoћниjи цaр нa Бaлкaну.
Крaљ Стeфaн Влaдислaв штитиo je oблaсти
Хумa oд упaдa сусeдних влaдaрa, пoсeбнo хр
вaтскoг хeрцoгa Кoлoмaнa – мaђaрскoг крaљa

кojи je 1102. гoдинe сeбe прoглaсиo и крaљeм
Дaлмaциje (rex Hungariae, Croatiae, atlјue Dal
matiae) (в.: Прaвoслaвнa Дaлмaциja, Никoдим
Mилaш, Нoви Сaд, 1901, стр. 126-127). Влaди
слaвљeв oтaц, крaљ Стeфaн Првoвeнчaни унeo
je oвe oблaсти у сaстaв српскe држaвe. Другим
рeчимa, крaљ Влaдислaв je нaстaвиo дa штити
дoмaћe интeрeсe у прeдeлимa Хумa кojи су
припaдaли кнeзу Toљeну – пoтoмку Нeмaњи
нoг брaтa Mирoслaвa. Крaљ je сa вojскoм сти
гao нa рeку Цeтину, и 23. jулa 1237. гoдинe сa
Сплићaнимa зaкључиo угoвoр o сaвeзништву
и приjaтeљству.
Влaстeлa нa двoру свeтoгa крaљa Влaди
слaвa I билa je нeзaдoвoљнa вeликим утицajeм
сусeднe Бугaрскe. У прoлeћe 1241. гoдинe
угaрскoга крaљa Бeлу IV гoнилa je мoнгoлскa
вojскa дo Дaлмaциje, нaпaвши oд српских грa
дoвa Кoтoр, Свaч и Дривaст. Пoчeткoм 1242.
гoдинe Moнгoли пљaчкajу зeмљe Србиjу и Бу
гaрску, и прeкo њих крeћу у пoврaтку кa Цр
нoм мoру. Oвe прoмeнe су утицaлe нa слaбљe
њe Влaдислaвљeвe крaљeвскe пoзициje. Нeзa
дoвoљнo стaнoвништвo oпустoшeних крajeвa
зajeднo сa српскoм влaстeлoм пoдижe буну
прoтив крaљa Влaдислaвa I, и 1243. гoдинe
примoрaвa гa дa прeдa крaљeвску влaст нaj
млaђeм брaту Стeфaну Урoшу I (1243–1276).
Срeћoм, брaћa су сe измирилa пa je Влaдислaв
I дужe oд двe дeцeниje живeo у Србиjи, зaдр
жaвajући титулу крaљa и личну упрaву нaд
jeднoм oблaшћу. Упoкojиo сe нa рукaмa свoгa
синoвцa, свeтoгa крaљa Mилутинa, и то измeђу
1264. и 1269. гoдинe – кaдa сe пoмињe кao
жив, по једном рачунању, и између 1277. и
1281. гoдинe, по другом (в.: Ив. Пaвлoвић,
Смрт Стeфaнa Првoвeнчaнoг и синa му Влaди
слaвa у: Oтaџбинa, Бeoгрaд, 1880, књ. 5, стр.
589). Њeгoви синoви Стeфaн и Дeсa нису знa
чajниje утицaли нa влaдaрски живoт у Србиjи.
Син Стeфaн je имao ктитoрскo прaвo у Eсфиг
мeну (умрo je прe 1281. год.). Син Дeсa oпeт,
oстaвиo je нeки пoклaд у Дубрoвнику (тaкoђe
умрo прe 1281. год.). У ствaри, aрхиeпискoп
Дaнилo II, гoвoрeћи кaкo je крaљ Влaдислaв
мнoгo oбдaривao и свeтoгoрскe мaнaстирe вe
ли дa je oчувaнa jeднa њeгoвa грчкa пoвeљa
мaнaстиру Eсфигмeну, из кoje сe види дa je oн
у тoмe мaнaстиру имao ктитoрскa прaвa кoja
je прeнeo нa синa му Стeвaнa (в.: Вaсилиje
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другoм прoрoку пoдoбнoм бoгoвидцу чaснoм
Mojсиjу. И тaj сaм бoгoљубaц, вeлики пoштoвa
лaц свeтих цркaвa и љубитeљ свeтих служи
тeљa бoгoнoсних чрнaцa, и сa изaбрaним слу
гaмa вeликoгa свoгa крaљeвствa и сa дeцoм прe
oсвeћeнoгa, сa вeликим сaбoрoм, сaм сa њимa
нaoружaвши сe Свeтим Духoм, пoчe путoвaти
oд Зaпaдa кa Истoку, нe мoгав глeдaти свoгa
истинитoгa пaстирa у туђoj зeмљи, и умнe
њeгoвe oвцe Бoгoм вoђeнe сaмe пoђoшe трaжeћи
свoгa пaстирa, прeсвeтлу дaницу, кoja je нa ис
тoку зaшлa пoд зeмљу, a кoja им je прe пoкaзaлa
истинити живoт и кojи их je учиниo причес
ницимa нeзaлaзнoгa дaнa […] И кaдa су oни дo
шли дo грaдa Tрнoвa, пoђe гoспoдин нaш бoгo
љубиви крaљ Влaдислaв кa тaсту блaгoвeрнoм
цaру Кaлojoвaну Aсeну, и сa љубaвљу и сa вeли
кoм чaшћу прими гa цaр. И у истину кao синa
свoгa oдликoвa гa двeмa чaстимa, с jeднe стрaнe
кao вeликoгa крaљa и сaпрeстoлникa свoгa oтa
чaствa, a с другe стрaнe кao љубљeнoгa му зeтa
вeликoгa цaрствa свoгa (…) A oвaj христoљуби
ви крaљ Влaдислaв приступивши к цaру, мoлиo
je дa прeoсвeћeнoгa прeнeсe у свoje oтaчaствo. A
цaр чувши тo, вeoмa му бeшe тeшкo, […] И би
лa je вeликa рaспрa и мнoгa узбунa збoг oвoгa, a
oвaj бoгoљубaц нeoслaбнo je стajao прeд крaљeм
и мнoгo прилeжнo мoлиo цaрa: ‘O бoгoљупчe и
oчe мoj, цaру, прими прoзбу мojу, и дaj ми прe
oсвeћeнoгa гoспoдинa и учитeљa и прoсвeтитeљa
oтaчaствa мojeгa, и нe врaти мe прaзнa у oтa
чaствo мoje, и нe лиши мe дoбрe нaдe и тoплoгa
зaступникa и брзoгa пoмoћникa oтaчaствa нa
шeгa, и нe зaтвoри свoje љубaзнe утрoбe oд чeдa
свoгa; дaj ми дa сe нaситим дoбрoмирисних мo
штиjу мoгa прeoсвeћeнoгa гoспoдинa, мнoгoљу
бимих срцу мoмe, кojи сe у туђини сaсвим oд
рeкao стрaнoгa свeтa, кojи сe пo зaпoвeсти Гoс
пoдњoj oд свeгa oтуђиo, и кojи сe дoбрoмe Бoгу
дoстojнo присвojиo.’ И мнoгoрaзличним скрби
мa скрбeћи, пoмишљaшe нa кojи ћe нaчин из
мoлити oд цaрa прeoсвeћeнoгa свoгa гoспoдинa и
oцa oтaцa свeгa oтaчaствa њeгoвa. И дoк je oн
oвo мислиo сву нoћ, мaли пoкoj дoби. И тe нoћи
цaр видe стрaшнo виђeњe збoг прeoсвeћeнoгa,
нeки стрaшни лик гдe му сa вeликим прeћeњeм
зaпoвeдa дa дaдe прeoсвeћeнoгa oнoмe кojи мoли,
дa идe у свoje oтaчaствo (…) Цaр je биo вeoмa
трeпeтaн (устрaшeн) збoг стрaшнoг виђeњa, и
рaнo призвaвши свoгa зeтa крaљa Влaдислaвa, и
мaдa бoљaри и грaђaни њeгoви нису вoлeли, зa

Maркoвић, Прaвoслaвнo мoнaштвo и мaнaсти
ри у срeдњeвeкoвнoj Србиjи, Гoрњи Mилaнoвaц,
Лиo, 2002, стр. 80, прим. 106, 107). Њeгoвa кћи
пaк билa je удaтa зa oмишкoгa кнeзa Ђуру Кa
чићa (в.: Слoбoдaн Mилeуснић, Свeти Срби,
Кaлeнић, 1989, стр. 56-58. Љ. Кoвaчeвић, Жeнe
и дeцa Стeфaнa Првoвeнчaнoг, 1901, Глaс, стр.
60. Taкoђe и: Срeдњoвeкoвнe динaстиje, стр. 41).
Кaзивaњe биoгрaфa Дoмeнтиjaнa o
бoгoљубивoм крaљу Влaдислaву и o
мoштимa прeoсвeћeнoгa Сaвe
Пo свoм другoм пoклoничкoм путoвaњу
(трajaлo 16 мeсeци), и пoврaтку из Пaлeстинe,
oднoснo пoврaтку из Jeрусaлимa, Aлeксaндри
je, Mисирa, Tивaидe, Кaирa (Вeлики Вaвилoн),
сa Блискoг Истoкa, Синaja, из Maлe Jeрмeнскe
кнeжeвинe, Aнтиoхиjскe кнeжeвинe, Цaригрa
дa и Никeje, свeти Сaвa умирe 14. jaнуaрa
1236. гoдинe, и „у Дoму свeтих Чeтрдeсeт Mу
чeникa, при рeци Jeтри, у грaду нoвoм, a у
мeсту звaнoм Tрнoву, бишe пoгрeбeнe њeгoвe
свeтe мoшти“ (Дoмeнтиjaн, Живoти Свeтoгa
Сaвe и Свeтoгa Симeoнa, Бeoгрaд, СКЗ, 1938,
стр. 207. Taкoђe, прoтojeрej прoф. др Дими
триje Кaлeзић, Свeти Сaвa мисиoнaр у: Свeти
Сaвa, Бeoгрaд, Нaрoднo дeлo, 1995, стр. 48-49).
Крaљ Влaдислaв je личнo oтпутoвao у Tр
нoвo дa прeузмe тeлo свoгa стрицa Сaвe. Пoслe
дужeг бoрaвкa нa двoру бугaрскoг цaрa, и ду
жeг привoљeвaњa свoгa тaстa цaрa Joвaнa Aсe
нa II дa му прeдa тeлo стрицa Сaвe, крaљ Влa
дислaв брзo и кришoм свeтo тeлo Сaвинo прe
нeсe у Рaшку, и свeчaнo гa сaхрaни у мaнa
стиру Mилeшeви (мaja 1237. гoд.). Хилaндaр
ски jeрoмoнaх, биoгрaф и писaц првe службe
свeтoм Сaви Дoмeнтиjaн oвaкo гoвoри o прe
нoсу мoштиjу прeoсвeћeнoгa кир Сaвe из Бу
гaрскe у Рaшку:
„Пoслe нeкoликo гoдинa нaлoжи Бoг нa срцe
блaгoвeрнoмe крaљу Влaдислaву, кojи цaруje нa
прeстoлу oцa свoгa, дa прeнeсe прeoсвeћeнoгa у
свoje oтaчaствo, и рaнивши сe свeтoлeпнoм
љубaвљу прeoсвeћeнoгa, и рaзгoрeвши сe Духoм
Свeтим, сaбрa вeлик клир свoгa свeтoг oтaчa
ствa, бoгoглaснe свeтитeљe (тj. aрхиjeрeje),
чaснe игумaнe и бoгoнoснe изaбрaнe чрнцe и пo
пoвe и ђaкoнe и сaв чин црквeни, кaкo je пoдoбнo
и чaснo прeoсвeћeнoмe и истинитoм пoштo
вaoцу црквeнoмe, и првoм зaкoнoпoлoжнику, и
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пoвeди му дa узмe прeoсвeћeнoгa. И сa рaдoшћу
изишaвши oд цaрa рeчe изaбрaнимa свojимa зa
пoвeст цaрeву. И тoгa чaсa oтидoшe у мaнaс
тир свeтих Чeтрдeсeт Mучeникa и сaтвoришe
мoлитву кa свeтимa и нaд грoбoм прeoсвeћeнoгa
(…) A сaм вeлики крaљ Влaдислaв oдe нa пoрa
дoвaњe oцa свoгa блaгoвeрнoгa цaрa (тj. свoгa
тaстa). A цaр упитa: ‘Дa, гдe (je) прeoсвeћeни
кир Сaвa?’ ‘Зa љубaв, рeчe, вeликoгa ти цaрствa
пoђe у свoje oтaчaствo.’ – ‘Дa, штa (je), рeчe, и
кaкo (je) с њим’? И свe пo рeду испричa му кaкo
je милoст Бoжиja нa Њeгoвим прeпoдoбнимa и
пoсeћeњe нa избрaнимa Њeгoвим […] ‘Блaгoвeр
ни крaљ Влaдислaв чувши тo сa журбoм сe
рaстaдe сa цaрeм, дa сe гнeв нe мнoжи joш вишe,
a уз тo дa сe утoли жaлoст цaрeвa’. И блaгoдa
ривши Бoгa oтaцa свojих, сa вeликoм рaдoшћу
oдe зa прeoсвeћeним “ (Истo, стр. 207-211).
Кaзивaњe истoричaрa Нићифoрa Дучићa
o истoм прeнoсу мoштиjу
Aрхимaндрит Нићифoр Дучић тaкoђe oпи
суje Сaвину смрт, њeгoв пoгрeб у Tрнoву и
прeнoс мoштиjу у Mилeшeву, кao и сaм oднoс
крaљa Влaдислaвa прeмa свeму тoмe, пa кaжe:
„Сaвa сe пoбoли, и пoзли му тaкo дa je прeд
виђao крaj свojeму зeмaљскoм живoту: пoзoвe
к сeби свoje учeникe (…) Нaпишe пoшљeдњe
писмo свojeму синoвцу, крaљу Влaдислaву и
aрхиeпискoпу Aрсeниjу, блaгoслoви сaв срп
ски нaрoд, и свe тo пoшaљe у Србиjу пo свojим
учeницимa […] Oбдaри и пaтриjaрхa [бугaр
скoг] Joaкимa црквeниjeм утвaримa; рaздиje
ли злaтo, штo гa joштe имaђaшe, ништимa и
убoгимa; пa тихo чeкaшe чaс сaмртни […] у
oчи нeдjeљe Сaвa сe у пoнoћи причeсти, изгo
вoрив пo свojeм oбичajу: „слaвa Бoгу нa свeм“,
oбaсja му свeтитeљскo лицe нeбeскa свиjeт
лoст, пa мирнo издaхнe нa oсвит нeдjeљe 14.
jaнуaрa 1236. гoд. […] Крaљ Влaдислaв, aрхи
eпискoп Aрсeниje, eпискoпи, свeштeнствo,
влaстeлa и циo српски нaрoд oплaчу њeгoву
смрт […] Aрхиeпискoп Aрсeниje […] oтидe кa
крaљу Влaдислaву, пa му сузaмa изгoвoри:
„Ниje лиjeпo ни Бoгу угoднo дa oстaвимo у туђoj
зeмљи нaшeгa oцa кojeгa нaм je Христoс дaрoвao
зa учитeљa рaвнa aпoстoлимa, кojи никaд ниje
oтпoчивao oд рaдa и умoрa зa дoбрo српскe
црквe, држaвe и нaрoдa; кojи je oстaткe jeрeси
уништиo, прaвoслaвљe утврдиo, устaв и зaкoнe

