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УВОДНА РЕЧ

ГЛОБАЛНИ ПРОГРЕС
Асфалтом јуре аутомобили,
памет на рубу цивилизације.
Ни куда даље, ни где смо били...
Прогрес у име богова нације.
А време руши златне идоле
док горе Господ са тугом гледа
како последње мисли боле
кад душа своје рачуне преда.
					

Х

(1993.)

одајући поприштем ововремене животне буке присетим се понекад студент
ских стихова, насталих у времену које је тек најављивало ову данашњу вреву
у општој дезоријентисаности човечанства.
Мада се она, у толикој ужурбаности, и не примећује много.
Заиста, након пуно миленијума и векова свог постојања, човечанство се данас
налази на положају на коме никада раније није било. И по бројности, и по вредности
употребних предмета, машина које замењују радну снагу, по снази и способности
оружја којим се воде ратови, по приказаним вредностима у личном иметку или
просечном дохотку грађана, затим по средствима комуникације, достигнућима
у науци, техници и медицини, и тако даље.
Уређајима напредне технологије посматрају се најситнији живи организми и
честице живе материје, као и стотинама светлосних година удаљене звезде и
галаксије.
За мање од једног дана стиже се превозним средствима на други крај планете.
Звук и слика преносе се на исте даљине безмало тренутно.
Статистички прорачуни показују велике бројеве у односу на раније историјске
периоде.
Изведене бројке просека говоре о убрзаном напредовању.
Мноштво информација и припремљених вести непрестано је доступно, често
и само додиром прста по малим екранима.
Добар део човечанства може мање да ради и лагодније живи.
Људи све мање морају и да размишљају, јер су им готова решења понуђена и
пружена већ ту, на дохват руке или додир прста. Њихово је само да конзумирају.
Човечанство је позвано да се диви прогресу.
Прогрес увек доноси промене и циљевима оправдава средства. Помера границе
сазнања, морала и достојанства, мења обичаје културе и навике понашања - у оба
смера, и позитивном и негативном, већ према узвишености духа оних који су
носиоци промена.
Људи, научени да конзумирају, позвани су и бивају навикавани да све прихватају,
у име прогреса, општих трендова и слике лагоднијег живота. И да и они циљевима
оправдавају средства.
Уводе се процеси унификације, демократизације, глобализације, интеграције
и елиминације.
3

УВОДНА РЕЧ

Како би се све лакше спровело у дело, оформљују се нове институције, орга
низације, разне комисије и агенције. А да јединка (или народ) не би били усамљени
у својим схватањима и издвојени од укључења у процесе, они добијају могућност
да преко медија учестало прате експерте, извештаче, тумаче, политичаре, кри
тичаре и аналитичаре.
Живот постаје скуп прогресивних могућности које се не смеју испустити.
Животна сцена све више је шарена арена у којој си учесник непрестане борбе
за успехом, стицањем и истицањем, вођен светом гламура и естраде, спреман на
слободе али без одговорности,
или си потрошач и посматрач који неостварене личне тежње потискује у
стварном животу и исте, кроз широко доступне електронске справе разним
мрежама повезане, сублимира или рационализује у виртуелном свету у коме
може скоро неограничено да проводи време и себи пронађе некакво задовољство.
И онда однекуд стално журба, стизање, постизање... Напете драме и помпезне
рекламе, моде и слободе, цене и процене... Нуђења неслућених могућности...
Динамике, интегритети, просперитети...
Питам се, понекад, нисмо ли, опијени трендом прогресивности, негде успут
заборавили – човека?
Човека малог, од душе и тела, са личним осећањима, мислима, жељама?
Човека који има потребу да размишља и ствара, а не само да посматра, слуша
и конзумира?
Човека који има бриге и проблеме, који се не решавају апликацијама и он-лајн
могућностима, већ личним односом у заједници са другим људима?
Човека који не жели да му екран буде прозор у свет и спољашњу средину, нити
главно место везе и сусрета са другим људима; или који нема времена да буде на
разним мрежама, већ је на обавезама које одговорно по савести ради?
Човека који је више жељан топле речи и додира руке од безбројних лајкова,
твитова и праћења?
Човека који уме да воли, да се жртвује и страда за ближње?
Човека који туђе несреће не подређује своме интересу?
Човека који дарује добро и жели да се светом доброта шири, који у доброти
налази лепоту?
Човека који би да је више од узорка у истраживањима, евиденцијама и ана
лизама?
Човека који се не мири са неправдом, јер значи ли гладноме просјаку статистички просек?
Значи ли промрзломе сиромаху то што су радње одећом добро снабдевене?
Ономе ко трпи неправду то што постоје прописи и закони, и рупе у истим?
Ономе ко трпи насиље то што се о насиљу говори, а пред чином истог очи
светине затварају или главе на другу страну окрећу?
Значе ли коме речи иза којих следе празна дела? Значи ли човеку живот без
срца и без душе? Живот у коме нема места за љубав и Бога?
Не, неке ствари се једноставно не могу и не смеју одбацити и заборавити.
Пут напретка, ма каквим добрим намерама био вођен, неће човечанству донети
добра ако буде заборавио малога човека.
Онога, због кога се Господ до земље спустио и Себе предао, да би га искупио и спасио.
свештеник Радиша Јовановић
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Раде Милошевић

О МОМ ОЦУ МАГАЦИОНЕРУ
И ТУЖНОМ ЦВЕТУ НА ЊЕГОВОМ РЕВЕРУ
Како да кажем мој отац
двадесет година вози бицикле
купујући их на кредит
и двадесет година већ
недељом уместо на утакмицу
бокс-меч или излет
иде у свој магацин
од мемле и неколико зрака
премеће по прашинама и књигама
и броји и броји
и тако се боји
да не нађе нешто мање
да не плаћа од своје плате
фрижидере шпорете
и тепихе
које ћеш ти сутра газити
потпетицама
и мислити како ћеш на журу наћи
новог лафа
хамлетовски тужног
и тупог
сноба са црвеним чарапама
у ципелама од двадесет хиљада
динара

за кућу коју годинама гради
са баштом испред
с кошницама
с најлепшим пелцерима
које ће у цегерима
однекуд донети
чим кућа буде готова
Мој отац ни на вино ни на жене
не даје
он је заборавио да воли и маму
он је заборавио да је она највећа
лепотица на свету
која зна најбољи качамак
без млека
да направи
који ћемо му брат или ја
за доручак однети
он је сав у фасциклама и страху
у џаку дана
он не стигне да прочита ни
дневни лист*
ни да изудара брата
због поновљеног разреда
он не зна где се ратује у свету
да је напунио педесету
да смо гага и ја преживели све
своје прве љубави

