ПРАВОСЛАВНИ ЕПИСКОП
ЕПАРХИЈЕ КРУШЕВАЧКЕ
Ебр.715
21. НОВЕМБАР 2011. године
Крушевац

Инспирисани обележавањем стогодишњице Kумановске битке
за Косово и ослобођења српских светиња и народа у Старој Србији
од петвековног ропства и страдања под отоманском влашћу,
вољни и обавезни да живот новоустановљене Православне
епархије крушевачке обогатимо обновом лепих и корисних обичаја
и праксе наших предака, поучени многовековним искуством и
тековинама Српске Православне Цркве и благочестивог српског
православног народа,
Ми
Давид,
по милости Божјој
Православни епископ крушевачки,
донели смо

ОДЛУКУ
да Православна епархија крушевачка сходно предању и
обичајима, као и институције истога ранга и значаја, има своје,
јединствене, свима знане симболе, које ће у званичним приликама и
на прикладним местима прописно истицати и по којим ће је други
препознавати.
Симболе Православне епархије крушевачке чине Епархијски
грб, Епархијска застава и Химна Епархије.
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ЕПАРХИЈСКИ ГРБ
Грб Епархије крушевачке класичне је форме, са грбовном
порфиром-епископском мандијом затвореноцрвене боје, са српском
архијерејском
митром
на
врху
и
штитом
овенчаним
средњевековном царском круном и ланцем краљевског ордена
Кнеза Лазара. Штит је црвене боје оивичен ширим белим первазом,
са белим крстом широких страница, подобно историјском крсташу
барјаку. У средини крста исписана је бројевима у црној боји, година
косовске битке. Лево и десно изображене су српске гусле и
архијерејски жезал са главама змије и голуба.
Гесло Епархије није елеменат грба, но се уз грб по потреби
ликовно приказује у виду хоризонтално постављене ленте у
подножју грба, златножуте боје, са ћириличним натписом
„ЗЕМАЉСКО ЈЕ ЗА МАЛЕНА ЦАРСТВО“.

ЕПАРХИЈСКА ЗАСТАВА
Застава Епархије крушевачке је историјски крсташ барјак, под
којим је српска крстоносна војска предвођена Светим Кнезом
Лазаром, окупљена и пошла у бој на Косово, и који је као такав
запамћен у предању српског народа.
Црвене је боје са белим, широким первазом и белим крстом
чији се кракови из средишта ка крајевима шире. У средини крста
исписана је бројевима у црној боји, година Косовске битке.
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ХИМНА ЕПАРХИЈЕ
Православна епархија крушевачка као химну користи свечану
песму: „Онам' онамо“ која у званичним приликама, у вокалном
извођењу, има три обавезне, изабране строфе:

Онам'онамо за брда она,
говоре да је разорен двор,
мојега Цара онамо веле
био је негда јуначки збор.

Онам'онамо за брда она,
казују да је зелени гај,
под ким'се дижу Дечани свети,
молитва из њих присваја рај.

Онам'онамо, за брда она
Милошев кажу пребива гроб,
онамо покој добићу души
кад Србин више не буде роб.

Ови се симболи имају истицати и користити на територији
подручне Нам Епархије крушевачке, уз симболе Српске
Православне Цркве и самостално, а на начин како то уређује Наш
Правилник о употреби и коришћењу симбола.
Епархијски симболи описани у овој одлуци биће прописно
заштићени код органа државне управе надлежних за заштиту
знакова и симбола, а све земаљске и црквене власти, као и сви
заинтересовани биће упознати на за то подобан начин.
Дано, у престоном Нам, Богом чуваном, царском Граду
Крушевцу, о Аранђеловудне, 2011. године Господње, а прве године
Нашег архијерејског служења Господу.
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