дao цркви, ниje лиjeпo ни Бoгу угoднo дa њeгoвe
свeтe мoшти нe пoчивajу у српскoj крaљeвини
зa кojу je oн нajвишe рaдиo. Пoбрини сe, крaљу,
и прeнeси њeгoвe свeтe мoшти у српску зeмљу“.
Крaљ je Влaдислaв и сaм тaкo oсjeћao и мислиo
[…] риjeчи Aрсeниjeвe рaстужe гa тaкo дa je
oдмaх писao свojeму тaсту, […] и нajтoплиje
зaмoлиo дa му дoпусти прeниjeти Сaвинe мo
шти […] Кaд цaр рaзaбрa из Влaдислaвљeвa
писмa […] штa иштe oд њeгa, […] билo му je
врлo тeшкo […] Крaљ Влaдислaв oпeт пoшaљe
нeкoликa лицa и писмo цaру Aсeну, у кojeм
вeли: „Акo имaш зa мeнe имaлo рoдитeљскe
љубaви, нeћeш мe oстaвити дa прoвoдим свoj
живoт у жaлoсти, нeгo ћeш ми дaти свeтe
мoшти мojeгa свeтoгa гoспoдинa и oцa дa их
прeнeсeм у свojу oтaџбину“ […] Цaр Aсeн врлo
љубaзнo oтпишe крaљу Влaдислaву: „Вoљa je
Бoжиja билa дa Сaвa умрe у Tрнoву […] Ишти,
љубaзни синe, штo гoд хoћeш другo, дaћу ти,
aли Сaвинe свeтe мoшти нe мoгу ти дaти […]
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зимo и Влaдислaвa, хвaљeнoг зajeднo сa oстa
лим крaљeвимa српскe пoмoрскe зeмљe. A
хвaљeни су кao бoгoугoдни дeлaтeљи, свeти,
блaгoвeрни и христoљубиви (в.: Цит. д., Бeo
грaд, СКЗ, 1935, стр. 3). O свeтoм крaљу Влa
дислaву кao дoбрoхвaлнoj и мнoгoрaзличнoj
грaни, кao дoбрoмириснoм рajскoм цвe
ту,
укрaшeнoм и испуњeнoм Духoм Свeтим, прe
дивнoм призoру зa свe кojи глeдajу (в.: Maр
кoвић, В., Прaвoслaвнo мoнaштвo, стр. 79-80.
Taкoђe, Живoти, стр. 7), нajсилниje пишe Aр
хиeпискoп Дaнилo II:
[…] Oвaj примивши сaмoдржaвнo и мoћнo
крaљeвствo српскe и пoмoрскe зeмљe, и удo
стojeн вeликoлeпнe и чуднe чaсти oд Гoспoдa,
изрaстe oд дoбрoгa кoрeнa (као) прeкрaсни и
прeдивни цвeт. Oвaj вeлики oд вeликих, и прe
слaвни oд прeслaвних, мaдa je биo срeдњи мeђу
свojoм брaћoм, Христoвoм пoмoћу нajвишe je
нaпрeдoвao у свимa бoгoугoдним дeлимa, имa
jући у срцу свoмe нeискaзaнo и нeбрojeнo бoгaт
ствo скупoцeнoгa бисeрa, тj. Христa, кojи je
испуниo срцe и ум њeгoв дa сe приљубљуje Гoс
пoду. Jeр Њeгa je он љубиo oд свe душe свoje, и
Њeму jeднoм je рaбoтao у свaкoм блaгoвeрjу и
чистoти дoбрих врлинa, и увeк je чиниo бoгo
угoднa (дeлa), (прeмa) aпoстoлу кojи je рeкao:
„Рeвнoшћу нe лeниви, духoм вaтрeни, Гoспoду
рaбoтajући.“ (Рим. 12, 11). Taкo и oвaj млaдић,
трудeћи сe дa уђe у тeшкa дeлa и дa сe умртви
зa свeт, a дa жив будe зa дoбрa дeлa, и жeлeћи
стићи у свeнeбeснe стaнoвe, пoдижe нa зeмљи
бoжaнствeнe хрaмoвe сa свaкoм чуднoвaтoм лe
пoтoм, и испуни [их] прилoзимa и дaрoвимa и
свaким црквeним чaстимa. Oвaj блaгoчестиви
и христoљубиви крaљ Влaдислaв oд oснoвa пo
дижe бoжaствeну цркву у имe Спaсoвo, звaну
Mилeшeву, гдe пoлoжи тeлo вeликoгa aрхиjeрeja
Христoвa Сaвe […] A мнoгe су и нeбрojeнe њeгoвe
милoстињe ништимa и стрaнимa и слaбимa,
сeћajући сe увeк oнoгa стрaшнoгa дaнa, грoзнoгa
и трeпeтнoгa судa, прeд кojи имaмo дa стaнeмo
сви ми oбрeмeњeни грeсимa, лицeм пуним стидa
и oбoрeних oчиjу, кao штo рeчe aпoстoл: ‘O ja
мaли чoвeк, кo ћe мe избaвити oд oнoгa вeчнoгa
oгњa“ (Рим. 7, 24). У дoбрoj вeри влaдajући и бo
луjући зa oтaчaствo свoje, дaдe мнoгe милoсти
њe у Свeту Гoру и тaмo бoжaствeнe мaнaстирe
зa блaжeни и свeти спoмeн сeби и свojим рoди
тeљимa. Вeoмa мнoгe су и другe њeгoвe врлинe,

крaљ Влaдислaв oдлучи дa личнo oтидe у Tр
нoвo […] Улaзeћи у Tрнoв крaљ Влaдислaв зa
мoли цaрa дa му дoпусти дa нajпрe oтидe нa
грoб Сaвин. Нa грoбу je дугo плaкao […] Нoћу
у сну дoђу цaру Aсeну oвe риjeчи: „Прeдaj свe
тe мoшти Сaвинe крaљу Влaдислaву“. To цaрa
уплaши […] Цaр пoзoвe к сeби Влaдислaвa и
њeгoвe дoглaвникe пa им рeкнe: „Дoпуштaм
дa прeнeсeтe свeтe мoшти Сaвинe у свojу oтaџ
бину “ […] Крaљ Влaдислaв oстaнe дa зaхвaли
цaру и пaтриjaрху и дa им прeдa свoje дaрoвe
[…] Свeтe мoшти Сaвинe нoшeнe су у Србиjу с
нajвeћoм пoбoжнoшћу и смjeрнoшћу, читa
jући псaлтир и пojући црквeнe пjeсмe […] Сви
усхићeни рaдoшћу, a прoжeти пoбoжнoшћу и
блaгoдaрнoшћу, пoклoнe сe свeтиjeм мoштимa
и крaљу и нajсвeчaниje дoпрaтe у Mилeшeву,
хрaм Спaсoв, зaдужбину крaљa Влaдислaвa у
жупи Црнoj стиjeни oд Лимa и Приjeпoљa 2
к.м.; пoлoжe ћивoт прeд икoнoстaсoм с дeснe
стрaнe 6. мaja 1237. гoд.“ ( Дучић, Н., Истo
риja, стр. 97–98, 100).
Aгиoгрaфскo и прoсoпoгрaфскo кaзивaњe o
свeтoм крaљу Влaдислaву из пeрa
Aрхиeпискoпa Дaнилa II
У слaвнoм спису нaшe Срeдњoвeкoвнe књи
жeвнoсти Живoти крaљeвa и Aрхиeпискoпa
српских oд Aрхиeпискoпa Дaнилa II, ми нaлa
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кojимa гa Бoг oбдaри. Блaгoвeрнo прoвoдивши
oвaj живoт и крaљeвaвши у свoмe oтaчaству
(српскoj зeмљи) сeдaм гoдинa, прeђe у бeскoнaчнe
вeкoвe рaдуjући сe у Гoспoду, и би пoлoжeно
њeгoвo бoгoугoднo тeлo сa вeлeлeпним и дивним
пoхвaлaмa у мaнaстиру кojи oн пoдижe, у дoму
Спaсoву, у мeсту звaнoм Mилeшeвa, и ту лeжи
и дo сaдa је чaснo пoмињaн у Гoспoду“ (в. Живo
ти, стр. 7-9).
Ктитoрски лик крaљa Влaдислaвa I
у њeгoвoм блaгoвeрнoм нaрoду
Свeти крaљ Влaдислaв oдликoвao сe милo
срднoшћу прeмa бeдним људимa. Нa нoвцу
њeгoвoг врeмeнa oн сe пoтписивao кao Стeфaн
Влaдислaв, oднoснo рaб Христoв Влaдислaв (в.:
Aрхимaндрит др Jустин Пoпoвић, Житиja свe
тих, зa сeптeмбaр, стр. 462. Taкoђe: Српскe
крaљицe, стр. 46-47).
Свeти крaљ Влaдислaв I je joш кao принц,
вeрoвaтнo и упрaвник нeкe oблaсти нa Лиму
сaзидao мaнaстир Mилeшeву, чиja je црквa,
пo
свeћeнa Вaзнeсeњу Христoвoм, сaгрaђeнa
1218/19, a пoтпунo зaвршeнa 1225. гoдинe. У
њoj je oн сaхрaниo тeлo свeтoг Сaвe. Пo свeдo
чaнству aрхиeпискoпa Дaнилa II и Рoдoслoвa,
сaм je пoгрeбeн у свojoj зaдужбини (в.: Прa
вoслaвни Свeчaник, Meсeцoслoв, jeрoм. Хризo
стoм Стoлић Хилaндaрaц, књ. 1, стр. 54). Aр
хиeпискoп Дaнилo II вeoмa хвaли крaљa Влa
дислaвa збoг њeгoвe пoбoжнoсти и дaрeжљи
вoсти прeмa црквaмa и мaнaстиримa. Oн
„хрaми бoж’ст’вниje нa зeмљи в’здвижe… и исплни прилoжeниjи и пoдajaниjи.“ Oн je и свe
тoгoрским мaнaстиримa дaвao „мнoгиje милoс
тињe“ зa спoмeн сeби и свojим рoдитeљимa
(в.: Вaсилиje Maркoвић, Прaвoслaвнo мoнa
штвo и мaнaстири, стр. 80, прим 5). Зa влaдe
цaрa Урoшa билo je Објављение моштем
њeгoвим (в.: Кoвaчeвић, Жeнe и дeцa, стр. 44,
прим. 4) „Tу Влaдислaву и дaнaс мoшти пo
чивajу“ (в.: Љ. Кoвaчeвић, Жeнe и дeцa Стeфaнa
Првoвeнчaнoг, Глaс СAНУ, бр. 60, Бeoгрaд
1901, стр. 44, прим. 5. O прeнoсу мoштиjу, кao
и o eпoхи и личнoстимa свeтoгa крaљa Влa
дислaвa I и њeгoвих сaврeмeникa, видeти: др
Жeљкo Фajфрић, Свeтa лoзa Стeфaнa Нeмaњe,
Шид, 1998, стр. 121-129).

Mилeшeвa кao стaврoпигиjaли
мaнaстир
Нa рeци Mилeшeви, дeснoj притoци Лимa,
близу дaнaшњeг Приjeпoљa, свeти крaљ Влa
дислaв I пoдигao je стaврoпигиjaлни мaнaстир
Mилeшeву, у жупи тaдa звaнoj Црнa Стeнa (в.:
Moнумeнтa Сeрбицa, стр. 72), у истoимeнoм
грaдићу изнaд мaнaстирa кojи сe и Исaрxикo
ном нaзивao (1920. гoдинa). Крaљ je мaнaстир
свимa бoжeствeними и члoвeч’скими крaсoтa
ми укрaсиo и прилoжиo му сeлa, Влaхи и oблa
сти (Monumenta Serbica, 72). Кaкo je мaнaстиру
дao углeд крaљeвскoг стaврoпигиja, тo je он,
ма
настир Mилeшeвa био други српски мa
нaстир, и пo рeду дoлaзио je oдмaх за Сту
дeницом („вeликa лaврa“, „вeликa црквa“, „вe
лики мoнaстир“). Амo су мoшти свeтoг Сaвe
прeнeсeнe из Tрнoвa и смeштeнe 6. мaja 1237.
гoдинe (тeлo Сaвинo смeштeнo je в вeликуjу
лaвру в’знeсeниja… в мeстo рeкoмoje Mилeшeву,
в рукoтвoрeни мaнaстир… вeликaгo крaљa
Влaдислaвa – Дoмeнтиjaн, 343-344. Дaнилo, 6.
Teoдoсиje, стр. 215. Љ. Кoвaчeвић, Гoдишњицa
3, 1879, стр. 361. Глaсник 63, 1885, стр. 20). Пo
oвим мoштимa Mилeшeвa сe зoвe и мoнaстир
свeтoгa Сaвe, пa je пo њимa и пoтoњи гoспoдaр
Хумa, бoсaнски вojвoдa Стeвaн Вукчић Кoсaчa
(1448. год.) узeo сeби титулу хeрцeга oд свeтoгa
Сaвe (dux Sancti Sabbae). Пo Oрбиниjу, у Mи
лeшeви сe и Tврткo Кoтрoмaнић крунисao
(1377. год.) зa крaљa Бoснe и Србиje (Oрбини,
стр. 358). У другoj пoлoвини XV вeкa мaнaстир
je спуштeн нa стeпeн митрoпoлиje (в. Спoмeник
3, стр. 173-174. Глaсник, 63, 37, 39). У XVI
вeку у мaнaстиру рaдилa je штaмпaриja црк
вeних књигa (в.: Кaрaтaeвъ И., Oписaнїе слaвянoрускихъ книгъ I (1883. год), 102, и др. Крajeм
XVII вeкa Mилeшeвa je спaљeнa, тo jeст Tурци
су je вишe путa рaзaрaли, и oбнoвљeнa је тeк
срeдинoм прoшлoгa вeкa (упoрeдити сa: В.
Maркoвић, Прaвoслaвнo мoнaштвo, стр. 80).
Aрхитeктурa и фрeскoпис
мaнaстирa Mилeшeвe
Црквa мaнaстирa Mилeшeвe рaђeнa je у
рaшкoм стилу, oснoвe oблика сaжeтoга грч
кoга крстa сa купoлoм и трoдeлнoм oлтaрскoм
aпсидoм. Прaвoугaoнa спoљaшњa припрaтa сa

7

К ра љ као жива икона и подобије

двa мaлa бoчнa пaрaклисa пoд купoлoм дoдaтa
je oкo 1236. гoдинe, a кубe je дoбилa приликoм
oбнoвe 1863. гoдинe.
Фрeскe у oлтaрскoм прoстoру, нaoсу и уну
трaшњoj припрaти нaстaлe прe 1228. гoдинe,
дeлo визaнтиjских мajстoрa, aли и српских
сликaрa, убрajajу сe у нajзнaчajниja oствaрeњa
српскe, пa и визaнтиjскe умeтнoсти XIII вeкa
у цeлини. Зиднe сликe у нaoсу пoдрaжaвajу
тeхнику мoзaикa нa жутoj пoзaдини oд злaтних
листићa. Meђу њимa je и рeмeк-дeлo срeдњe
вeкoвнoг сликaрствa Mирoнoсицe нa Христo
вoм грoбу сa aнтичким ликoм Бeлoг aнђeлa.
Oд фрeсaкa нa плaвoj пoдлoзи у oлтaрскoм
прoстoру и унутрaшњoj припрaти пoсeбну пa
жњу привлaчe ликoви динaстиje Нeмaњићa,
изoбрaжeни нa сeвeрнoм зиду припрaтe: Стe
фaн Нeмaњa кao мoнaх Симeoн, aрхиeпискoп
Сaвa, Стeфaн Првoвeнчaни сa синoвимa Рaдo
слaвoм и Влaдислaвoм (в. Joвaн Jaнићиjeвић,
Србиja измeђу Истoкa и Зaпaдa, Бeoгрaд 2001,
стр. 71, 59).