Мој отац устаје пре свих цветова
он их љуби у башти
умива их и шапуће им о новом
инвентару робе
и мањку који може да га задеси
ако сваког дана не броји
ако се не боји
он зна да плаче
као гага и ја за ролшуама
и летовањем
са гимназијом у сутомору
које нам сваке године обећа
и
после плаче
вадећи празан новчаник
и неколико признаница
он гледа у наша лица
и плаче са нама
он носи у себи цигле
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и да свашта понекад мислимо
и ми смо за њега мали
најлепше мали још деца
за коју он ради
о јадни мој тата
с беретом на глави
са смешним именом које имитира
срећу
да ли би доживео своју трагедију
највећу
када би прочитао како о теби
твој балавац мисли
како изгледа твој живот
и где је сада
би ли стао и мислио
себе погледај тата
онај дилкош луцкаст и леп
са заставом у руци на прузи
шамац-сарајево
погледај нову школу на средини
момчилова
коју си градио да бих ја у њој
написао први стих
после свих научених слова
погледај све мало више
и једног јутра остани с нама
да разговарамо мало
ево хоће мама
да ти каже
да више нисмо ни дужни ни тужни
гага ће ти диплому изнети
а ја ћу ти јавити писмом да ћу у
сарајеву живети
у месту циља твоје најлепше
пруге
писаћу ти да је овај град леп
и мостови
и улице
и да знам све о мајкама
са ципелама без потпетица и
кармина
о твојим умрлим синовима
и мојим који се рађају у облику
стиха
писаћу ти тата да више по
перонима
заблуда не спавам
да више не верујем у своје
необјављене збирке
да ћу постати добар дечак
са платом

од које ћу ти слати по мало
за кућу и башту и пчеле
за цветове које ћеш стављати у
ревере
сваком дану
одмарај се између цветова и
плотова
између поноћи и петлова
спавај мирно
не мисли пуно на магацин
ни на покидане жице свога
бицикла
мисли на то да ћеш купити и ти
прасе и руску салату
и вино које ћеш пити
кад се синови врате
спавај на отоману са отрцаним
плишом
и слушај радио
и песме
и говоре и питања о миру
твој дечак
балавац дрски
и онај још лепши и луђи од њега
с мало дужом косом
и индексом који поносно носи
и студира у београду
хортикултуру
нек мисли мало о себи
они су већ велики сасвим сами
могу да одлучују о сваком дану
и да бране
и да воле
мој јадни тата с беретом на глави
и ципелама које сам месечно
оправља
и оделом свечаним које већ десет
година облачи
само кад мора
шта би ти тата рекао
да знаш за ове стихове
што их ноћас пише
твој једини прочитани песник
твој рами
који се понекад
читав месец
не јави
бар једним писмом
ни теби ни мами

			

Сарајево 29.11.1968.

* У збирци „Сидришта“ стоји комунист
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НАШ САВРЕМЕНИ ЧОВЕК

Епископ крушевачки др Давид (Перовић)