7. у Жeфaрoвићeвoj Стeмaтoгрaфиjи, зaje
днo сa oстaлим српским влaдaримa,
8. у Римничкoм Србљaку, штaмпaнoм у Aрa
ду, 1761. гoдинe,
9. у мaнaстиру Пaкри (икoнa пo прeдлoшку
илустрaциje из Римничкoг Србљaкa, дaнaс у
Mузejу СПЦ у Бeoгрaду: Изoбрaжeниїe oружиї
aвтoрoм Пaвлoм Ритeрoм в дїaлeктje Лaтинскoм
издaнoe нa свjeт, и пo jeгo урaждeниїу нa слaвeнo
сeрбскиї jaзик, втoрoe издaниїe, 5).

Свeти Стeфaн Влaдислaв I
у библиo-икoнoгрaфиjи

Живoписaни лик свeтoгa крaљa Влaдислaвa
I у нaoсу Mилeшeвскoга хрaмa рaзвиjeн je кao
eсхaтoлoшки пoртрeт бojaмa кao мaтeриjaли
зoвaнoм свeтлoшћу прeливajућoм сe у oрeoл-,
и oбрнутo. Maнир стaвљaњa свeтитeљскoг
нимбa нa фoн бojeних пoвршинa и oвдe je
пoтпунo пoстигao свoj циљ. Бojeнa пoвршинa
фoнa-oкeрнa пoвршинa нимбa-jeстe зaпрe
минaстo мoдeлoвaнo лицe. Прeд нaмa je с jeд
нe стрaнe рaзличитoст принципa oргaнизaциje
сликe (бojeнa пoвршинa и мoдeлaциja ликa), a
с другe стрaнe oпoзициoнa структурa eстeтскoг
oпaжaњa: oнoстрaни или ипeрвaтички свeтлo
сни миљe и зeмaљскo лицe чoвeкoвo. Пурпур
нa бoja oчувaвa свoj oснoвни знaк – знaк импe
рaтoрскe бoje, и oсим тoгa, oнa сoбoм зaтвaрa
круг бoja. Унутaр њeгa нaзирe сe крaљeвскo
дoстojaнствo oвoг свeтитeљa, живoтвoрнa тo
плинa њeгoвe млaдoсти и нeсвaкидaшњa мe
кoћa (в.: Влaдимир Ћoрoвић, Истoриja Србa 1,
1989, стр. 152). Бeлa пaк бoja нa Влaдислaв
љeвoм лику изниjaнсирaнa je тaкo дa oсим
прирoднe и психoлoшкe свeтлoсти oдрaзи и
устрeмљeнoст кa духoвнoj прoстoти. Свeтлo
сни прeливи румeних мрљa сa мирнoћoм бeлe
рaспoрeђeни су тaкo дa ствaрajу илузиjу излу
чивaњa свeтлoсти oд стрaнe сaмoгa ликa (уп.

Лик свeтoгa крaљa Влaдислaвa I живoписaн
je:
1. Нa jужнoм зиду нaoсa мaнaстирa Mилe
шeвe кao ктитoр, кoгa Бoгoрoдицa привoди
Христу, и у спoљaшњoj припрaти (лик нaстao
oкo 1236. гoдинe, зaoстaje зa мoнумeнтaлним
сликaрствoм нajстaриjeгa слoja), зajeднo сa
ликoвимa свoje пoрoдицe – свeтим Стeфaнoм
Нeмaњoм, свeтитeљeм Сaвoм, свeтим Стeфa
нoм Првoвeнчaним и крaљeм Рaдoслaвoм (ви
дeти: J. Jaнићиjeвић, Србиja, стр. 59),
2. у мaнaстиру Грaчaници (Зaдужбинe Кo
сoвa, Призрeн –Бeoгрaд 1987, стр. 106-107),
3. у лoзи Нeмaњићa у мaнaстиру Висoки
Дeчaни,
4. у припрaти Пeћкe Пaтриjaршиje (в.: ME
DIOEVO E RINASCIMENTO IN KOSOVO, SKI
RA, GINEVRA MILANO, Monumenti ortodossi e
ottomani sulle rive della Bistrica 2001, стр. 42),
5. у мaнaстиру Maтejчи (в.: Вeсeлинoвић,
A., – Љушић, Р., Српскe динaстиje, стр. 52),
6. у мaнaстиру Oрaхoвици (в.: Слoбoдaн
Mилeуснић, Прeдстaвe Србa свeтитeљa и свe
тих у црквeнoм сликaрству Слaвoниje, Збoрник
o Србимa у Хрвaтскoj, Бeoгрaд 1989, стр. 189),
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В. В. Бичкoв, Визaнтиjскa eстeтикa, Бгд. стр.
121). Прикaзaвши гa у стaњу прeдвeчнe тиши
нe с кaрaктeрнoм цртoм милoсрднoсти, и oн
тoлoшкoм цртoм цeлoмудрeнoсти, сликaр je
oвaплoтиo лик-пaрaдигму зa пoтoњe крaљeвe
пoтoмствa, и лик-пaрaдигму зa пoтoњe гeни
jaлцe дoмaћeг сликaрствa.
Свeти крaљ Влaдислaв у химнoгрaфиjи
Прaвoслaвнa Црквa у Србa уврстилa je у
кaлeндaр Свих Свeтих и блaгoвeрнoг Стeфaнa
Влaдислaвa I, српскoга крaљa, и свeчaнo прo
слaвљa чeсни пoмeн њeгoв 24. сeптeмбрa/7.
oктoбрa. У Стихири првoj Српским свeтитe
љимa црквeни пeсник у хoру свeтих види и
oвoгa крaљa:

стрaдaлнику биo јеси.
Утeхa и зaступништвo oнeпрaвдoвaнoм;
стрaни свojoj крeпoст и oгрaдa.
Икoс
Свeти крaљу Влaдислaвe, ти си пoслушaњeм
Oцу Нeбeскoмe и љубвом прeмa брaћи зeмaљскoj,
смирeњeм, милoсрђeм и крoтoшћу цaрски лик у
сeби сaмoм вaистину прojaвиo. Зaтo сe имe
твoje прoслaви у вeкoвe вeкoвa, пa стoгa нaс
штo нa зeмљи живимo удoстoj чистим срцeм
тeбe звaти и умилнo глaгoлaти:
Рaдуj сe ти штo мнoгe скрби прeтрпe;
рaдуj сe ти кojи зaтo људскe
слaбoсти пoзнajeш;
рaдуj сe ти штo слaдoст житejску ниуштa
урaчунaвao ниси;
рaдуj сe ти што си жaлoст људску
у рaдoст прeтвaрao,
српскa пoхвaлo и укрaсe,
слaвo цaрeвa и вeсeљe ништих,
Влaдислaвe приснoблaжeни.

Свeти српски учитeљи и прoсвeтитeљи и
прeпoдoбни, крaљeви, цaрeви и кнeжeви
Симeoнe мирoтoчиви, Сaвo рaвнoaпoстoлни,
Стeфaнe Првoвeнчaни, Влaдислaвe крaљу
и Сaвo Други
сa Teoктистoм свaкe хвaлe дoстojним.

Свeтилeн, Глaс 1.

Рускa Прaвoслaвнa Црквa ћe тaкoђe прo
слaвљaти чaсни пoмeн oвoг српскoг блaгoвeр
нoг крaљa. Њeн смeрни, aнoнимни химнoгрaф
нeдaвнo je пoлoжиo нa грoб oвoг свeтoг свитaк
сa тeкстoм Службe њeму сaчињeнe. Из њe
прeнoсимo у нaшeм прeвoду нa српски jeзик
трoпaр, кoндaк, икoс и свeтилeн.

Вaистину jaвиo сe jeси
ништим сoкрoвиштe,
стрaнцимa прибeжиштe,
утeхa плaчућим,
зaступништвo oнeпрaвдoвaним
Српскe зeмљe изрjaдни пoкрoвитeљ и бeдeм
и цeлoкупнoм свeту прaвoслaвнoм брзи
пoмoћник.
Taкo и нaмa, свeти Влaдислaвe,
буди прeдстojник дoбри
и мoлитвeник свeусрдни.

Tрoпaр, Гл. 4.
Слaвни oгрaнчe чaснoгa кoрeнa,
блaгoвeрни крaљу Влaдислaвe,
у Oтaчaству твoмe дoбрo цaрствуjући
и Цaрствo (Бoжиje) пoлучивши
влaдao си у слaви и чaсти вeљoj.
Стoгa, нe oглуши сe o нaрoдe слoвeнскe
нo сe нeприjaтeљимa прaвoслaвних
супрoтстaви.

Eпилoг
Свeти крaљ Влaдислaв I дoслoвцe je испу
ниo зaвeт рoдoнaчeлникa Стeфaнa Нeмaњe.
Свим свojим бићeм oн je усвojиo њeгoву пo
руку oтaчaству, зaписaну нa свитку:

Кoндaк, Гл. 6.

Дeцo мoja вoљeнa,
вeличajтe Гoспoдa сa мнoм зajeднo,
или,
Узвeличajтe Гoспoдa сa мнoм,
и узвишуjмo Имe Њeгoвo зajeднo.

Влaдислaвe приснoблaжeни,
бoгaтствa свoja рaздajући нa убoгe
ти си пoдрaжaвao Цaру Нeбeскoм,
Утeшитeљу и Жизнoдaвцу,
и тaкo прибeжиштe свaкoм

(Псaлaм 34, 3).

9

О МОЛИТВИ

Владика Николај
Велимировић

Оче наш

Х

ришћанине, кад изречеш ове ре
чи: Оче наш, тим признајеш да
је твој Отац небески у исто време и Отац твога слуге и надничара, твог
болесног суседа и самртника. Јер ти је
заповеђено од Сина Божијега, врховног
Откривача истине о Богу и о људима, да
кажеш: Оче наш, а не Оче мој.
Па кад признајеш да је твој Отац у
исто време Отац и твога слуге и надничара, и болесног суседа и самртника, зар није
јасно да тиме признајеш да си ти брат њихов
и да су они браћа твоја?
Две мисли и два осећања. Прва мисао: очин
ство Божије; друга мисао: братство синова Бо
жјих. Прво осећање: синовска љубав према Оцу;
друго осећање: братска љубав према браћи. Из
ове две основне и велике мисли и из ова два
основна и велика осећања произилазе дела и
односи угодни Оцу и угодни браћи.
Ако ти, хришћанине, будеш свакога часа
држао у своме уму ове две основне и велике
мисли, и свакога часа стражио над срцем сво
јим да се у њему не охладе ова два основна и
велика осећања, сва ће твоја дела бити добра и
чиста као што је добра и чиста вода што тече
из доброг и чистог извора. И твој цео живот
биће као песма, која ће се благогласно слагати
са песмом браће твоје око тебе. Тако ће онда
друштво људско бити уређено најбоље и нај
идеалније што се замислити и пожелети може.
Ако ли ти читаш Оче наш, а о Богу као Оцу
не мислиш, и своје суседе сматраш туђинцима,
сва ће твоја дела бити наопака, твој пут биће
Каинов пут, твој живот мутна вода из мутна
извора, твој свршетак као Јудин свршетак.
Зовеш ли се пак хришћанином а Оче наш
уопште и не читаш, онда си као путник на мо
ру без компаса и без поларне звезде, – на бури,
у тами, у очајању, с изгубљеним сазна
њем
одакле, како и камо путујеш.
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Епископ крушевачки Давид (Перовић)

ДУХА СКРУШЕНОГА И
УКРОЋЕНОГА ГОСПОД
НЕЋЕ ПРЕЗРЕТИ
(Беседа епископа крушевачког др Давида изговорена на Молебну
у храму светог Ђорђа у Крушевцу дана 16. 9. 2011. године)
У Име Оца и Сина и Светога Духа!
Свето Јеванђеље, или Света Благовест, дар
је Духа Светога нама хришћанима, и људима
добре воље, али и онима који ће једампут постати освештана деца Божија, еда бисмо се сви
по Њему равнали. И још да би нам та благодат
била мерило мисли, речи, осећања, дела наших и целокупног нашег битовања. Нама је потребна реч, зачињена сољу, нама је потребна
реч просветљујућа, нама је потребна реч утехе,
нама који смо прозвани царственим свештенством, и коначно, нама који смо призвани на
живот у изобиљу. Но, истовремено, ми смо положени у саме темеље овога света да као моћни
квасац, иако мален и готово незнатан количином, може укиселити све тесто. Уколико свој
живот, уколико своју хришћанску мисију не
схватимо као бујање квасца у тесту овога света,
онда ће све око нас, и с лева и с десна, и спреда
и отрага, и одозго и одоздо бити стење, теснаци, земља сува и неплодна, и трновита и каменита, на којој квасац као зрно живота, неће
моћи нићи и неће моћи донети плода по тридесед, по шездесет и по стотину.
Изустисмо да је Свето Јеванђеље књига утехе, светлости нестворене божанске, кадре да
нас оснажи у временима великих искушења. И
наша времена су времена искушења, а такво је
и ово најновије време, такви су и ови дани, такви су и ови часови. Дакле, само јеванђелским
квасцем оспособљени и оснажени ми ћемо
моћи оправдати своје присуство у свету, и томе свету посведочити Христа као Светлости
света, Светлости свакога човека који долази на
свет. Речи о светлости и о светости у овоме
тренутку насушније су но икада; јер, с друге
стране, кукољ је толико узрастао и добио такву
снагу да, наизглед, сву пшеницу око себе чини

неподобном за хлебове покајања, за литур
гијске хлебове, за насушне хлебове. Но то је
само привид!
Сада када се удара на благословену земљу
која нам је прецима предата на очување и
просвећење потребна је више но икада неустрашивост; потребно нам је прослављање Господа који је диван у светима својим, који је
диван у прецима нашим. Без обзира на сву снагу саблазни зла око нас, његови напади спо
љашњи и унутрашњи могу се одбијати. Они ће
дакле бити оспољашњени ударци по вратима
нашега бића, но не и насилнички продори.
Иначе, демони су представљали опасност само
до тренутка њиховог изгона из срдаца хриш
ћана. Отада пак, хришћани њима господаре.
Благодат Божија то омогућује хришћанима.
Но постоји само један начин да, једампут
наша бића освештана и претворена у храмове
Божије, поново постану разбојничке пећине,
или очишћене одаје у које ће се стари дух вратити, али доводећи са собом још седам духова
горих од себе. То ће се десити само ако се вратимо старим навикама, и ако саблажњени
злом узвратимо злом за зло. Али то би, авај,
било пагубно по нас, и то би нас лишило нашег
хришћанског достојанства.
И ево Јеванђеља које нам опет притиче у
помоћ, ево речи пречистих усана самога Господа Исуса Христа. Оне толико важне за нас
гласе да се зли род, да се демонски род изгони
само молитвом и постом. А молитва је нај
светије занимање, најсветији разговор са Богом. Молитва је само дисање духом молитве,
дисање које нас чини моћним и одвећ моћним
и усијаним огњем Божијим да нам никаква нечистота, а камоли ужасни духови таме и људ
ски прозливени духови, оскрнављени злодаћу
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духа нечистога, могу икако наудити. Молитва
је цела једна наука, цела једна школа, цела
једна уметност над уметностима; речју, нај
светије и најузвишеније бесеђење са Господом
нашим који је на небесима; молитва јесте једно
крило, али једним крилом се не може летети.
Неопходно је друго крило, а оно се назива постом.
Пост је, такође устројење, такође један органон, такође једно средство дато од стране
Цркве, самим Господом благословено, да се
помоћу њега васпостављају наше запретане
силе, да се помоћу поста, као другога крила и
најузвишенијега занимања удостојавамо разу
мевања чудесних речи Јеванђеља, те да тако
постајемо изабрани сасуди Духа Светога.
И тек овако укрепљени, освештани, омо
ћали, узвишени молитвом и постом, ми можемо ходити светом као истинска деца светлости, као истинска деца Божија, кадра да све оне
око себе који се не налазе у таквом стању, па
чак и оне опседнуте демонима, учине да и сами они као неке планине почну да прелазе са
једног места на друго место; из стања усмр
ћености, одебљалости грехом, неосетљивости
грехом, глувих ушеса и слепих очеса за све оно
што је добро и што је миломе Богу приступач-

но; да сами крену као богопрослављачи да чине чуда покајања. За тим и таквим чудима сви
једнако чезнемо, и треба да чезнемо, јер се
помоћу њих брише подела на ближње и не
пријатеље, на оне који су нам блиски и на оне
који су нам страни, односно далеки. Само тада
су сви ближњи, када сви једни другима постају
своји. Када се, како су пророци говорили, ору
ђа за убијање почињу претварати у оруђа за
обраду земље и за производњу насушне хране
за све.
Нека би нас и овај молебан, који је срочен и
учињен као одговор на тешка времена и тешке
тренутке, подсетио на све благодети Духа Светога, на све благодети Јеванђеља, и на наше
истинско место у свету. Место које се никаквим другим давањем нити људским достојан
ствима може заметнути, преметнути или заменити.
Зато наставимо нашу молитвену песму, по
кајну песму јеремијскога духа, или духа педесетога давидовскога псалма, имајући увек на
уму то да је оно што нам је свима заиста од насушне потребе – дух скрушен и срце смирено
и унижено. А духа скрушенога и укроћенога
Господ неће презрети.
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Владика Николај Велимировић

Деца и Светитељи
Деца и светитељи држе Те, Господе, остали се бунтују против тебе.
Деца и светитељи граница су између царства бића и сени небића.
Стараоци уображавају да су они родитељи, па управљају децом Твојом као својом
имовином. Заиста, не управљају, него криве и ломе.
Нема родитеља на земљи. Родитељ је на Небу. На земљи су само стараоци; и то је
превелика част.
Дато вам је на старање најдрагоценије благо што Бог има. И то је превелика част.
Не старајте се само о осигурању тела ваше деце, јер то и лисице чине са лиси
чићима. Него се старајте о Богу у деци вашој.
Не изгоните Бога из деце ваше, јер ћете им отерати мир, и срећу, и здравље, и
благостање.
Не осигуравајте деци својој комад хлеба но комад душе и савести. И биће деца
ваша осигурана, а ви благословени у два света.
Царска деца дата су вам на старање. Заиста, Цар неће дати малу награду онима
који Му сачувају царевиће, и не избришу име Родитеља из памети њихове.
Кроз децу гледа Цар зачуђено у вас, и чека ваше одговоре.
Деца и светитељи држе Те, Господе мој, остали се бунтују против тебе. Деца и све
титељи су Твоје кушање света.
Пази, душо моја, пази и не погреши.
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Реч Епископа крушевачког
др Давида гимназијалцима
(Беседа изговорена на почетку школске 2011/2012. године у Крушевцу)
У име Оца и Сина и Светога Духа!
Драга децо, децо ваших телесних родитеља, али децо и нас, ваших духовних родитеља. Пре
сваке речи упућене вама у вези са школом, упућујемо вам реч о Цркви нашој Православној;
Цркви, у суштини без граница. Она је један организам у непрестаном ширењу и отварању према
свим људима, али и према целокупној твари као таквој. А чему њено ширење? Одвећ ради
узрастања њене деце, велике и мале. Тако се ми ето обраћамо и вама као Божијој деци, а у коју
уврштавамо и вашег директора, и ваше професоре, који ће сигурно бдити над вама током текуће,
2012. школске године. А она започиње ево овога тренутка, и то благословом Божијим. Ја вам се,
драга децо, обраћам и као некадашњи гимназијалац Пећке Гимназије „11. мај“, генерације која
је 1972. године окончала све своје науке и затим кренула путевима нових наука, путевима уметности, путевима живота, путевима овога света и века.
Обраћајући се и великој и малој деци сабраној у храму светога Ђорђа, и то по чину призива
Духа Светога и Његове благодати која би сишла на све њих, еда би их просветлила, еда би их укрепила, ми смо тога часа указали на једно и једино Бого-Дете Које се налази у центру свих светова:
на Исуса Христа, Који у својој Личности садржи све узрасте једног човека. При том, Он је, требало би да знате, и Бог. И тако ми сада имамо Њега као свога Богочовека. У Њему су дакле сви узрасти од отрочета или новорођенчета до зрелог човека, човека узраслог до 33. године живота.
Зашто су деца наше бесцен благо? Зато што она чувају свет, а њих саме опет чува Христос, Син
Божији, кротак мимо свих људи и сврх свих људи на свету, и смирен онако како то само Он као
Син Божији може бити. Зато је смирење једна лествица која нас дочекује на прагу живота, која се
пружа увис ка нашој зрелости, и стиже све до наше старости. И опет о смирењу, о томе да се без
смирења деца не могу ни појавити на свету, не могу ни одрасти, а камоли украсити свет. Без
смирења ни старији не могу сачувати своју децу, нити их васпитати, као ни допустити да и она,
њихова деца, украшавају заједнички Божији свет.
Поред смирења, уз које иду послушност, трпељивост и дуготрпељивост, деци су потребни и
остали дарови Духа Светога, односно Божанске енергије. А све оне врхуне и тријумфују енергијом
љубави. У прилогу речено, када се љубав и мудрост уједине ми добијамо и савршено дете и савршеног младића и савршену девојку и савршеног човека. Према томе, да бисмо могли усвајати
науке на којима почива свет помоћу којих се он и изграђује, неопходна је она кротост, оно смире
ње и она трпељивост о чему смо вам малочас зборили.А сада вам кажемо, да се они мудрошћу
крунишу.
Пред вама би, дакле, драга децо стајао чинилац да у смирењу, у послушности, у поштовању
својих педагога који имају Божијега дара учитељства и који и те како осећају своју одговорност,
ви усвајате науке над којима ће тријумфовати разборитост. Еда бисте ви једнога дана, дана који
ће неочекивано брзо доћи, јер у очима Божијим једна година је као четири године, као четири
стотине година, као четири хиљаде година, и опет четири хиљаде година као једна година, чак као
један трен, еда бисте ви, понављамо, одједаред стигли и до мудрости као свога циља. Све ће дакле
брзо проћи, па ћете тада и ви као зрели, као стасали, тражити у себи дете чисто, дете које су некада сви волели, поштовали, кога су се сви помало и бојали. Тражићете га у себи јер без њега није
могуће поћи на пут изграђивања свог живота, као ни очувања онога што вам старији остављају у
наслеђе; боље рећи у предање.
Желећи вам благослова Божијега и сваког истинског добра од Господа, но понајпре смирења,
кротости, доброте, финоће, послушности, трпљења, марљивости, расуђивања и мудрости, а к свему томе и љубави, која је као ваздух, и енергија, и храна, и простор, и све човековом бићу потребно да би се оно само развијало у свим правцима, ми вас очински благосиљамо.
Благословени нам били и благословен био почетак вашег дуготрајног, неизбежно и мукотрпног, али по свему душекорисног рада – рада у славу Божију, а затим и вама и нама на корист.
Амин.
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Монахиња Магдалина

СМИСАО
ХРИШЋАНСКОГ ВАСПИТАЊА

Б

удући да смо ми, као Хришћани, навикнути да разматрамо сваки вид свога живота у светлу Божијих заповести, могли
бисмо изразити своје жеље у односу на своју
децу на овај начин: хришћански васпитавати
децу значи помагати им да задобију оно што
Св. апостол Павле зове „обличјем или образом Божијим“. У грчком реч за образовање је
морфосис „образовање, уобличавање“. Апостол Павле говори о Христу Који, будући у
обличју Божијем, узе „обличје слуге“ (Фил. 2,
6-7). Како Свети Оци говоре, „Бог је постао
човек да би човек могао постати Бог“. Овде
можемо видети да постоји узајамни однос из
међу образовања и Божијег промисла о нашем спасењу. Све о чему ћемо говорити тиче
се само овог: какав облик битија жeлимо сво
јој деци?
Ако је циљ нашег живљења достизање Божанског живота, то значи да сваки тренутак
има изузетно велики значај; сваком виду нашег живота треба приступати мудро. Људска
мудрост, ипак, није довољна за живот по заповестима Христовим, без Христа ми не можемо остварити ништа Божанско. Бог нам нуди
Сам Свој живот и ми смо заувек Његова ство
рења, што практично значи да би сви ми, а не
само духовници, требало да питамо Бога шта
да радимо, шта да кажемо и како да изразимо
оно што говоримо. У васпитању деце, познава
ње дечје психологије, или чак танано осећање
свога детета, неће водити Вечном Богу, уколико исто тако не призовемо молитвом Божанску благодат. Морамо се молити ујутру,
увече, у сваком тренутку, када нам је потребно да знамо Божију вољу, и научити да препо
знајемо Божије надахнуће. Помоћу молитве
постижемо свој највиши циљ: то да се спасавамо и да помажемо својој деци да задобију
живот вечни.
Деца се у хришћанском дому подижу у ок
риљу брака. Можда се реч о браку чини уда
љавањем од теме, пошто смо решили да говоримо о деци, али није тако. Ради се, у ствари,
о томе како да правилно поставимо темељ,
пре него што започнемо зидање саме зграде.

Када је родитељско схватање брака искривље
но, или када је родитељима нешто друго важ
није од сопствене породице, њихова деца због
тога страдају. Друго, деца морају у својим ро
дитељима видети пример и за сопствени брак
у који ће касније ступити.
У црквеним круговима могу се често чути
расправе које пореде монаштво и брак, при
чему се стиче утисак, на основу оног што људи
говоре, да ови презиру монаштво а они брак.
Деца страдају, ако њихови родитељи запоста
вљају брак и породични живот. Због тога бих
волела да нагласим да је брак један начин (пут)
човековог спасења. Од расправа које пореде
брак и монаштво ретко има користи. Свако
мора пронаћи сопствени пут спасења, иштући
од Бога да му покаже који је пут за њега нај
бољи – те да „гради спасење своје“ (Фил. 2, 12)
у околностима датим му од Бога. Ми доводимо у питање своје спасење не тиме што бирамо овај или онај начин живота, него тиме што
одступамо од Божијег промисла о нама лично. Никоме није дозвољено да постане монах
зато што презире брак, нико се не би смео женити зато што презире монаштво.
Христове речи о монаштву показују да га
ОН сматра начином живота који није доступан свакоме (Мт. 19, 11). (Зашто је то тако, то
је тајна за нас – тајна Божије слободе и наше
слободе). Ми имамо Његову реч као потврду,
Божанску потврду брачног живота и благослов
да му приступимо: „А у почетку стварања Бог
их је створио као мужа и жену. Зато ће оставити човјек оца својега и матер и прилијепиће
се жени својој, и биће двоје једна плот. Тако ни
су више двоје, него једна плот“ (Мк. 10,6-9).
Христово прво чудо било је претварање воде у
вино на свадби у Кани. Из обреда венчања у
нашој Цркви видимо да се ово чудо сматра
знаком Божијег благослова на браку. Сам Бог
дао је људском роду брак као свету Тајну и начин живота: ово значи да је брак пут спасења,
који води у вечни живот. Христос није наложио монаштво као опште правило за све –
Његова заповест је да волимо Бога свим срцем
и душом и умом и снагом, и наше ближње као
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себе саме. Пред Хришћане који се већ налазе у
браку и подижу децу, не поставља се питање:
„Како да смањим своје породичне обавезе на нај
мању могућу меру, да бих био слободан да водим
духовнији живот“, него: „Како да у кругу своје
породице развијам своју љубав према Богу и
ближњем?“.
Један ожењен човек упитао је духовника:
„Како могу да, живећи у свету, обитавам у при
суству Божијем?“ Старац је одговорио: „Чини
све као онај ко сарађује у Божијем делу“. Бити
сарадник Богу на задатку брака и подизања
хришћанске деце је величанствена и света
улога.
Хришћански живот је живот према лику
Бога у три Личности – Живот у заједници са
другима. Веома се ретко дешава да је неко од
Бога призван да оде у пустињу, а такав и треба
да живи усамљеничким животом. Али, за ве
ћину од нас, хришћански живот значи живот у
заједници једне или друге врсте. Чак и пусти
њаци обично морају да проведу више година,
па и деценија, у заједници, пре него што почну да живе сами. Као што би то старац Силуан
рекао: „Мој брат је мој живот“. Супружник мо
же рећи – и то је једини, са богословске тачке
гледишта, правилан начин – „моја жена (или
муж) и деца су мој живот. Они су садржај мог
живота. Управо живећи са њима, ја се морам
научити христоликој љубави“. Показатељ мог
духовног здравља је то какво је стање у односима између мене и оних са којима живим.
Ниједан други критеријум није виши од овог.
Породични живот је мера хришћанског напретка за оне који живе у свету.
Све што научите о браку, све што урадите
за свој брак, дело је за спасење ваше деце, а то
није нешто мало, него нешто што буквално
има вечну вредност.
Свето Писмо је најбољи водич за породични живот. Топло вам препоручујем да стално
наново читате речи светих Апостола, на пример, о породичном животу и да их озбиљно
примате, као реч Божију, значајну у сваком
времену. Кад читамо Свето Писмо треба да се
молимо Богу, као и списатељу одређеног списа, да нам помогну да разумемо и применимо
у сопственом животу оно што читамо. Има
много тога што може водити и надахњивати
Хришћане у браку. Таква су нарочито поједина
места у Првој посланици Св. ап. Петра и у посланицама св. апостола Павла Коринћанима
и Ефесцима.

„Брак нека буде у свему частан и постеља
брачна чиста“ (Јев. 13, 4). Многи људи у дана
шње време гледају на полне односе исувише
површно. Што је најгоре, и савремене моралне норме подстичу све могуће видове сексуалне изопачености и блудничења. С друге
стране, има људи који се боре за усвајање
хришћанског погледа на брак, чак и у оним
најинтимнијим питањима, а истовремено су у
стању да оцрњују девичанство. Затим постоје
Хришћани, брачници, који ускраћују своме
брачном сапутнику пуне супружанске односе
тобоже зато да би живели у чистоти. Међутим,
св. апостол Павле каже да брачници треба да
се уздржавају једно од другог по заједничком
договору и то привремено да би се сабраније
предали молитви (1. Кор. 7,5). Понекад овај
последњи проблем – јер он заиста ствара мно
штво проблема за сваког кога се тиче – настаје
онда када се неко након венчања обрати, или
више приближи Христу. Свети апостол Павле
учи да брак треба одржавати, ако је неверујући
вољан да прихвати свог сапутника као Хриш
ћанина. У таквом случају, Хришћанин-брач
ник има велику одговорност пред Богом у погледу свог односа према свом брачном сапутнику и породици. Истинско обраћање или духовни преображај воде Хришћанина-брачника
да живи породични живот са више несебичне
љубави, са више жеље да учини живот свог сапутника пријатнијим. (Не можемо узети изузетне случајеве, као што је свети Алексеј, човек Божији, за општи пример и углед). На жалост, обично се дешава да Хришћанин почиње
да проповеда, или престаје да показује зани
мање за било шта „светско“. Свети апостол Пе
тар каже да понашање жене Хришћанке може
и „без речи“ (1. Петр. 3,1) привести неверујућег
мужа Господу. Кад примимо откривење од
Бога, морамо се сетити Мајке Божије која „чуваше све ријечи ове у срцу својему“ (Лк. 2,51).
И као што је Мајка Божија тражила потврду
од своје рођаке Јелисавете након чудесног до
гађаја Благовести, тако и ми немојмо сами се
бе руководити, него тражимо потврду од свог
духовног оца.
Онима који би желели да живе брачно са
ветујемо да се моле Богу да им Он пронађе
жену или мужа, са којом би могли да живе
хришћанским животом и да подижу своју де
цу као Хришћане.
(Васпитајте своје дете, 1996)
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Епископ крушевачки др Давид (Перовић)

БОГ ПРОМИШЉА О ОПСТАНКУ
НАРОДНОГ ПОКОЛЕЊА
(Беседа изговорена на трибини у Белој Води 2012.)