НАШ САВРЕМЕНИ ЧОВЕК –
ПОБЕДНИК ИЛИ ГУБИТНИК

С

авремени човек је бескрајно заокупљен тајнама, мистеријама; он истражује, он
проналази, он испитује. Он се подједнако интересује и за смисао и оправданост
постојања једног хришћанског манастира. То је тема која има историју, дугу онолико
времена колико и само присуство хришћанског манастира у свету. Драматична историја
те провере, подједнако испољаване од стране и хришћана и нехришћана трајаће до краја
времена и света, и наравно, биће веома драматична. И најпре зато што ће оснивачи
хришћанских манастира и осмислитељи манастирског начина жића поистовећивати
тајну хришћанског манастира са тајном целе Хришћанске Цркве, Једне, Свете, Саборне
и Апостолске.
Реч-две и три о христолошкој естетици Свете Литургије и њеним аспектима: космо
лошком, еклисиолошком, сликовном и етичком, и то само у цртицама. Наш сачовек је
естета, човек посвећеник у лепоту тајне. Светотајински, етосни, есхатолошки човек
настаје у Цркви благодаћу, док савремени хомо новус настаје менталним процесима и
духом и захватима различитих наука. Први жићем у Христу, други индивидуалним и
индивидуационим настројењима душе и тела. Крајњи домет једног и другог, коначно,
јесте подвиг љубави. А Божанска Љубав и калокагатхиа љубави поима се само личним
развитијем у светлу евхаристијске љубави; љубави логоморфне и икономорфне. Ради
сликовитости исказа предложићемо панораму брода на мору као панораму Цркве на
пучини овога света. Тада ће црквени храм бити налик прекоокеанском и васионском
броду, то јест времеплову и есхатоплову. Путници сви људи који се одазивају позиву за
пловидбу, и који се могу укрцати у ово пловило само са уредном исправом – крштеницом.
Даље, са њим, пловилом, односно њом, Црквом могу да путују ка Царству само они који
поштују и држе правила пловидбе, свете Каноне и заповести, свете врлине и Тајне и
догмате Свете Цркве Православне. Наравно, циљ пловидбе је самобитан: Царство Божје,
лука опет Божји Престо или Света Трпеза храма.
Наш савремени човек жеђа и за даром светитељства. Светост је односна категорија,
неизоставно замислива у вези са благодаћу. Ми сада богоопштимо са Пневматизованим
и Есхатолошким, Васкрслим и неизоставно Историјским Христом. Ми се освећујемо и
постајемо евхаристијска бића, свети по Причешћу, по богоопштењу, по причасности.
Зато светост спада у категорију причасности. Тело и Крв Господа Исуса Христа су Пресвети Дарови, и изван ових Светих Евхаристијских Дарова не може се ни наћи ни
замислити ништа светије. Ма колико ми сами, или са другима трагали за нечим светијим
од њих, ничега потоњега као светијега неможе бити до Евхаристијских Дарова, нити ће
га бити! Остаје да доминира Христос у Путиру, како Га је сагледао Николај Кавасила,
чудесни тумач Свете Литургије и егзегета духовнога живљења у Христу, из једног од
периода византијског акмиа.
Даднимо још понеку реч о одушевљености савременога човека Светитељима; о
чињеници да је светитељ јединствено достигнуће црквене заједнице; специфичан свети
плод црквеног свеколиког односа човека са Христом, по благоизвољењу Бога Оца и
савршитељством Духа Светога Бога и Господа. Зато је светитељ нови есхатолошки човек,
неодвојив од Христа неодвојивог од Оца и Духа Светога; незамислив без Њих, али и
неодвојив од црквене заједнице, и такође незамислив без ње.
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На крају поставимо нашег сачовека у
оквире најмодерније науке, и подведимо
га под теме, рецимо библијско-химно
графске екологије, био-етичке техноло
гије и генетске хирургије са виртуелним
дизајном. Човек лично, и као Божји са
путник, и као наш сачовек привлачи нашу
пажњу од почетка. Како се он разодевао
од светлосних, и одевао у кожне хаљине,
а како се он данас конфигурише, и у син
тетичку одећу и металне оклопе одева; ево
прилога. Начини његових метаморфоза
најпре у самој његовој генетској структу
ри, а затим и у психосоматском склопу,
перспективе су у којима се распоређује
грађа за оваква размишљања о њему. И то
у једну перспективу као линеарну, и у другу
као инверзну; у прву као протолошку, у
другу као есхатолошку. Али, човек је од
почетка Божја светачка клирономија, и он
остаје такав до краја глобалног села и
његових фиеста; са слободом и могућно
стима да се опредељује за Богочовека или
за човекобога; да се опредељује за богосиновство и богопричастије, или за технотропију
и технолошке и хемијске благодети; за смирено окретање очију ка Саборном Христу,
или за сујетно одвраћање од Њега. Кључ за разумевање ових чињеница и методологија
и структура савремени људи отворена ума могу, осим у патристици наћи још само у
основним поставкама неопатристичко-синтезичкога богословља и његове медиологије.
Од искона и у почетку беше Реч, и она беше и јесте Љубав. Данас, на почетку Трећег
Миленијума, доминирају и дигитална и геномска реч. Поимању генома као књиге мора
се приступити дословце. Јер она је део дигиталне информације, написане у линеарном,
једнодимензионалном, једносмерном облику, и дефинисана је шифром која преводи
кратку азбуку знакова у велики лексикон знања насталог груписањем знакова различитим
редоследима. Такав је случај и са геномом. Обиласци фасцинантних места у геному и
дигиталне архиве тамо похрањене омогућавају нам да прочитамо књигу о нама самима,
о нашем пореклу, развоју, природи, разуму. Зато треба очекивати револуционарне
промене у антропологији, психологији, медицини, палеонтологији, свакој другој науци,
и наравно у уметности и естетици. А само ће благодат Божја остати иста, и непроменљива;
до краја ће она остати у вези са нашом Црквеном Икономијом и Подобијем, Хри
стоподобијем и Христоитхијом. Малочас смо подвукли да су гени енормно важни, али
и да није све у њима; јер они нису важнији од других мистагошких чинилаца, због чега
их и не треба апсолутизовати. Ми баш зато тврдимо да је људско биће нешто много више
од његових гена и његовог генетичког материјала. Само под тим и таквим условом тврдње,
технике мапирања и секвенцирања људског генома могу за нас да имају вредност
мистерије уметности над уметностима; то јест, филокалијске науке над наукама. Да
оставимо за неки други пут речи о психонаутици, психотерапији и њеној компатибилности
са духовним или филокалијским животом. Да оставимо и интернет, виртуелни свет,
виртуелни домострој и виртуелна блаженства, да оставимо медиологију и техно-етику,
геополитичке конструкције, технолошки дизајн, тему умешности холокауста глобалне
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политике глобалног села, и да искажемо неколике ерминевтичке речи о апокалиптичкој
слици Косова и Метохије на прелазу из двадесетог у двадесетпрви век. Да прословимо
о човеку Србину и Србима, који су, да буде речено на наш ризик, један од четири стуба
који са претходна три подржава васељену. Нека дакле први стуб буде јеврејски народ,
други грчки, трећи руски, да би четврти дакле био српски народ. Али се над Србином и
његовим народом систематски спроводи херем, или арам (израз Срба с Метохије). А реч
је о потпуном искорењењу некога, овде Србина и Срба, и то са клетвом бацаном на његово
име. Хришћанима, дакле и Србима јесте речено да ће они у свету који у злу лежи живети
као овце међу вуковима. И да ће им, ако се не буду непрестано утврђивали у вери претити
опасност од саблажњености злом, због чега би у једном тренутку они сами почели да се
опходе као околни вуци; то јест, да ће им израсти папци,и да ће их они изоштрити као
сечива за сопствену одбрану. А о временима зала, какво је и ово наше, постоје сведочанства
које зли господари неће моћи да порекну. Ми издвајамо сведочанство Милосава
Стојадиновића, који нас је подстакнуо да се заложимо за стварање једног центра од
међународног значаја за масовну заштиту Срба и памћење њихових страдања; дакле
центра наличног Јад-Вашему, са правом изношења пуне истине о српском холокаусту
кроз векове! И све тако до овога часа. Рекао је наиме Милосав Стојадиновић у својој
поеми Живот и смрт:
„Зла су она доба где народе криве,
зато што постоје и кољу их живе.
Где тирани право царство смрти створе,
у коме и живот и правду разоре.“
Зло је и ово наше доба где и Српски народ криве зато што постоји, и зато га жива кољу;
и то у опсегу да му буде угрожен опстанак, и то по начинима да су сами Срби саблажњени
сопственим страдањима. Једини утешан одговор на питање зашто? српска страдања, и
зашто у толикој мери?, можемо наћи у Јеванђељу: Ако мене гоне, гониће и вас, и у Првом
Атифону Степенах, гласа шестог: Од Светога је Духа сваки узрок који спасава. Ако некоме
од тога удахне по достојању, брзо га узима од људи на земљи, даје му перје, чини да порасте,
и меће га у ред оних горе.
Нигде у овој беседи ми нисмо желели да се испољи строгост према сачовеку; никако
нисмо били за то да он остане без наде; једноставно,ми на то нисмо имали право! Јер
наш сачовек има великога дара за покајање; он у трену ока може из суноврата, из крајње
таме да се преокрене, и да се устреми ка светлости Христовој. Уосталом, толико је
савремених доказа за то.
Црква данас, савремени човек такође, налазе се у свету у коме ће пребивати до
Христова доласка у слави. Црква, исповедајући да је Исус Христос Господ, тврди да њој
већ све припада; дакле, њој припада и савремени човек. Из есхатолошке перцепције
света се види да Црква пребива у њему у својству благовеснице Христове, еда би радила
на пољу старог или злог еона. Еда би оглашавала чињеницу да ће свет, све док не дође
до дефинитивног разграничења старог и новог еона почивати под знаком Љубави Божје.
А Бог је послао Сина Свога у свет да они који верују у Њега не погину него да имају живот
вечни. Првобитна доброта и лепота које је Бог даривао творевини док ју је стварао налази
се у свету, коме оне и припадају; то јест, Цркви. Тако се онда и трагедија која је задесила
свет, разрешава у Цркви. А када је то тако онда се и победа над светом већ догодила у
Цркви. А победа која победи свет – јесте вера наша, Православна. Према томе, ни наш
савремени човек није губитник, него потенцијални победник. Под отвореним знаком
питања остаје само – питање његове слободе, његове воље и његовога ероса – којем ће
се царству слободе и воље и ероса приволети?!
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С