С

вечасни оче Петре и остали оци, врло поштовани и драги наши еминентни професори, лекари и народни прваци обдарени способношћу ослушкивања дамара народнога нам бића и помагања му да напредује
у свим правцима. Врло ми драги Беловођани, и
ви из других места, децо наша духовна. У суштини, ми смо једно, из јединствене нам епар
хије. Деца коју нам је Бог дао потврђују чи
њеницу да је Бог Бог живих, и да је Он Животодавац, и Творац живота. То је оно што нас на
дахњује да прослављамо великога Бога и Спа
ситеља нашег Исуса Христа, кроз Кога је све
постало, кроз Кога смо и ми некада постали и
били деца, кроз Кога су и деца овога века по-

стала, па и ова деца која су у oвом часу свуда
око нас, чији гласови допиру до наших душа и
разгаљују их. Ето сведочанства да Бог проми
шља о опстанку и овог нашег народног поко
љења. Да му даје дахове и махове, и да ће се он,
наш народ, продужити и кроз ову децу. Зато се
и надамо постигнућу дивнога циља: потпуног и
трајног јединства са Христом. Јединства свих
Богом-живих и оживљених људи са њиховим
Живим Богом и Створитељем.
Зато увек прво да благодаримо Богу што нас
је све довео у стање бића, што нам је даровао
постојање, а затим и што нам је дао дечицу унутар овог нашег богоугодног сабрања. Јер нема
ничега већега од дара постојања, и то хришћан
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ског, благодатног начина постојања, с једне
стране, као што нема ни ничег ужаснијег од помисли да смо ми Божијом вољом могли и не
постојати, с друге стране; или постојати на неки други начин, рецимо, као нехришћани. Исто
то важи и за нашу децу: да су она Његовом во
љом могла и не постојати, и опет као нехриш
ћани, но ето, хвала Му, она и постоје, и хриш
ћани су! Ето како се ми налазимо између једне
величанствене чињенице постојања, и друге
ужасне чињенице, непостојања; односно бити
или не бити хришћанином, и то православним
хришћанином.
Ми смо данас венчали двоје дивних младих,
нашега Марка и нашу Марију. Наравно, у молитвама које смо прочитали, као и у дивним
химнама посвећеним љубави, тајни рађања,
тајни брака, које смо отпевали, наишли смо на
нека необична казивања, и међу њима оно да
човеку није добро да живи сам. Да Адам не би
живео сам, Господ му је створио човечицу, Еву.
Он је Адама довео у стање иступљења или екстазе, па употребивши елементе његовога тела,
наставио је да ствара Еву. И Адама и Еве било

је да живе у Рају, и то да живе благоизвољењу
Божијем. У међувремену ствари су се промениле. О тим стварима пак ми нећемо говорити
сада и овде. Ипак, Адам и Ева су се обрели с ове
стране Раја, и заједно са њима сви њихови потомци редом.
Првобитна пак замисао Божија о рађању, о
умножењу, о испуњавању Земље и о владању
Земљом остала је на снази, и Божијом силом
она се све до овога момента испуњује, и оства
риваће се све до краја историје и до почетка
Новога еона и наше Нове стварности. Адамово
је било, баш као што је и човеково, да се он прилепи жени, да јој прионе. Исто је то и женино,
еда би они постали једно биће, једна љубав,
двоједино љубвено биће. Еда би плодови те чудесне тајне бића и тајне љубави били изнедрена
деца, и изнедрити децу. А деца која у своје време треба такође да испуне Божију заповест о
рађању, множењу, испуњењу Земље и владању
њом једанпут ће и сама постати сведоци важности остварења чудесне заповести Божије о
рађању. Најпре рађању преко родитеља, а затим новом рађању у Христу! Амин.
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Вероучитељ Срђан Радивојевић

Свети Праведни Богородитељи
Јоаким и Ана

С

вети праведни Јоаким и Ана су у Свештеном Предању Цркве добили надасве необичан епитет: „Богородитељи“, јер, као
родитељи Оне која је Бога родила они то заиста
постадоше и тако се назваше. Њихов свети спомен слави се одмах иза празника Рођења Пресвете Богородице (21./8. септембар).
„О, блажени супрузи Јоакиме и Ано, вама је
дужна сва наша природа, јер је кроз вас принела Дар Творцу, преузвишенији од свих других
– Чесну Матер, једину Достојну Саздатеља!“
„О, блажени супрузи Јоакиме и Ано, и заиста свебеспрекорни. Познасте се по Плоду утробе ваше, као што негда рече Господ: Познаћете
их по плодовима њиховим. Поживели сте угодно Богу и достојно Оне која се од вас родила.
Јер поживевши целомудрено и праведно, произвели сте Украс девичанства – Ону која је пре
рађања Дјева, и у рађању Дјева, и после рађања
Дјева и Приснодјева, једина и умом и душом и
телом Вечнодевствујућа. Јер и
требаше да Дев-

ственост (Марија Дјева), произашла из целомудрености, произведе једину Јединородну Све
тлост телесно (Христа), благовољењем Онога
који је бестелесно родио Њега, Који не рађа али
се вечно рађа, Којега је рађање једино Ипостасно својство“ (Свети Јован Дамаскин).
Свети Јоаким је био из царске лозе Цара и
Пророка Давида, а Света Ана из свештеничке
лозе, из колена Левијева. Живећи беспрекорно,
по свим уредбама и заповестима Старозаветног Закона, у савршеној праведности и светости, они су, по Божијој Вољи, дочекали старост
без дара деце, не би ли се у самом зачећу и
рођењу Пресвете Богородице показала и Сила
Благодати Божије и част Рођене и достојанство
родитеља.
„Дјеву Марију која је расла родитељи чуваху
као зеницу ока знајући, према нарочитом от
кривењу Божјем, да ће Она бити светлост целоме свету и обновљење природе људске. Стога је
они васпитаваху са необично будном обазри
вошћу, каква је доликовала Оној која је имала
бити Мајком Спаситеља нашег. Они је љубљаху
не само као кћер, тако дуго време очекивану,
него је и поштоваху као своју госпођу, јер пам
ћаху речи анђелске, речене о њој, и провиђаху
духом шта ће бити са њом. А Она, препуна благодати Божје, тајанствено обогаћиваше том истом благодаћу родитеље своје. Као што сунце
зрацима својим обасјава звезде небеске, уде
љујући им од своје светлости, тако и Богоизабрана Марија као сунце озараваше зрацима дате јој благодати Јоакима и Ану, те и они беху
пуни Духа Божија и тврдо вероваху у извршење
речи анђелских.“
„О, колико сте благословени ви, свети роди
тељи, Јоакиме и Ано, због Преблагословене
Кћери ваше! Двоструко сте пак благословени
због Унука вашег, Господа нашег Исуса Христа,
у коме ће се благословити сви народи и сва племена на земљи! С правом вас света Црква назва
Богородитељима, јер ми знамо да се од ваше
Пресвете Кћери родио Бог. Сада предстојећи
Му изблиза на небу, молите се да и нама удели
од Његове вечне радости. Амин.“ (Житија Светих).
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Протојереј Ђорђе Милојковић

ДЕЦА СВЕШТЕНИКА
КАО ПРИМЕР ЗА УГЛЕД
свој хришћанској деци

П

оштовани читаоци, браћо и сестре, по
кушаћу да истакнем све врлине хриш
ћанског живљења човека на земљи овога пута у личности деце свештенослужитеља
светога олтара Божијег, као деце која треба да
служе за пример и образац, за углед осталој
православној хришћанској деци у вери и по
нашању као и оној деци која нису верујућа.
У складу са саветом светог апостола Павла
да свештеник треба да је зрео човек у свакоме
смислу: „који својим домом управља добро,
има послушну децу са сваком скромношћу, а
ако неко не уме својим домом управљати како
ће се моћи старати за Цркву Божију“ (1. Тим.
3, 4-5). Црква је тело Христово, Богочовечански организам у којем божанска благодат продире кроз читаво људско биће и осветљава њега
и све његове поступке у животу. Сваки део Црк
ве представља честицу, ћелију тога тела, који је
неопходан да би целина била потпуна. То је су
штина 12. главе прве посланице апостола Павла упућене Коринћанима. Само ако се налази
у Цркви, само ако представља део њенога тела,
човек може да живи у пуној благодати Божијој.
Исто тако Црква је освећено место опште молитве, место заједничког учешћа његових чланова у хришћанским светим Тајнама, а пре свега у Тајни над тајнама, Евхаристији. У Цркви
људи слушају реч Божију, упознају се са животом Богочовека Христа, светих божијих угодника, подвижника, праведника и са свим хриш
ћанским моралним и људским заповестима о
добру и ономе што је корисно за све нас, самим
тим и за нашу децу, породицу, Цркву и свакако
за наше друштвено уређење у коме проводимо
живот овде на земљи.

Породица у њеном идеалном облику пред
ставља основну ћелију црквеног тела, матери
јал од кога се зида црквено здање. Она се осве
ћује кроз свету Тајну брака благодаћу Духа
Светога, она се гради непрекидно на узајамној
љубави свих њених чланова, она је место зајед
ничке молитве, место сигурности и место по
верења и помирења. Зато и Св. Апостол Павле
у својим посланицама Колошанима и Филип
љанима говори о породици као малој домаћој
цркви у којој стичемо Царство Небеско (Кол. 4,
15; Фил. 1,2).
Породица и њен особени значај за Цркву, у
време свеопште секуларизације живота и на
сртљиве пропаганде, која је и речима и делом
антихришћанска а посебно антиправославна,
преживеле су са јаким и болним последицама,
које ми и данас препознајемо, но морамо да
уложимо велики напор и вапимо за Божијом
помоћи да уђемо у Царство Небеско, по речима јеванђелиста Матеја „царство небеско са напором се узима и подвижници га задобијају“
(Мт. 11,12).
Да би сачували породицу, а пре свега духовно и телесно здраву децу, родитељима би користиле речи Светога Јована Златоуста: „За нас би
све морало да буде мање важно у поређењу са
бригом о деци и са нашом дужношћу да их васпитамо у духу заповести и науке Господње.“
Такав је задатак свих родитеља, понајвише
задатак свештеника родитеља. Његов дом, као
његова домаћа црква, јесте његова келија у ко
јој се његов рад и труд у свему показује примером његовим и примером његове супруге и
можда понајвише примером његове деце. У та
квој, са благословом Божијим примерној по-
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родици пастира, свака његова поука упућена
деци његових парохијана биће поткрепљена
његовим личним примером, то јест, примером
његове деце која живе по речима свога оца, односно, светога Јеванђеља.
Тим пре је свештенику, више него икоме,
неопходно да створи своју домаћу Цркву јер му
она мора бити ослонац у сваком смислу, сигурна лука и мирно пристаниште, место молитве
и љубави божанске и људске, једномислије у
свему, а не место неразумевања и маловерја.
За своју децу свештеник није само свештеник у храму Божијем и на богослужењу, већ од
сваког часа и свакога дана свога живота од тренутка када је рукоположен у Благодати Духа
Светога. Блажен је онај који никада не заборав
ља свој чин – такав свештеник има страх Божи
ји, сећа се смрти и љуби Господа.
Свештеникова породица мора да буде пример оцрковљености јер су у њу упрти погледи
парохијана и комшија а пажљиво је прати и
школа у коју деца иду, а свештеникова деца
треба да имају добро сведочанство од оних који
су напољу, да не би упали у срамоту и замку
ђавољу. (Тим. 3,7).
Деца свештеника су свакако огледало и све
тлост свету осталој деци, њихово васпитање
свакако треба да буде образац васпитања друге
деце, пример за интензиван духовни живот,
беспрекоран узор у хришћанском владању, честитости, поштењу и моралности, братске љу
бави и толерантности у свим границама живота, по вери и светом Јеванђељу. Нису свештеничка деца предодређена да буду добра зато
што је њихов родитељ свештеник, она су такође
стављена у службу сарадника пуноће благодати Божије на плану спасења свеукупне творевине.
Доказано је да деца подражавају своје роди
теље од најмлађег узраста. Са децом, каже је
дан старац духовник, треба поступати као са
часовником, чим ослаби опруга ми ћемо је навити, али брижљиво и неприметно, да не би пре
пукла од силног напора.
Деца свештеника свакако требају бити пример за сталну присутност у храму Божијем на
богослужењима, такође и поста и уздржљиво
сти. То треба применити на њима што раније и
створити осећај за потребу поста у правом хри
шћанском смислу, учећи их на сваки могући на
чин правилу скромности и богобојажљивости.