Саопштење Светог
Архијерејског Сабора
о Косову и Метохији

абрани на јесењем заседању Светог
Архијерејског Сабора, ми Епископи
Српске Православне Цркве, на челу
са Његовом Светошћу Патријархом срп
ским Господином Иринејем, у овим теш
ким временима са којима се суочава
наша Црква и верни народ на Косову и
Метохији, најпре изражавамо подршку
Његовом Преосвештенству Епископу
рашко-призренском Господину Теодо
сију, свештенству, монаштву и верном
народу у Епархији рашко-призренској,
и њиховим напорима да опстану и остану
на Косову и Метохији као изворишту
српске православне духовности и нашег
идентитета.
Изражавамо и своју забринутост због најновијег развоја догађаја, посебно бројних
инцидената, крађа и других притисака, усмерених против нашег народа. Међународне и
локалне политичке представнике подсећамо да су дужни да обезбеде миран и достојанствен
живот за све грађане и да не дозволе било какво насиље. Посебно наглашавамо важност
присуства и активну улогу међународних снага, КФОР-а и мисије ОЕБС-а, у складу са
Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244, која треба да се настави све док
се не створе нормални услови за живот свих заједница на Косову и Метохији.
И овом приликом понављамо чврст и јединствен став целог Архијерејског Сабора наше
Цркве, изречен на овогодишњем редовном мајском заседању, да ни под коју цену не сме да
се доведе под знак питања пуни суверенитет и интегритет Србије на Косову и Метохији, који
је гарантован Уставом Србије и Резолуцијом 1244 СБ УН. За нашу Цркву, Косово и Метохија
никада није било, нити може бити само политичко питање за чије решавање монопол имају
искључиво државни органи. За нас је питање Косова и Метохије, кроз сву нашу историју и
данас, пре свега питање опстанка нашег свештенства, монаштва, верног народа и, нарочито,
наших древних светиња без којих не бисмо били оно што јесмо.
Као што о опстанку нашег народа, посебно оне најугроженије већине која се налази јужно
од Ибра, не можемо говорити без очувања наших светиња, тако не можемо говорити ни о
очувању светиња само као културно-историјских споменика, чији је опстанак наводно могућ
без опстанка нашег верног народа. Наше светиње имају свој најдубљи смисао као места
литургијског саборовања нашег народа, и то не само оног са Косова и Метохије већ и из свих
српских крајева, али и читавог света.
Обавезе свих нас према Косову и Метохији су данас веће јер се налазимо пред све јачим
међународним притисцима, једним делом да наша земља пристане да се одрекне Косова и
Метохије, или кроз признавање Косова и Метохије директно или прећутном сагласношћу
да Косово добије чланство у Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама.
Било какав потпис који би омогућио признање Косова, учешће у УН или одрицање Србије
од њега под било којом формом, заувек би укинуо свако историјско право Србије на овим
темељним просторима наше духовности и државности.
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Посебно забрињава што се под видом наводног „разграничења између Срба и Албанаца”
намеће могућност одвајања ако не целог, онда највећег и најважнијег дела Косова и Метохије
из састава Србије и његово признање као дела било независног Косова или чак такозване
Велике Албаније. Последице овакве одлуке би биле трагичне за опстанак нашег народа и
наших светиња. У том случају би већина Срба, без адекватне заштите и безбедности, била
принуђена на исељавање са својих историјских простора, где би се са још већим интензитетом
формирало једно етнички чисто албанско друштво, уз брисање свих трагова нашег историјског
постојања. Идеја такозване поделе и раздвајања органског јединства између Срба јужно и
северно од реке Ибра, и од осталих Срба без обзира где живе, уноси велики немир и
забринутост међу наше вернике и не ужива подршку највећег броја грађана Србије и Срба
уопште. Територијална подела је посебно опасна јер би неибежно подразумевала стварање
етнички чистих простора, што би имало и несагледиве последице за цео регион који се још
болно опоравља од страдања и разарања у току деведесетих година прошлог века. Зато је
наша Црква увек подржавала изградњу друштва у коме људи различитог порекла могу да
живе у миру, уз пуну заштиту и поштовање свог верског, културног и народног идентитета.
Свети Архијерејски Сабор је посебно забринут због тога што наша Црква од 2007. године
никада није била званично позвана да изнесе своје сугестије поводом заштите наших светиња,
свештенства, монаштва и верног народа. Већ годинама инсистирамо на адекватној заштити
наших светиња, јер смо свакодневно сведоци не само отвореног неиспуњавања постојећих
регулатива (везаних за елементе такозваног Ахтисаријевог плана који су ушли у такозвано
косовско законодавство), чак и поред међународних притисака, већ видимо да локалне
самопроглашене косовске институције несметано настављају са процесом који води ка
стварању етнички чистог албанског Косова, у коме дугорочно не би било места за Србе, али
и за остале неалбанске заједнице. Систематско избегавање преузетих обавеза Приштине
везаних за Заједницу српских општина и других обавеза из „Бриселског дијалога” само
потврђују да би у постојећим условима и са садашњим односом према Србима било веома
тешко наћи дугорочно решење. То свакако не значи да наша Црква подржава „замрзнути
конфликт“ већ, штавише, подстичемо наставак једног отвореног, али пажљиво вођеног
дијалога који би у први план ставио заштиту људских и верских права, унапређење владавине
права, јачање правне сигурности и ефикаснију заштиту угрожене духовне и културне баштине,
која не би зависила од самовоље локалних косовских институција, већ би била регулисана
на свеобухватнији начин уз међународни надзор и јасно дефинисане механизме примене
договорених принципа заштите. Такође је тешко говорити о било каквом даљем дијалогу
без стварања услова за повратак прогнаних Срба и заштити и враћању њихове узурпиране
имовине. Одустајање од овог захтева значило би прихватање послератног етничког чишћења
као свршеног чина. Без ових предуслова је немогуће говорити о трајнијем решењу проблема
на Косову и Метохији. Зато је постављање исхитрених рокова, и поред крајње неповољних
услова на терену и врло комплексне ситуације у Европској унији, без икаквог оправдања.
Апелујемо на државне представнике Републике Србије да, уместо на тражењу што бржег
споразума са Приштином, више пажње посвете изградњи једне државне и националне
платформе у чијој би припреми учествовали релевантни чиниоци нашег друштва. На тај
начин би се чували основни интереси нашег народа и повратило би се поверење свих кључних
друштвених фактора у земљи, Истовремено треба наставити на изградњи поверења и
разумевања и са косовским Албанцима и осталим људима добре воље који живе на Косову
и Метохији и другим деловима Србије, јер будућност целог региона пре свега зависи од
спремности и способности свих нас да живимо једни са другима у миру и међусобном
поштовању.
Са приближавањем јубилеја 800. годишњице самосталности наше Свете Цркве, веома је
важно да се сви подсетимо да је државност Србије од почетка била нераскидиво повезана
са духовном традицијом наше Цркве као кључног фактора нашег идентитета кроз историју.
(Званично саопштење САС СПЦ од 7. новембра 2018.)
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О ОСУЂИВАЊУ

Н

икога немој осуђивати, разобличавати, нити грдити, чак и оне који су веома лошег живота. Разастри своју одећу над палим и покриј га… Кад неко у
твом присуству почне да осуђује брата свога немој га слушати, него обори
главу. Што пре то учиниш и пред Богом и пред њим ћеш се показати као обазрив.
(Преподобни Исак Сирин)

Почетак спасења је осуђивање самог себе. Будимо ли пазили на себе нећемо
осуђивати друге, јер је и у нама самима много онога за шта осуђујемо друге.
Посаветуј онога који је сагрешио, али не осуђуј палог, јер је то клевета, а оно
прво је жеља да се грешник исправи.
(Преподобни Нил Синајски)

Чије дело може бити смућивање, осуђивање и пакост, ако не демонско? А ми
испадамо помоћници демонима, на погибељ себи и ближњима. Зашто? Зато што
у нама нема љубави, „јер љубав покрива мноштво грехова“ (1. Петр. 4,8). Свети
не осуђују грешника и не одвраћају се од њега, већ саосећају са њим, жале га,
саветују, теше, лече, као оболели део тела и чине све да би га спасили.
(авва Доротеј)

Ако видиш да је брат сагрешио, не презри га и не одвраћај се од њега, нити га
осуђуј, јер ћеш иначе и сам упасти у руке твојих непријатеља. Не осуђуј никог од
смртних да се Бог не би узгнушао на твоја дела.
(Преподобни Антоније Велики)

Зар се не треба ужаснути, устрептати и избезумити када „Отац не суди никоме,
него је сав суд дао Сину“ (Јн. 5,22), а Син узвикује „не судите, да вам се не суди“
(Мт. 7,1) и „не осуђујте и нећете бити осуђени“ (Лк. 6,37), исто као и Апостол:
„Зато не судите ништа пре времена, докле не дође Господ“ (1. Кор. 4,5) и „у чему
судиш другоме, себе осуђујеш“ (Рим. 2,1), када је, дакле, све то тако, а људи, преставши да плачу због својих греха, узеше суд из руку Синовљевих, и сами, као да
су безгрешни, суде и осуђују једни друге! Небо се ужасава овога и замља дрхти.
(Преподобни Максим Исповедник)

Од самољубља и таштине у нама се рађају и нека друга зла која нам причињавају
још већу штету, а то су строги судови и осуђивање ближњег, по коме га ми сматрамо ништавним, презиремо га и понижавамо, ако нам се за то укаже прилика.
Високо ценећи себе и гајећи о себи високо мишљење нормално је да ћемо са висине гледати на друге, осуђивати их и презирати, јер нам се чини да смо далеко
од оних недостатака за које нам се чини да их имају други. Али власт за то ти није
дата и, присвајајући ту власт, ти сам истог тренутка заслужујеш суд и осуду, не
пред слабим људима, него пред свемогућим судијом за све - Богом.
(старац Никодим Светогорац)
Приредио: протојереј-ставрофор Драги Вешковац
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Православна Охридска
Архиепископија је прославила
јубилеј 1000 година од оснивања
Ове, 2018. године, навршава се 1000
година од оснивања Охридске Архиепи
скопије (1018. г.), од стране византијског
императора Василија II Бугароубице.
Свеправославно призната канонска црква
у Републици Македонији, Православна
Охридска Архиепископија обележава овај
јубилеј на више различитих начине.
Централна прослава 1000-годишњице
од оснивања Охридске Архиепископије,
са црквеним благолепијем, одржала се
29. и 30. септембра, у Ставропигијалном
манастиру „Свети Јован Златоуст“, Ни
жепоље, Битољ.
30. септембра служена је света Архијерејска Литургија на којој је началствовао Његово
Блаженство Архиепископ охридски и Митрополит скопски Г.Г. Јован, у саслужењу
Архијереја: Митрополита црногорско-приморског Г. Амфилохија (Српска Православна
Црква), Архиепископа Лублинског и Челмског Г. Авеља (Пољска Православна Црква),
Епископа шумперског Г. Исаија (Православна Црква Чешке и Словачке), Епископа:
врањског Г. Пахомија, рашко-призренског Г. Теодосија, крушевачког Г. Давида, мохачког г. Исихија, диоклијског г. Методија (Српска Православна Црква), Епископа: полошко-кумановског и Местобљуститеља дебарско-кичевског Г. Јоакима, брегалничког и
Местобљуститеља битољског Г. Марка, стобијског и Местобљуститеља струмичког Г.
Давида (из Православне Охридске Архиепископије), потом презвитера Спиридона, представника Архиепископа Тиране и целе Албаније Г. Анастасија (Православна Црква
Албаније), и бројног свештенства из различитих епархија више помесних Цркава.
Литургијско торжество са својим појањем увеличали су познати псалти из Р. Србије,
Р. Грчке и Р. Бугарске, протопсалт Никола Попмихајлов са хором „Мојсије Петровић“
(Београд), протопсалт Григориос Папаемануил са хором „Доместики“ (Драма) и
протопсалт Никола Антонов (Софија).
На Литургији је присуствовао и представник Канцеларије за односе са верским
заједницама при Влади Републике Србије, г. Марко Николић.
Саборном божанственом Тајноводству, које је несумњиво најодговарајући начин
прославе једног овако великог јубилеја, претходило је свечано Архијерејско вечерње
богослужење, на којем је началствовао Архиепископ Лублински и Челмски Г. Авељ, а
молитвено је било присутно и више Архијереја. На јутрењем богослужењу началствовао
је Митрополит црногорско-приморски Г. Амфилохије.
После одслужене Архијерејске Литургије, за присутни бројни народ била је уприличена
трпеза љубави, после које је следио пригодан, свечани програм. Својом надахнутом
омилијом, програм је започео Његово Блаженство Архиепископ охридски и Митрополит
скопски Г.Г. Јован.
У продужењу следило је предавање професорке Ангелики Деликари.
Свечани програм је садржао и музичке тачке гореспоменутих хорова, као и извођење
традиционалних песaма кавалџија из оркестра „Пеце Атанасоски“, са женском вокалном
групом при истом оркестру.
Изворник текста: ПОА
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Архиепископ охридски и Митрополит скопски Јован