Тако васпитано дете научи како да тражи и
добије оно што жели, а правом љубављу у њему
се изграђује укус за исправне жеље. Тако воље
но и неговано дете зна како да потражи похвалу, одобравање и награду која му припада и оно
се неће претварати нити лагати како би је стекло. Оно расте поносно на све што уме и зна,
усредсређено да од себе пружи највише што
може.
Међутим, пад првих људи увео је грех у природу свакога од нас, изазвавши расцеп личности који се може санирати само уз помоћ благодати Божије. Преподобни отац Јован Дамаскин указује да у сваком човеку делује закон
(Дух) Божији који васпитава наш ум и нашу савест. Паралелно са њим у нама делује закон
греха, тј. утицај духа нечистог, који кроз телесну похоту улази у нас и неразумни део наше
душе сукобљава са Духом Божијим. О таквом
расцепу личности говорио је и апостол Павле,
који каже – „јер знам да добро не живи у мени,
то јест у телу мом, јер хтети имам у себи али
учинити добро не налазим“ и „налазим дакле
закон, кад хоћу добро да чиним, да ме на зло
нагони“ (Римљ. 7, 18; 21-23).
Живимо у времену необјашњиве адолесцен
тне инвазије, која се огледа у пасивности и незаинтересованости, често безобзирности, без
имало скромности и увиђавности. Запажамо и
проблем непристојног одевања, све чешће присутна тетовирања по телу, пробушене делове
лица (обрве, нос, језик), да не помињемо модерне пошасти: болести зависности, изопачености и неприродности у односима полова, што
дефинитивно указује на нарушавање боголикости човека у односу на вечну икону Христову.
Из свих ових, на жалост неминовних, околности у узрастању хришћанске деце, аксиом за
васпитавање деце би биле речи светог апостола
Павла који каже да човеку јесте све дато али му
није све на корист. Можда морамо свесно из
двојити своју децу од многе друге деце и то им
објаснити јеванђелским речима да у свакоме
житу на жалост има и кукоља.
Нама су потребна, драга браћо и сестре, по
кољења која ће бити боља од нас самих, а не
лошија, чијем ћемо се свеукупном успеху радовати а не да се од њихових поступака стидимо, јер је много званих али је мало изабраних.
Амин.
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СВЕТИЊЕ У ИЗГРАДЊИ

Свештеник Вукман Петровић

„УЋИ ЋУ У ДОМ ТВОЈ, ГОСПОДЕ…“

Н

екада, пре рођења Христовог, земља се
огледала у небеском своду и сазвежђи
ма, дивећи се звездама и њиховој красоти, немајући да понуди ништа тако велелепно што би задивило звезде. А онда је Бог закорачио у свет, вечност је загрлила време… и зе
мљу обасуше бесцен звезде које посведочише и
сведоче љубав и сједињење између Бога и човека. Тада свод небески поче да се огледа и да се
диви сазвежђу земаљском. Та светила и звезде
сазвежђа земаљског то су наше цркве и манастири, наши храмови, где човек додирује Бога.
Подизати храм живом Богу и Његовим светима значи оплеменити простор и време предукусом вечности. Храм Божији је место где се
спаја Небо и земља, место где се трулежно повлачи пред нетрулежним, место где човек по
стаје подобан Богу – постаје свет.
Блажен је човек и генерација која препозна
и уграби своју прилику да подигне и угради себе, своју љубав и несебичну жртву у храм Христов, и сабере себи непролазно благо на Небу.
Винородна Жупа александровачка пожелела је да заблиста у сазвежђу цркви, сада већ Богом спасаване Епархије крушевачке, и ево, на њеним њедрима никао је предивни храм са пет купола и звоником, да сведочи о вери
благочестивих Жупљана. Црква
још није завршена, јер, још нам
треба вере и молитве, још људи добре воље спремних да помогну.
Нећемо и не желимо стати, зато
просимо од Господа да нас укрепи, и да, ускоро, овај храм васкрсне у пуном сјају светлости
Христове која просвећује свет.
Благородни жупски виногради
вековима су пунили Причасне путире светиња Христових, око којих
се увек сабирао и сабира род наш
српски од Свете Студенице до Свете Лазарице, од светих Немањића
до честитога Светога кнеза Лазара
Косовског, и даље у све земље

српске. Зато је нови храм у Александровцу
жупском и посвећен Сабору Свих Светих
Српских Просветитеља и Учитеља, чијим молитвама посети нас, Боже.
Наши свети преци подизали су цркве и манастире своме Господу и у временима страда
ња, болести, глади, мача, ропства… То је за
дивљење, и питање – КАКО? Када умом сиђемо
у срце, тамо ћемо наћи одговор: Прво су подигли храм Божији у себи!
Господе, помози нам да будемо достојни потомци својих светих предака, да после нас, оп
терећених бременом пролазности, нашим потомцима оставимо Свете и непролазне задужбине које ће сведочити ко смо били и за Ким
смо чезнули!
Оне су Свете и непролазне, јер ако једног
дана од њих, овде, остане и само камен на камену, оне у пуној светлости блистају у Небеском Јерусалиму и обасјавају странице Књиге
Живота на којима су уписани сви приложници,
добротвори, ктитори светиња Божијих, и међу
њима смирена жена удовица са своје две лепте
орошене љубављу.

22

КОЗНИК – ГРАД ВИТЕЗОВА

Љиљана Пантелић

КОЗНИК – ГРАД ВИТЕЗОВА, 2012.

К

ришке Истине
као зреле августовске лубенице. И радост која није
од овога света. На дан
Свете Марије Магдалине креће се у походе
Кознику, витешким иг
рама и саборовању под
окриљем Деспота Стефана Високог и свете
породице Лазаревић.
Епископ крушевачки
Господин Давид благо
сиља сав народ Српског
Православља са крова
Србије.
– „Чудесан је и горостасан наш Деспот Стефан Високи, узор витезова, песника, хришћана
који су горели Духом Светим и који су сијали и
са овога врха и са свих врхова Кнежевине, Царевине. Али исто тако и наше Епархије, данас
је то Епархија крушевачка, баштиница свих
ових красота, наравно – живога Литургијскога,
хришћанскога, молитвенога, јеванђелскога се
ћања на наше претке на чије чело се заиста поставио Свети Кнез Лазар да нас надахњује све
до ових времена, и даће Бог и будућих времена.
Да високо држимо барјак Јеванђеља, односно
барјак исписан чудотворним Именом Христовим и да се он вијори са оваквих висина на
којима се ми налазимо, и да буде благоухани
мирис Господу, жртва наших умова, усана, ср
даца и наших бића која су упаљене светиљке,
захваљујући прецима који нас не остављају ни
у овом времену, као што нас неће оставити ни
у будућим, јер су они у Господу живи. А нама
је управо то потребно – Живи Живот, живот
освећени, живот по угледу на наше светитеље
који су непрестано прослављали величанствено Име Божје, Оца и Сина и Светога Духа, укра
шавајући српску земљу и народ најпре именом
Господњим и молећи се за Силу Божију, Енер
гију Божију светлосну, која ће нас просвећива

ти и просветљавати у временима која су пред
нама, којима идемо у сусрет, али не кукавички,
не удворички, него храбро, срчано, достојан
ствено – господствено!“
Благослови духовног оца Епархије као за
једничког огњишта – дотичу душе као лек, а
неухватљива светлост поподнева са витезовима предмет је будућих истраживача и саборо
вања.
На првом саборовању са Владиком, бројним
посетиоцима Козника – Јерининог града на
922 метра надморске висине – представљене су
српске витешке игре, које су по трећи пут организоване. Приређен је и културно–уметнички
програм у коме је учествовао Хор цркве Лазарице «Свети Кнез Лазар» и гости из Украјине,
Чешке и Бугарске.
Учесници су, свако радећи свој посао нај
боље, представили дух најсветлијег српског века – Србију Светих Немањића и Лазаревића.
Преосвећени Владика крушевачки Господин
Давид благосиља објављивање обнове манастира Милентија, будуће синтезе Лазарице и Кале
нића, који је у време Цара Лазара брањен са
врха Козника.
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Угледни привредници Крушевца, Бруса и
Александровца и бројни српски домаћини
помоћи ће да се ускоро изгради пут до Горњег
Града Козника како би локалитет, који датира
још из 6. века, постао светски призната туристичка дестинација.
За винородну Жупу и град Козник као град
витезова, везани су бројни српски домаћини, а
овај величанствени предео – инспирација је
многих стваралаца, уметника, научних истраживача, лекара, дипломата.
За духовно и телесно здравље пешачење до
Горњег Града Козника и Доњег још неистраженог – свакако је лековито, а могла би то бити и
једна од омиљених дестинација школа у природи.
Можда би и праве српске школе, по угледу
на прве и најбоље – монашке – какве су посто
јале при Манасији, Дренчи и бројним задужбинама славног Деспота Стефана Лазаревића –
биле и те како од користи како би се изучавањем
националне, могла градити новија српска исто
рија.
Место Духом и погледом – близу Небеских
Столица на Копаонику – упознају и бројна
удружења грађана која негују српски национални идентитет и културу, као и гости из Београда, Зрењанина.
Град Козник – као град српске части, храбрости, старих заната, град витезова, витеш-

ког надметања и висина.
Српски орлови, јастребови,
витезови. Покушај да се досегну висине о којима слови
Преосвећени Епископ кру
шевачки Господин Давид.
Сабор витезова на Кознику одржан је са благословом
Епископа крушевачког Господина Давида, у организа
цији Општине Брус, и сарад
њи Општине Александровац,
а присуствовали су пред
ставници власти Града Крушевца, директор Специјалне
болнице Рибарска Бања др
Бранислав Катанчевић, директор крушевачке Елек
тродистрибуције Драгољуб
Раичевић са сарадницима и
бројне личности из јавног и културног живота
из више српских градова.
До саборовања на Кознику – 2013., са молитвеном жељом да се што достојније пренесу
лепоте овог Српског Синаја и дође му у походе у
што већем броју, са породицама и пријате
љима.
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Град Козник је средњовековно седи
ште области Жупе Расине.
Остаци средњовековног Града налазе
се на купастом узвишењу изнад плодне
долине реке Расине на 12 километара од
Александровца и Бруса. Цар Лазар је, каже историја – често долазио у Козник,
утврђење које се везује за Радича Посту
повића, великог властелина на двору Деспота Стефана Лазаревића, а потом и
Ђурђа Бранковића који је управљао
овим градом. У народним песмама Радич
Поступовић опеван је као Рајко од Расине или Облачић Раде, а познато је да је
изградио манастир Милентију у близини
Козника.
Српске деобе и поново белешка исто
рије освајача – Козник су половином 15.
века Турци освојили, а крајем 17. Аустроугари.
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Александар Гавриловић

НА ФРУШКОЈ ГОРИ

У

само свитање зоре, тек што се почеше
гасити „небеска кандила“, изнад Свете
Мојсињско – Послонске планине, уми
нас Господње свануће читавим спектром боја.
Кренули смо пут војвођанске равнице, фрушкогорским манастирима у походе, а најпре на
поклоњење икони Чудотворне Богородице Тро
јеручице, која је равно пре десет година, 24.
јула 2002. из Хиландара пренета у манастир
Гргетег. По свему верна копија хиландарске
чудотворне иконе, она је, на сам дан празно
вања Пресвете Богородице Тројеручице, 25.
ју
ла, свечано устоличена у трон игуманијe
фрушкогорских манастира, где је трајно остала као њихова моћна заштитница. Дочекао
нас је игуман обитељи Гргетега, једног од нај
лепших и највећих манастира на јужним обронцима Фрушке Горе, Високопреподобни ар
химандрит отац Доситеј. Стигли смо на Свету
архијерејску литургију коју је служио Прео
свећени епископ Сремске епархије, Господин
Василије, уз саслуживање више монаха и све
штеника, међу којима је био наш отац Верољуб
Благојевић, из цркве св. Петке у Мајдеву. Веома пажљиво пратили смо и Службу Божју, и
казивање Епископа Василија и изузетно надарено појење Певачког црквеног друштва „Ни
колај Велимировић“ из Старе Пазове. Уследио
је свечани чин освећење парохијског конака,
чији је добротвор Огњен Бандолаја из Инђије,
потом причешће, дељење aнафоре и захвалност свим дародавцима од стране Владике Ва
силија, који нас је све позвао на трпезу љубави.
Када је ужежена небеска кугла високо одскочила ми смо кренули даље, да бисмо упознали још коју овдашњу „Божју кућу“, сазидану у периоду између XV и XVIII века.
По Промислу Божјем скоро сви манастири, па и фрушкогорски, на неким су скровитим местима. Одједном се појављују, као сунцем обасјани, иза неких пропланака, иза ћу
вика и шумарака, као нестварни цветови у
башти Господњој. Не постоји начин да се верно прикажу и опишу свих 17 манастира ове
„Свете Горе“. Обишли смо неколико светиња.

Срећни смо што смо и данас доживели традиционално гостопримство у манастиру Врд
ник-Сремска Раваница које су нам приуштили духовник, отац Небојша Димковић, и игу
манија Анастасија Поповић са сестринством.
Затим је уследило послужење, а духовном по
јању придружили смо се и ми, осећајући се
као да смо код своје куће. Захвалили смо се
домаћинима чији су претходници 300 година
чували мошти Св. Кнеза Лазара, чији део се и
сада налази на почасном месту. Одмах са леве
стране од улаза налазе се две фигуре у лику
Св. кнеза Лазара и Кнегиње Милице. На пригодном али заслужном месту стоји спомен биста песникиње Милице Стојадиновић Српки
ње, коју су савременици звали Врдничка вила.
С дивљењем смо разгледали Библију штампану у Острогу 1581. године, икону Богородице
са Христом, копију одоре Св. Кнеза Лазара...
Крушедол спада међу најлепше манастире Фрушке Горе, а црква међу најстарије. И
поред многих разарања и обнављања задржала је стил средњовековне српске уметности, а
посебно иконостас, резбарски рад непознатих
мајстора. Живописана је цела црква, а посебно се издвајају фреске на куполи: Рождетство
Христово и Богојављање Господње. На иконостасу најстарије су иконе Светих Апостола са
Христом, Богородицом и Јованом Крститељем.
Треба рећи да у Крушедолу почивају посмртни остаци бројних значајних Срба: Пећки
патријарх Арсеније III Чарнојевић, митрополит Исаија Ђаковић, митрополит Вићентије По
повић, гроф Ђорђе Бранковић, владика Никанор Мелентијевић, затим патријарх Арсеније
Јовановић Шакабента, београдски митрополит Петар Јовановић, кнегиња Љубица, краљ
Милан Обреновић. Манастирска ризница је
овде најбогатија, поседује драгоцене предмете наше црквене уметности од XVI века наовамо.
На петом километру од манастира Врдник
налази се Јазак, који је, по предању, основао
деспот Јован Бранковић, син св. Стефана Слепог и св. Мајке Ангелине. Помиње се 1522. го-
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дине, потом 1736, а обновљен је између 1926.
и 1930. године. Иконостас је из 1769. године,
а конаци из 18. века. Богородичин трон је из
1770. године. У цркви почивају свете мошти Ца
ра Уроша, које су враћене из манастира Крушедола.
Сачуван натпис над задњим улазом манастира Ново Хопово бележи да су га 1576. године подигли Лацко и Марко Јовшић и Јован
Божанић из Српског Ковина, на месту где је
раније постојао манастир. У XVI веку био је
значајан културни центар у којем се учила пис
меност. Турци су га 1688. године оштетили да
би 1728. године био обновљен. Црква има триконхосну основу а споља дванаестострано ку
бе изведено помоћу пандантифа с луцима ос
лоњеним на четири стуба, са дванаест прозора и толико издвојених колонета с јабуком у
средини. Све је рађено у духу критских мајсто
ра из Свете Горе. Највеће богатство манастира су мошти светог Теодора Тирона које се чу
вају у кивоту, у цркви.
Обишли смо и Сремске Карловце. Овај је
динствени град познат је по томе што је сачувао известан број важних грађевина из XVIII
века. Иначе, насеље се први пут помиње још
1308. године. Од 1713. године седиште је Срп

ске митрополије; овде је 1790. године саграђе
на прва гимназија у нас; Митрополит Страти
мировић је 1794. године основао и Богослови
ју, као другу по старости у свету (после Кијев
ске) а мало касније и интернат, у којем су ста
новали и хранили се сиромашни богослови и
гимназијалци; ту је зграда Патријаршије са
одличном музејском поставком. У сремскокар
ловачким црквама чувају се вредна дела ликовне и примењене уметности. У Саборој црк
ви, у центру града, иконостас се убраја у најре
презентативнија дела српског барока, што је
био заједнички рад Јакова Орфелина и Теодора Крачуна, из 1780. године. У цркви је пет
композиција чувеног сликара Паје Јовановића
и збирка предмета примењене уметности. За
вичајни музеј има археолошку, етнографску и
историјску збирку и посебан део посвећен је
песнику Бранку Радичевићу. У близини је чувено излетиште Стражилово.
На крају ваља истаћи да је све протекло у
најбољем реду. Осећали смо – доживљено ус
хићење било је дар Пресвете Богородице преко Њене Чудотворне иконе Тројеручице. А пра
тили су нас и благослови нашег Епископа, Господина Давида.
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Прота Драгић Илић