Омилија на јубилеју 1000
година од оснивања
Охридске Архиепископије
Ваша Високопреосвештенства и Преосвештенства, драга браћо свештенослужитељи,
народе Божји,
Привилегована је она генерација која може да слави овакве вишевековне јубилеје. У
поређењу са људским животом, који траје у просеку између 70 и 80 година, као што каже
псалмопојац, 1000 година је много. Но, шта је 1000 година за Бога? Оне нису ни кап у
океану вечности којим господари јединствено Света Тројица, али са друге стране
1000-годишњи јубилеј једне Цркве није ни неважан, нити безначајан догађај пред Богом.
То је тачно половина времена откако је Бог постао као један од нас, половина времена
од када је Христос примио на себе ову створену природу, са једним и јединственим
циљем, да јој подари вечност.
Охридска Архиепископија се креће тим путем ка вечности који је отворио сам
Богочовек, проширили су га свети Апостоли, залили су га свети Мученици, поравнали
су га свети Оци, а асфалтирали су га наши достоблажени претходници из лозе охридских
архиепископа, од којих су неки већ проглашени светитељима.
Напредујући током времена ова Архиепископија је наишла на не мали број проблема,
но духовно здрави мужеви и светли примери архиепископâ који нису застрањивали од
пута који је трасирао сам Христос, препреке постављене од искушења су претварали у
победе, за саме себе, за народ Божји који су водили, за сву Цркву.
Вероватно би био превелики захтев да знамо све о историјском путу ове славне
Архиепископије у временском трајању од 1000 година. Они делови које је историја
успела да забележи су довољни да се направи прецизна реконструкција развоја црквеног
живота територије која је била под јурисдикцијом ове Цркве.
Административно је основана од цара Василија II Бугароубице 1018. г. И претходна
Црква на овим просторима, Јустинијана Прима, била је основана од стране цара, као
што је од цара била основана и Синајска Архиепископија. То су три цркве у историји
Цркве које су административно основане од стране цара.
Кажемо административно, зато што су црквено још од најранијих времена хришћан
ства ови простори били заквашени еванђељском проповеђу и животом по њему. Неки
од Епископа Хераклеје, данашњег Битоља; Стобија, данашњег Велеса; Баргале, данашњег
Штипа; Скупија, данашњег Скопља; Тивериополиса, данашње Струмице, потписници
су аката Васељенских или Помесних Сабора
Не можемо а да се не сетимо и дела првог словенског Епископа Климента, који никада
није носио титулу охридског, али због тога што је у Небески Јерусалим преминуо из
словенског Јерусалима – Охрида, касније је прозван охридски. Не можемо на овој
свечаности а да се не сетимо и охридског Архиепископа Лава, који је тих година
непосредно пре шизме али и после стварања велике шизме са Римокатоличком Црквом
писао текстове и писма у којима је детаљно образлагао грешке што је чинила Црква на
Западу. А Теофилакт, Архиепископ охридски, тај свестрано надарени муж успоставио
је култ многим светитељима са ових простора. Његово име је синоним за образованост
у средњем веку. Његова писмена заоставштина представљала је корисно штиво много
бројних теолога, но нарочито је корисно и за црквене људе наше епохе, иако је од времена
када је живео прошло много векова.
Светитељски лик охридског Архиепископа Константина Кавасиле, најупечатљивије
смо упознали са фреске у храму Св. Богородице Перивлепте у Охриду, где стоји одмах
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поред Св. Климента, но живописани су у неколико охридских цркава и охридски
Архиепископи: Никола и Прохор и то са светитељским ореолима.
Ова Архиепископија је била расадник писмености међу словенским Црквама. Она је
била преносилац византијске културе међу Словене. Следећи такво предање, сматрамо
да и у данашње време канонска Црква на овим просторима треба да негује то предање.
Богослужења у Охридској Архиепископији била су и на јелинском, и на словенском.
Због тога смо позвали хор из суседне Еладе, да учествују у пуноћи у овом догађају. Због
њиховог учествовања, искрено им благодаримо.
Као што је основана од царске власти 1018. г., тако је истo била и укинута од цара
1767. г. Такав континуитет непрекинутог административног постојања је укинут већ
неколико векова. То, свакако, не значи да је Црква била укинута, због тога што Цркву
може да укине само онај ко је и основао, а то је Христос. Ипак, организацијски, као
аутокефална Црква, Охридска Архиепископија не постоји тачно 251 годину.
Безбожна комунистичка власт у тадашњој Југославији дозволила је да се на овим
просторима организује, подвлашћена режиму, национална Црква, али је она од свих
православних Цркава била препозната као комунистичка творевина, и иста није била
призната ни тада, а остаје непризната и до данас.
Етнофилетизам је учинио, и још увек чини, велике смутње у Цркви. Он је осуђен на
Сабору у Константинопољу 1872. г., али на жалост од 19. века, до дана данашњег није
ишчезао из Цркве. Толерише се већ век и по, али у последње време поједини у Цркви,
из само њима познатих разлога, као да заборављају на то. Неприхватљиво је, па чак и
лицемерно, Цркве које су биле дуго времена у расколу, без покајања да буду прихватане,
па чак и награђиване, само због тога што су биле упорне у расколу.
Ако се сетимо да се Црква рађала преко мучеништва, најпре у првомучеништву
Христовом, а затим преко мучеништва Његових Апостола и оних који су били спремни
да страдају за веру, онда нас не чуди због чега јединствени критеријум о ауторитету у
Цркви представља спремност на мучеништво. Црква је опстојала и у најтежим условима,
само због тога што је увек била спремна на сведочанство крвљу.
Први који је савршио покрштавање Охриђана, већ у трећем веку по Христу, у тадашњем
Лихнидосу, био је свештеномученик Еразмо. Он је поставио квасац на овим просторима
да бисмо знали како се утемељује Црква, коју, уколико је утемељена на мученичкој крви,
искушења не могу да пољуљају.
Православна Охридска Архиепископија, која је данас канонска Црква на делу
територије која је некада била под јурисдикцијом Охридске Архиепископије, је аутономна
Црква у канонском подручју Српске Православне Цркве. Она није основана од цара,
али је аутономију добила канонским путем од оне Цркве која је имала право да јој ту
аутономију и да.
Са једне стране, у обавези је да чува предање о славној охридској Цркви, а са друге
стране да зна како се сведочи Слово у садашњости, на путу ка мирном пристаништу у
Царству Божијем.
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Због тога, у овом свеча
ном тренутку бих желео да
се заблагодарим Епископи
ма Православне Охридске
Архиепископије, свештено
служитељима, а нарочито
народу Божјем који је досто
јанствено поднео гоњења
Цркве на овим просторима,
несвојственим за прилике у
21. веку. Но, управо овај на
род је зачуђен, а ништа ма
ње и ми Епископи и свеште
нослужитељи, како је мо
гуће у Цркви да се прави
повод за раздор, и то тамо где постоји могућност да барем у нашој епохи и не дође до
решења?
Није могуће да се не бринемо због онога што се дешава у Цркви па било где да је то
у свету. Црква је једна и само као једна може бити Христова. Због свега претходно реченог
узимамо за право да поручимо: нико у телу Цркве нека не изазива проблеме теже од
оних које може решити, јер такви проблеми прете да пољуљају црквени мир, толико
неопходан за црквено изграђивање.
Ми пак, који прослављамо овај јубилеј, уистину у скромним условима у које нас је
довела власт ове земље, којој смо се успротивили због њене иредентистичке политике,
коју је годинама у назад водила влада према суседној Елади, имамо сва права да говоримо
о ономе што је свакако врло добро познато у свим Помесним Црквама. Не постоји ништа
важније од јединства Цркве, у вери, у догматима, у канонском поретку.
Шизма је проблем за целу Цркву, и не представља проблем само онима који су се
одвојили, она представља проблем и онима од којих се одвојила. Из тог разлога је
разумљива брига првотроне Цркве за исцељивање свих раскола који постоје у православ
љу, али нико не би могао да оправда исцељивање неког раскола прављењем другог
раскола. Због тога треба да се организује нови Свети и Велики Сабор који би исправио
слабости претходног.
Јубилеј који славимо треба све нас који живимо у овој земљи да учини одговорнима,
да озбиљно приступамо историји и историјским фактима. На жалост, непоштовање
управо тих историјских факата је државну власт ове земље учинило свима за подсмех
у свету. Историјским истинама не може да се манипулише, нарочито не у наше савремено
време. Јединствено оно толико брзо тече тако што не оставља непопуњену празнину за
фалсификате и неистине.
Користимо прилику да се заблагодаримо представницима помесних Цркава, што су
нас удостојили њиховим учествовањем у овој литургијској прослави. Но, ова прослава
није само наша. Ово је прослава свеукупне Божје Цркве која живи као једно тело, као
један организам. Охридска Архиепископија функционише као помесна Црква, но увек
у јединству једне, свете, саборне и апостолске Цркве. У ниједном историјском моменту
није била у расколу. Због тога желимо да ово буде повод за тим да раскол у коме се налазе
наша браћа у овој земљи, да буде превазиђен, али свакако на еклисиолошким и канонским
начелима које чува православна Црква.
Нека друга генерација која ће славити бројнији јубилеј Охридске Архиепископије,
више и да не спомиње овај проблем у вези са шизмом, управо због тога што ће овај јубилеј
учинити озбиљнијим све нас који можемо да допринесемо да се превазиђе ово неприродно
стање.
Превод:Презвитер Марко Манојловић
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Ангелики Деликари