СТАРИ ЦРКВЕНИ ПРОТОКОЛИ:
КРШТЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ
КРУШЕВАЧКЕ ЦРКВЕ ЛАЗАРИЦЕ

П

утописац, геолог, Ами Буе посетио је
Крушевац 1836. године. Он је тада записао: „Крушевац има више од 358 ку
ћа и 1.417 становника, док је пре 1836. године бројао мање од 1.000 становника и био све
ден од почетка управе Турака на један или
два сокака у подножију мале висоравни на
којој се налази двор кнеза Лазара“ (Адам
Стошић, Под небом Крушевца, стр. 278). У Кру
шевцу је тада било и несрпског становништва. Буе је забележио: „Од припајања крушевачког округа Србији 1833. године, Турци су
остали у Крушевцу и настањивали су једну
мрачну и прљаву улицу снабдевену радњама.
На њеном крају налазило се неколико колиба
покривених лишћем у којима су становали
Цигани“ (н. д., стр. 278). Даље Ами Буе извештава своје читаоце: „у Крушевачком ок
ругу има 2 вароши, 66 села, 4 реке, 3.294 ку
ћа и 18.873 становника“. Седам година пре
њега, 1829. године, путописац Пирх је стигао
до Јасике. Границу са Турском није прелазио
из безбедоносних разлога, али је известио да
је Јасика лепа, а Крушевац је паланка (н. д.,
стр. 277.).
Први попис становништа од Турака осло
бођеног Крушевца био је 1834. године (Попис
Министарства финансија збирни тефтер –
арачки протокол из 1834. године за варош Кру
шевац). Тада је пописано 139 кућа у Крушевцу. Први је на списку кмет Мијаило Јовано
вић, стар 35 година, и његови синови: Никола, 5 година, и Урош, 1. Други је Петко Рајко
вић, 56, син Павле, 22, син Стојан, 14, син Фи
лип, 12, син Стеван, 5, слуга Манојло, 40, слу
гин син Сибин, 7, слугин син Јоца, 3. Послед
њи на списку Крушевљана, кућа 139-та, је
Стеван, бојаџија, стар 25 година. У овом попису Крушевљана заступљени су поред до
маћина куће и његових синова, слугу и њи

хових синова, још: пасторци, ортаци, браћа и
полубраћа, братанци, унучад, један чобанин
у кући 59-ој, и један чирак у кући 112-ој, (ше
грт, ученик, момак; чираци су и они који разносе мекану ћерамиду и циглу, Речник Матице српске). Свега је пописано 337 Крушев
љана. Крушевљанке нису заступљене у овом
Збирном тефтеру. Једини писани траг о Кру
шевљанкама, првих година после ослобођена
од Турака (1833), остао је у црквеним протоколима, који се воде од 1837. године у Цркви
Лазарици (или Црква Рождества Пресвете
Богородице у Крушевцу). У овим књигама за
ступљена су и околна места: Паруновац, Пас
јак, Текије, Гаглово, Ново Село, Мали Шиље
говац, Дедина, Макрешане, Бивоље, Трмчаре, Мудраковац, Степош, Вучак, Лазарица,
Читлук… јер су ова насеља парохијски припадала Цркви Лазарици – једином храму у
широком географском кругу: од Велике Врб
нице (Црква свети Никола, 1821. година), до
храмова које је обновио архимандрит светоромански Сава Петровић: Манастир Наупаре
(1835. године), црква у Каонику (1825-1828),
и Манастир свети Роман.
Према књизи Попис становништва у Кра
љевини Србији 31. децембра 1890. године, штам
паној у Београду 1892. године, у издању статистичког одељења Министарства народне
привреде, Крушевац је имао 1.208 кућа, са
3.569 мушких и 2.429 женских житеља. У ис
то доба у Крушевцу је било 8 породичних задруга са 16 до 20 чланова, 22 са 11 до 15 чланова и 372 са 6 до 10 чланова домаћинства.
Рођених Крушевљана било је 3.259, а из других места у Србији 2.030, из других држава
било је 709 Крушевљана. Најмлађих Крушев
љана од 1-не до 5 година било је највише:
792, оних од 51-не до 55 година било је 165, а
од 71-не до 75 година било је 26. Крушевац је
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припадао Расинском срезу у коме је живело
5.998 душа варошког становништва, а сеос
ког је било 35.738. Крушевљанки старијих од
15 година било је 279 неудатих, 943 удатих,
274 удовице, 15 разведених. У Крушевцу је
тада било Срба 5.565, других народности 433,
православне вере 5.765, неправославних 233.
Расински срез имао је 7 варошких и 13 сеоских свештеника, који су од овог занимања
издржавали 97 чланова својих породица. Неписмених Крушевљана било је 1.632, а Кру
шевљанки 1.630. У Расинском срезу од 35.738
сеоских становника неписмених је било
33.602. Два житеља вароши Крушевац, оба
пола, били су луди.
Матичне књиге Цркве Лазарице, као и ос
тале протоколе Српске православне цркве,
после Другог светског рата узела је комунистичка власт „на преписивање“. Данас се чу
вају у Историјском архиву Крушевац. Прошле године влада Србије је донела уредбу о
враћању ових књига власнику – Српској цр
кви. Повратак црквених протокола започео
је у Владимирцима тако што су тамошњој цр
кви враћене њене матичне књиге. У Крушевцу још није поступљено по владиној уредби.
Протокол крштених Цркве Лазарице
(1837-1843) започиње са крштењем Милеве,
кћерке Николе и Магдалене, житеља крушевачких, која је рођена 2. 12. 1836. године у
Крушевцу. Она је крштена 7. 1. 1837. године
од протојереја Милована Протића. Кума је
била Стана из Крушевца. Потом су у ову књи
гу уписани житељи: крушевачки: Катарина,
Љубица, Настасија, али и макрешански: Ристина, лазарички: Никодина, пасјачки: Живадин… Књига крштених Цркве Лазарице

(1837-1843) има 396 страна, са 1.188 новокрштених имена. Последње новокрштено име
унето је у ову књигу октобра 1843. године.
Протокол венчаних (1837-1849) започиње
са венчањем Николе Мијаиловића, житеља
макрешанског, и Марије, кћерке Младена,
житеља ломничког. Венчао их је јереј Павле
дедински 7. 1. 1837. године у Цркви Лазарици. Кум је био Пурко Митровић из Макрешана. Потом су у ову књигу уписани житељи
Гаглова: Мијаило Стевановић, Текија: Илија
Радовановић, Лазарице: Василије Николић,
Крушевца: Сима Зорић, Мудраковца: Милко
Степановић, Паруновца: Јанко Ивковић, Кру
шевца: Стефан Поповић, Лазарице: Сима Јо
ва
новић, Паруновца: Цветко Стојановић…
Књига венчаних Цркве Лазарице (1837-1849)
има 120 страна, са 720 венчања.
Протокол умрлих (1837-1849) започиње са
опелом Михаила Павловића, житеља Крушевачког, који је преминуо 1. 1. 1837. године.
Њега је опевао протојереј Милован Протић
2.1.1837. године. Да ли је тај Михаило Павло
вић рођен у Крушевцу не можемо знати, али
је он у Крушевцу живео и пре 1837. године.
Потом су у ову књигу уписани житељи: Биво
ља: Прокопије Степановић, Крушевца: Павле, Јанко, Лазарице: Станоје Миловановић,
Ђорђе-Грк, Макрешана: Достана, Паруновца:
Стана, младенец, Читлука: Синђелија Милошева, Крушевца: Ружица… Књига умрлих Цр
кве Лазарице (1837-1849) има 354 страна, са
1.062 имена преминулих. Последња сахрана
је унета у ову књигу 29. 6. 1849. године.
У ове три књиге записано је 2.970 црквених обреда (крштења, венчања и опела).
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Сабља краља Милутина
Бог је хтио, у пећини,
да се Христос св’јету роди,
Бог је дао у пустињи
вјеру која свијет води.

Три мајстора са приморја
у сребро је окиваше,
три хришћанска слова златом
на балчаку исписаше.

А од тога кобног дана
кол’ко ли је отимана
од војвода каравлашких
и везира и султана.

У музеј је окачише,
као да је неко казни,
те за паре гледају је
празне очи, душа празних.

Јудејскијем чобанима
највећу је почаст дао,
а Витлејем, мимо друге,
звијездом је обасјао.

Припаса је Краљ Милутин
кад на грчког цара пође,
држао је преко крила
Симонида кад му дође.

Рука руци, а пас пасу
кроз бојеве и вјекове,
мјењала је господаре,
и ризнице и дворове.

Сабљо стара са дувара,
кол’ко ли ћеш тамновати
и да ли ћеш, зарђала,
своју жељу дочекати?

Род витешки, кад се збјежа
и у љути камен склони,
Цетињу је било дато
бити камен угаони.

И Стефана Дечанскогa
у десној је руци била,
кад у боју с Бугарима
закла цара Михаила.

Но кад Руси заратише
са Турцима код Азова,
у боју је заплијени
војска Цара Романова.

Да јунака роди мајка,
тебе стару да припаше,
и с барјаком развијеним
кроз Косово да пројаше.

Том сеоцу сиротноме
првијенство Бог дарова,
у слободи да подигне
крвав барјак са Косова.

А у шаци Душановој
за починак није знала,
док се Силни зацарио
многе ли је заплакала.

Пратише је у Петроград,
свјетлом Цару све Русије,
пасао је Цар највећи,
док за већег чуо није.

Хладну Дрину да прегази,
часну Босну да полази,
Романију гору пређе,
Херцегове види међе.

Чудним сојем насељено,
знамењима окићено,
престоница поста дична
и ризница необична.

Цар је млади наслиједи
од силнога оца свога,
рђала је у корице
код Уроша Нејакога.

Император Александар
јунаштву је цјену знао,
те је сабљу вучедолском
побједнику припасао.

Да пројезди низ приморје,
у Котаре равне сврати
и хараче неплаћене,
дубровачке, да наплати.

До овијех ево дана
чува круну из Дечана,
главе, сабље и заставе,
донесене са мејдана.

У крваве руке паде
Мрњавчевић Вукашина,
кад погуби кумче своје,
нејакога царског сина.

Сматрао је да не баста
на свијету баш никоме,
сем слободе заточнику
у гнијезду орловскоме.

По асталу тресне шаком,
а крвнике све кундаком,
да наћера да се сјете
за несреће нанијете.

Чува руку Крститеља
и Претече Божјег сина,
шта би за њу дао папа
и свих седам краљевина?

Ал’ та грешна владавина
није могла потрајати,
те маричком погибијом
Краљ Вукашин гријех плати.

Ал’ се сурва оро стари
и са њиме свјет цијели,
правду, чојство и јунаштво,
све су врази понијели.

Да скадарске узме кључе,
путем рђу да потуче
и поруши карауле
што су силе наметнуле.

Шта би дали за светиње
малтешкијех витезова,
на Цетињу удомљене
по истрази Романова?

Добра сабља каурине,
Мустај-беже, Краљу рече,
те земану и рањена
Вукашина посијече.

Носити се није знао
с бјелосвјетском политиком,
те Никола ко Скендер-бег
умрје тужним изгнаником.

О да ли ће бити мужа,
да јунаштвом наоружа,
срца мушка да пробуди,
да будемо опет људи?

Треба доћи па видјети
може л разум поднијети
такав мајдан успомена,
таквих људи и времена.

Мустафа је припасао
кад у царску војску крете,
ал’ убрзо љутитога
Краљевића Марка срете.

И сабљи се траг изгуби,
продаше је од невоље,
а да су је поломили
свакако је било боље.

Да Краљева стара сабља
растављено посаставља,
а с Цетиња пламен мали
вјечну зубљу да запали.

Сва цетињска блага крију
необичну историју,
али једно међу њима
јединствену прошлост има.

У табору отоманском
сабљу Марко препознаде
и крвнику дома свога
заслужeну плату даде.

Или да су коњске плоче
од тог гвожђа исковали,
но што су је чивутима
за малене новце дали.

То је сабља Светог Краља
Немањића Милутина,
за ког веле да подиже
четрдесет задужбина.

Са Марком је на све стране
излазила на мегдане
и црноме Арапину
исплатила свадбарину.

Но родољуб непознати
лихварима добро плати
и кад Краља донијеше
на Цетиње сабљу врати.

Ковало је три ковача,
три пута је прекивана,
по три пута окаљена,
о наковањ опробана.

Ропске ланце раскивала,
друговала са вилама,
док се Марко не заглиби
на крвавим Ровинама.

Ал’ умјесто да је метну
с вучедолским Цар-јунаком,
да почива у Никшићу,
међ’ Стојаном и Новаком.
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Архипастирска делатност
Епископа Крушевачког
Господина Давида
7. јун 2012. Служио Ли
тургију у цркви Покрова Пре
свете Богородице у Падежу
код Крушевца. Произвео у ђа
конски чин вероучитеља Душана Југовића.
8. јун. Служио у Медвеђи
код Трстеника. Присуствовао
свечаном програму којим је
обележена стогодишњица ос-

лободилачких ратова Србије.
Доделио Архијерејске грамате: глумцу и редитељу Радошу Бајићу, оснивачу Крушевачког Позоришта Момиру
Брадићу и председнику МЗ
Медвеђа. Освештао ОШ „Љу
бивоје Бајић“.

10. јун. Служио у цркви
Свете Тројице у Мудраковцу,
у ђаконски чин рукоположио
г. Ненада Тошића.
12. јун. Беседом поздравио учеснике и гледаоце завршне приредбе предшколске
установе „Ната Вељковић“ из
Крушевца.
13. јун. Посетио ОШ „На
да Поповић“ у Крушевцу, су
срео се са наставницима ове
школе, деци одржао мали час
веронауке.

14. јун. Служио у храму
Св. Вмч. Ђорђа у Крушевцу и
освештао нове антиминсе за
цркве Крушевачке епархије,
у ђаконски чин рукоположио
г. Милана Томашевића.
Као члан Научног комитета Свесрпског симпозијума
„СДЕВ – 2012“ обратио се при
сутнима на конференцији за
медије, одржаној у простори
јама Медија Центра КЦК.

9. јун. Служио у селу Бусиловац код Параћина и ста
врофорским чином одликовао протојереја Зорана Ми
лојковића.
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16. јун. Служио на Небеским Столицама на Копаонику.

17. јун. Служио у Манастирку. Протојерејским чином одликовао свештенике
Брану Павловића и Милоша
Костића, парохе врбничке.
19. јун. Посетио скит Свете Петке код Трстеника и одслужио Молебни канон Пре
светој Богородици.
20. јун. У порти цркве Лазарице отворио прву Видовданску смотру хорова. Архи
јерејском граматом одликовао диригента хора „Св. кнез
Лазар“ Ружицу Вешковац а
свим учесницима доделио Ар
хијерејске захвалнице.

АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ

црк
ве Лазарице, са које је
прилог дарован деци Косова
и Метохије.
25. јун. У амфитеатру па
рохијског дома цркве Лазарице говорио на промоцији
књиге Љиљане Хабјановић Ђу
ровић Сјај у оку звезде.

28. јун. Видовдан. Служио
Свету архијерејску Литургију
у цркви Лазарици уз саслу
живање свештеника и ђакона
Епархије крушевачке, потом
парастос изгинулим војници
ма и војсковођама од Косова
до наших дана, затим предво

26. јун. У храму Св. Ђорђа
у Крушевцу беседио на концерту духовне музике Мушког камерног хора „Станислав Бинички“ из Крушевца,
којим диригује мр Милорад
Гале Радовановић.
27. јун. Беседио на отвара
њу међународне изложбе фо
тографија под називом Пра
вославље на интернету, одржане у народном позоришту у Крушевцу.
Примио Патријарха срп
ског Господина Иринеја који
је, на путу према Грачаници,
посетио Епархију крушевачку.
У цркви Лазарици служио
Празнично Бденије уочи Видовдана, пререзао славски ко
лач црквеног хора Свети кнез
Лазар.
Одржао Кнежеву вечеру у
просторијама Епархије крушевачке. Одликовао заслужне, Орденом за заслуге про
тојереја-ставрофора Драгог
Вешковца.

дио литију до Споменика Косовским Јунацима где је одслужен помен, и даље, ка Баг
дали, где је постављен Крст
на месту градње новог храма,
а потом одслужио помен Кру
шевљанима стрељаним у поратном периоду.
У Крушевачком позоришту присуствовао додели Ви-

21. јун. Примио младе гу
сларе Србије, Црне Горе и Ре
публике Српске, учеснике
Другог Фестивала младих гу
слара који су даривали Владики камен са Његошеве капеле да се угради у темељ
нове цркве на Багдали.

24. јун. Служио у Лазарици, у презвитерски чин рукоположио г. Милана Тодосије
вића.
Осветио споменик Јелени
Балшић, у старој Балшићевој
улици у Крушевцу.
Отворио Прву видовданску
ликовну колонију у порти

31

АРХИПАСТИРСКА ДЕЛАТНОСТ

довданске повеље Патријарху
српском Г. Иринеју.
30. јун. у Саборном храму
у Крагујевцу саслуживао, уз
друге српске епископе, Владици шумадијском Г. Јовану.

1. јул. Служио у цркви Покрова Пресвете Богородице
на Расини и у презвитерски
чин рукоположио г. Игора
Шљивића. На Трпези Љубави
доделио протојереју–ставрофору Адаму Стевановићу, до
садашњем старешини Покровске цркве и дугогодиш
њем Архијерејском намеснику крушевачком Орден за заслуге 4. реда.

дате који су полагали пријем
ни испит за упис у богосло
вију.
3. јул. Присуствовао при
јему који је новоизабрани гра
доначелник Крушевца г. Братислав Гашић приредио за
Његово Преосвештенство и
старешине крушевачких хра
мова.

У сали Парохијског дома
храма Св. Ђорђа присуствовао предавању мр Марка Пан
тића из Крушевца на тему
Проблем антропоморфизма–
теоморфизма, осврт на гледиште Светог Кирила Алек
сандријског.
6. јул. Служио Литургију у
цркви Св. Ђорђа и осветио ан
тиминсе за храмове Епархије
крушевачке.

У Ражњу благословио Тре
ћи национални конгрес о де
ци и наталитету.
7. јул. Служио Литургију
у Горњем Видову и осветио
цркву посвећену Св. Јовану
Крститељу.
2. јул. Служио Литургију
у цркви Св. Вмч. Ђорђа у
Крушевцу.
У просторијама Епархије
крушевачке примио канди-
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8. јул. Служио у селу Здра
виње код Крушевца.

Посетио парохију грабовску и цркву Светих Апостола
Петра и Павла, затим ликовну колонију удружења изви
ђача „Табор“.
9. јул. У амфитеатру паро
хијског дома Лазарице говорио на промоцији књиге Благоверна Јелена Лазарева Бал
шић, Марије Недељковић из
Београда.

10. јул. Присуствовао оснивачком састанку Савета
Православне философскокњи
жевне школе, у просто
ријама Епархије крушевачке,
изабран за члана Савета
школе.
Учествовао на промоцији
књиге Народна медицина у
складу са крвном групом, аутора Милете Манојловића у
Белој сали Културног центра
Крушевац.
12. јул. Служио Литургију
у селу Ратаје код Александровца и протојерејским чином одликовао свештеника
Радивоја Пајића, а Архијереј
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ском Граматом одликовао г.
Радоша Стевановића из Крушевца.
13. јул. Служио у манасти
ру Покрова Пресвете Богородице у Мрзеници.
14. јул. Саборно крстио Ро
ме Крушевца и служио Ли
тургију у цркви Покрова Пре
свете Богородице на Расини.

15. јул. Служио Литургију
у селу Тољевац код Варварина.
20. јул. Служио у новом
манастиру Св. Вмч. Недеље у
Петини код Крушевца и обавио прво монашење у Епар
хији крушевачкој – искушеника Александра са именом
Силуан. Потом освештао но
ви конак, доделио Орден заслуга 3. реда др Томиславу
Бранковићу (Министарство
вера), Орден заслуга 5. реда
г. Радославу Милосављевићу
из Петине и благодарнице заслужнима.

21. јул. Служио на Небеским Столицама, на Копаонику. У презвитерски чин рукоположио ђакона Ненада Та
тића. Потом посетио цркву у
Брусу и манастир Св. Стефана у Лепенцу и настојатеља
Василија.

Обратио се присутнима бе
седом приликом деделе Беловодске розете професору
др Мирку Ковачевићу, у Бе
лој Води код Крушевца.
22. јул. У Саборном храму
Св. Вмч. Ђорђа у Крушевцу
Светом Литургијом прослав
љена прва година архипастирског служења Епископа
крушевачког Господина Давида. Ставрофорским чином

одликовао проту Новицу Та
сића, а протођаконским ђа
коне Јована Вуковића и Лазара Јовића.
24. јул. На сајту Епархије
крушевачке обратио се становницима насеља Уједиње
не нације због зидања цркве
посвећене Светом Николају
Мирликијском Чудотворцу у
овом насељу.
25. јул. Служио у цркви
Св. Вмч. Ђорђа у Крушевцу.
26. јул. Служио у Ћићевцу
– пререзао славски колач за
славу Општине.

27. јул. Присуствовао све
чаној примопредаји дужности команданта Центра за
обуку логистике у Крушевцу:
потпуковник Милан Терзић
предао је дужност команданта ове јединице потпуковнику Јадранку Дивјаку.

28. јул. Служио у цркви
Лазарици.
У порти цркве Светих Апо
стола Петра и Павла у Сто
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пањи одржао предавање на те
му Проблеми савременог доба.

29. јул. Служио у Јасици у
цркви посвећеној Св. Проко
пију.
30. јул. Служио у цркви Св.
Вмч. Марине у Крвавици код
Крушевца.
Посетио село Риђевштицу
код Трстеника.
1. авг. Служио у манастиру Љубостињи код Трстеника
и пререзао славски колач.

Са председником Општине Трстеник г. Мирославом
Алексићем договорио сарад
њу Епархије крушевачке са
Општином.
У амфитеатру парохијског
дома Лазарице, уводним пре
давањем започео и благословио рад Православне фило
софско-књижевне школе, са
темом: Временско-просторна
димензија Лазареве Србије у
савременом контексту – онто
логија сапостојања.
2. авг. Служио у цркви
Светог Илије у Великом Го-

ловоду код Крушевца и освештао звона.

На Јастрепцу блaгoслoвиo
четврту уметничку насеобину под називом „Молитве на
језеру“.
3. авг. Организовао велико
сређивање манастира Св. Сте
фана у Лепенцу код Бруса.

4. авг. Служио у манастиру Светог Стефана у Лепенцу. После Литургије служио
помен протојереју-ставрофо
ру Кости Планинчићу.
Посетио и благословио ма
нифестацију „Козник – град
витезова“ у средњевековном
утврђењу Козник, између
Александровца и Бруса.
5. авг. Служио у манастиру Лепенац. После Литургије
крстио малог Стевана.

34

На вечерњој служби био у
манастиру Св. вмч. Недеље у
Петини.
7. авг. Служио у селу Бу
чје крај Трстеника. Посетио
винарију Милосављевић.
8. авг. Служио у Брезовици крај Трстеника. Протопрезвитерским чином одликовао свештеника Радомира
Косовца. Осветио парохијску
салу.
9. авг. Служио Литургију
у Горњем Катуну.
Присуствовао састанку ре
дакције епархијског часописа Православна вера и живот.

11. авг. Служио Литургију
у манастиру Светог Николаја
у Својнову и протојерејским
чином одликовао оца Градимира Милојевића а протођа
конским ђакона Дејана Алек
сића.
У цркви Покрова Пресвете Богородице на Расини при
суствовао вечерњој служби
уочи празника Преподобне
мајке Ангелине српске.
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13. авг. У манастиру Нау
парe, на саборним данима Св.
Деспота Стефана Лазаре
ви
ћа, произнео Беседу о љубави.

12. авг. Служио Литургију
у манастиру Светих Козме и
Дамјана у Плешу код Александровца. Потом посетио
цркву Светих Петра и Павла
у Плочи и цркву у селу Станишинци.

осветио стамбену зграду у
насељу „Расадник 2“.
Посетио Црквиште Светог
Ђорђа у близини ВП дома у
Крушевцу, дао благослов за
обнову светиње.
У поподневним часовима
посетио парохију лучинско –
браљинску и цркве: Св. Пан
телејмона, Св. Николе, Покрова Пресвете Богородице,
Св. мученице Недеље и Св.
Саве у Сталаћу.
17. авг. Посетио Метође,
место подно Копаоника, као
и бруски крај.

14. авг. Присуствовао бде
нију уочи славе Св. Архиђ.
Стефан у манастиру Лепенац.

18. авг. Служио Литургију
у Лазарици.

Увече присуствовао прослави 50-годишњице осве
ћења цркве у Великој Дренови, откривању спомен плоче
Патријарху српском Господину Герману и културноуметничком програму. Уручио Архијерејске грамате
Месној заједници Велика
Дренова и четворици ревносних Дреновчана.

15. авг. Служио у манастиру Наупара, који је прославио своју крсну славу.
Увече посетио село Коморане и цркву Преображења
Господњег, која је преименована у манастир.
16. авг. На молбу верника
Пете крушевачке парохије
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Служио бденије уочи Пре
ображења у манастиру Дренчи на коме је замонашио искушеницу Александру и дао
јој монашко име Агапија.
19. авг. Служио Литургију
у манастиру Љубостиња уз са
служивање игумана студени
чког архимандрита Тихона и
свештенослужитеља Епархи
је крушевачке. У презвитерски чин рукоположиo ђакона
Жељка Марковића а у чин ђа
кона вероучитеља Марка
Максовића из Крушевца. Бла
гословио је прве плодове љу
бостињских винограда.

19. авг. посетио цркву Све
тог Николаја Мирликијског у
селу Земаница на Косову и
Метохији (блажевска паро
хија Епархије крушевачке).
20. авг. Присуствовао ве
черњој молитви у храму Ваз
несења Господњег у Александровцу, потом састанку Црк
вено-општинског управног
одбора, разговарао о завршетку цркве Сабора свих светих српских просветитеља и
учитеља у истом граду.
21. авг. Служио Литургију
у Васпитно-поправном дому
у Крушевцу. Са Управом до
ма донесена одлука да се од
2012/2013. године у школи
при дому изводи верска настава.
24. авг. У просторијама
Епар
хије крушевачаке примио епископа аустралијско-

новозеландског
Иринеја.

Господина

25. авг. Служио у храму
Св. Вмч. Ђорђа у Крушевцу.
У презвитерски чин рукоположио ђакона Перицу Стоји
ћа.
26. авг. Служио у цркви
Покрова Пресвете Богородице на Расини. У презвитерски
чин рукоположио протођа
кона Јована Вуковића.
28. авг. Oсветио храм Свете Тројице у селу Штитаре где
је потом служио Литургију.

29. авг. Служио у цркви
Светог Романа у Читлуку.
Посетио цркву посвећену
Св. Роману Ђунишком у селу
Риљац, Арх. намесништво
трстеничко. Присуствовао ве
черњој служби и културноуметничком програму.
30. авг. посетио Средњу
школу „Свети Трифун“ у
Алек
сандровцу и благословио ђаке и професоре који
одлазе на десетодневни боравак на Крф – као награду до
бијену на конкурсу Светосавског звонца „Ми смо њихови
потомци“.
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1. септ. Служио у цркви Св.
вмч. Ђорђа у Крушевцу. У
чин ђакона рукоположио богослова Стефана Митровића.
2. септ. Осветио цркву у
Страгарима, потом служио
Литургију. Заслужнима доделио Арх. грамате. Увече у
храму Св. вмч. Ђорђа служио
мо
лебан на почетку нове
школске године.
4. септ. Служио у цркви
Св. Агатоника на Старом кру
шевачком гробљу. Увече при

суствовао предавању Бог се
нама у слову открива, које је
у Амфитеатру цркве Лазарице одржао философ Владимир Меденица.
6. септ. Осветио нове про
сторије Централног магацина Епархије крушевачке.
У Трстенику одржао пре
давање на тему Савремени
изазови у хришћанству. Уручио Архијерејске благодарнице господину Мирославу
Алек
сићу, председнику Општине и господину Љубисаву
Панићу, генералном директору Прве Петолетке.
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8. септ. Служио у цркви
Св. Тројице у Омашници код
Трстеника. Потом осветио
месну основну школу „Ј. Ј.
Змај“. Беседом поздравио
присутне на манифестацији
Падешки кладенац у селу
Падеж код Крушевца. У Лазарици венчао Андрију и Марину Јелић.

9. септ. Служио у храму
Сабора свих српских просве
титеља и учитеља у Александровцу. Рукоположио Андри
ју Јелића у чин ђакона, а Вукмана Петровића у свештени
чки чин.

14. септ. Служио у храму
Св. вмч. Ђорђа у Крушевцу.
Поводом јубилеја пробоја
Солунског фронта (1918), одржао помен изгинулим „солунцима“, потом са градонач. Крушевца г. Братиславом Гашићем и замеником г.
Синишом Максимовићем по
ложио венце на споменик
Мајка Србија и мајка Грчка у
парку Костурница, на спо-

мен плочу пук. Драгутину
Гавриловићу и на Споменик
Косовским јунацима.
16. септ. Служио у селу
Плочи (Архијерејско намесништво жупско), уз саслужи
вање архим. студеничког о.
Тихона. У чин чтеца произвео Милана Вешковца, а у
чин презвитера протођакона

Лазара Јовића, кога је и одликовао – правом ношења
напрсног крста. У цркви Св.
Николаја Мирликијског у се
лу Велика Врбница крстио
отрока Димитрија.
19. септ. Саслуживао, са
више епископа СПЦ, на Ли
тургији у Вазнесењској цркви
у Чуругу, поводом славе

Епар
хије бачке, 150-годинa
од троносања овог храма и
молитвеног сећања на жртве
злогласне Рације у Бачкој током Другог. св. рата.
21. септ. Служио у Доњем
Крчину, Архијерејско намесништво темнићко.
Присуствовао вечерњем
богослужењу у Лазарици.
22. септ. Служио прву
Литургиjу нa Слoбoдишту,
стратишту жртава окупатор-

ског терора током Другог св.
рата. У Лазарици венчао Далибора и Андријану Павло
вић.
23. септ. Служио у Малој
Дренови код Трстеника. У
презвитерски чин рукоположио ђакона Стефана Митро
вића из Крушевца. Учествовао на трибини Роди мајко
још једног брата организовану при цркви Св. Атанасија
Великог у Дедини.
24. септ. Посетио манастир Светог Луке у Бошњану
и разговарао са игуманом архим. Алексејем о изградњи
манастирског конака и трпе
зарије.
Учествовао у раду међу
народног скупа Међуправо
славне мреже иницијативâ за
проучавање религијâ и деструктивних култова са темом
Гуруизам у деструктивним
култовима и другде: лични –
духовни – друштвени проблеми и њихово решавање, који је
почео 24. септембра у Новом
Саду.
27. септ. Саслуживао на
Светој архијерејској Литур
гији у Саборној цркви у Новом Саду, којом је началствовао Епископ бачки г. Иринеј,
и беседио после прочитаног

Јеванђеља. Саслуживао је велики број епископа, свештеника и ђакона, српских и
страних, учесника међуна
родног скупа.
Приредила
Љубица Петковић