(Професор средњевековне историје словенских народа
Одсек за историју и археологију Аристотеловог Универзитета у Солуну)

1000 година од оснивања
Охридске Архиепископије
1018. године византијски император Василије II Бугароубица је распарчао Самуилову
државу (976-1018) и припојио њену територију Византијској империји, оснивајући тему
Бугарска са главним градом Скопље. За црквену катедру теме изабрао је Охрид, оснивају
ћи истовремено и аутокефалну Охридску Архиепископију. То је значило да је овај нови
црквени организам припадао директно императору, а не Константинопољској Па
тријаршији, и да је добио аналогни статус са оним Кипарске Архиепископије. Њена
катедра, пак, град Охрид, се поистовећује са древном византијском Лихнидом, која је
била позната византијска епископија још пре IV века.
Са циљем да одреди границе и јурисдикцију Охридске Архиепископије, император
је издао три запечаћена документа, т.ј. сигилије, између 1019. и 1025. године. Овим
делатностима је приступио после одговарајућег захтева од стране првог Архиепископа
Охридског Јована, који је био словенског порекла. Иако, нажалост, није сачуван оригинал
сигилија Василија II, ипак њихов текст се преноси у хрисовулама Михаила VIII (1272
или 1273).
У сигилијама Василија II, детаљно су описане епископије, које су припадале охридској
јурисдикцији. Реч је о епископијама: охридска, костурска, главенишка, мегленска,
битољска (где имамо ту радост да се данас налазимо), струмичка, морозвидска,
велбуждска, средишка, нишка, браничевска, београдска, сремска, скопска, призренска,
липљанска, сервијска, дристарска, видинска, рашка, орејска, чернишка, химарска; следе
митрополија драчка, епископија дринопољска; у продужењу следи нечитко име неке
епископије, и на крају епископије: ботротска, јанинска, козилска, петарска, ригонска,
стажска и веријска.
У суштини, византијски император је покушао да црквено укључи збир територија,
које је освојио, под једном црквеном управом. Вероватно су ове његове делатности
последица чисто политичких разлога, те је и сам стремио једној структурираној,
аутокефалној (но, ограниченој у односу на Константинопољску Патријаршију), црквеној
управи, да би постепено успео са византизацијом целокупног насељења те области.
Разуме се, на тај начин, Охридском Архиепископу је поставио једно велико дело, имајући
у виду да се област његове пастве протезала на северу до Дунава, на југу до Тесалије, на
истоку је досезала до Рила и на западу до Јадранског мора (обухватајући тако територије
раније бугарске државе, Србије и Албаније). Архиепископ Охридски, иако је, на основу
сигилија, био постављен да практикује јурисдикцију једне толико широке области,
имајући као разлог велику удаљеност многих Епископа од његове катедре, врло је
вероватно да се уздржавао при избору Архијереја у најудаљенијим областима, те се
мешао једино при произлажењу озбиљних проблема и саветовао је Архијереје, онда када
је постојала потреба. Епископи, који су били удаљени од Охрида, сигурно нису имали
често могућност, а можда и никад, да буду присутни на Синодима Архиепископије и да
носе заједничке одлуке са осталим њеним Архијерејима.
Током свих векова њеног постојања, Архиепископија је често мењала границе будући
да је укључивала граничне области византијске државе, од којих су неке, на одређено
време, престајале да се налазе под византијском контролом и прелазиле у руке туђих
владара. Исто тако, реч је и о областима Илирије, чије је владаре Рим у континуитету
покушавао да придобије и да их одсече од православне догме. Зато је, барем у прва два
века, избор Охридских Архиепископа представљао важну бригу византијских императора.
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Биране су образоване личности, које су уживале потпуно поверење императора и које
су припадале ужем кругу императорског Двора. Разуме се, после XIII века, ово престаје
да буде увек важеће правило, управо због латинског освајања Константинопоља, због
привремено повећаног утицаја државе Епира, но и због освајања територија Архиеписко
пије од туђинаца (бугарских и српских владара). Константинопољска Патријаршија је,
пак, сматрала да је потребно да има контролу по питању избора Предстојатеља Охрида.
Поред њихове делатности као црквених мужева, Охридски Архиепископи посебно су
се истицали њиховим писаним делом и заштитом права Православља. Наследник првог
Архиепископа Охридског Јована, Лав (око 1037 - †1055/1056), активно је учествовао у
спору између Константинопоља и Рима по питању конфликта око бесквасног хлеба.
Теофилакт Охридски (око 1089 или 1092 - †1126), један од најважнијих и најплоднијих
писаца, који су тамо били Архијереји, између многих дела, написао је опширно Житије
Светог Климента, по мом мишљењу најбитнији текст када је у питању кирило-методијева
мисија у Великој Моравији и примање њеног наследства у охридску област, као и
Мучеништво пострадалих у Тивериополу (Струмица). За време архијерејства Јована
Комнина (у току година 1140 – 1164), који је био потомак познате византијске император
ске породице, Архиепископија је поистовећена са старом Архиепископијом Првом
Јустинијаном. Иако је повезивање погрешно, важност и слава Архиепископије су порасле.
На основу веома важног дела и преписке једног од најпознатијих Архиепископа Охридских
и истакнутог канонолога епохе, Димитрија Хоматијана (око 1216 – око 1236), може бити
прослеђена не само црквена, већ и социјална историја Архиепископије. Његови односи
са истакнутим личностима епохе и са страним владарима као што је Теодор Дука, владар
државе Епира, са Стефаном Немањићем, са Стефаном Радославом и другима, показују
поштовање, које су неговали према личности Архиепископа, но и страх неких од
међународног утицаја Архиепископије. У храму Богородице Перивлептос (1294/1295),
у Охриду, човек може да се одушевљава изображењем Архиепископа Охридског
Константина Кавасиле са светим Климентом. Константин Кавасила је био једна од
истакнутих личности, која је не мало година деловала у црквеном окружењу Охрида,
прво као Епископ Гревене, потом као Епископ Тивериополски (Струмички), у продужењу
као Митрополит Драча и на крају као Архиепископ Охридски. Два пута је био на
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архиепископском трону у Охриду, први пут за време царовања Теодора II Ласкариса
(1254 – 1258) и други пут за царовања Михаила VIII Палеолога (1259 – 1282), и као што
се види, био је канонизован за светитеља кратко време после упокојења.
Изградња амвона у храму „Свете Софије“, у Охриду, се повезује са Архиепископом
Григоријем I (вероватно већ почетком 1312, до краја 1314/почетком 1315 или према
другима 1332). Тамо, у колонама постоје четири монограма у круговима од којих се у
два чита Γριγόριος или Γριγοριώς, а у друга два Архиепископ Бугара.
У периоду српског освајања Охрида, односи Архиепископије са српским владаром
Стефаном Душаном чини се да су били хармонични. Архиепископ Николај (1334? –
1365) је започео један нови период сарадње и поверења са Србима. На ктиторском
изображењу (хронолошки опредељеном између 1347 – 1350), у параклису Светог Јована
Претече у цркви „Свете Софије“, у Охриду, Архиепископ Николај се појављује као
молитвени посредник пред светим Јованом Претечом, представљајући му Јована Оливера
(Охридског владара), и чланове његове породице (његову супругу Ана-Марију и његове
синове Дамјана и вероватно Крајка).
Види се да је ктиторску делатност Николаја продужио и његов наследник Григорије
II (1364/1365 – 1378), као што произлази из два натписа у којима се појављује његово
име. Први се налази изнад порте у параклису, на северном крилу цркве „Богородице
Перивлептос“, који је посвећен светом Григорију Богослову и хронолошки је опредељен
1364/1365 године. Тамо се Григорије спомиње као Архиепископ Прве Јустинијане. Исто тако, у старој цркви светог Климента, у насељу Болничка, у ктиторском натпису (1378),
који се налази изнад јужне порте, на њеној средини читамо да је тај храм био изграђен
и насликан за време архијерејства свесветог Архиепископа Прве Јустинијане и целе
Бугарске кир Григорија, када је управитељ града био Андреј Гропа.
Могло би се сатима говорити о делатностима Охридских Архиепископа током свих
ових векова, о међународном утицају Архиепископије, о титулама Архиепископа, које
су одсликавале њихову јурисдикцију, реалну или фиктивну. Циљ Архиепископа је био
промовисање Охрида ширем простору Балкана и позивање на успомену славне прошло
сти из његовог црквеног окружења. У једној пастирској посланици Архиепископа Зосиме
Охридског, 11. јуна 1708. год., у вези са даром Великог Вожда Унгровлахије господина
Георгија Кастриота, користи се једна опширна титула: Зосима, по милости Божијој,
Архиепископ Прве Јустинијане, Охрида и целе Бугарске, Дакије и Медитерана, Рипенсије,
Превале, Дарданије, Горње Мизије и осталих (области) Патријарх.
Навођење ових епархија упућује на Новелу 11 (535), Јустинијана I, којом је овај
византијски император основао Архиепископију Прва Јустинијана. Тамо су описане све
области титуле Зосиме, као епархије, које припадају Првој Јустинијани.
Посебно треба да се спомену најкарактеристичнији светитељи Охридске Архиеписко
пије, свети Климент и преподобни Наум, ученици светих Кирила и Методија. Њихово
испраћање у Охрид од стране бугарског владара Бориса I, означава почетак друге фазе
– ако ми је дозвољено ово временско разграничавање – црквеног дела кирило-методијеве
мисије међу Словенима. То што су свети Климент и преподобни Наум покушали да направе у овој области, је: суштински да је спасу, да је сачувају и поново да заблистају словенску културу, која је била створена у Великој Моравији. Свети Климент је био рукоположен за Епископа Величког (данашњи Велес), 893. или 894. год., после захтева
Константинопољској Патријаршији од стране бугарског цара Симеона (893 – 927). Прво
познато спомињање Климента као Епископа Величког датира у кодексу Assemanianus
(средином XI века). Тамо се наводи да се 27. јула, на дан спомена светог Пантелејмона,
слави и свети Климент Велички (Климента Епископа Величьскаго). Иако никада није
добио титулу Архиепископ Охридски из простог разлога, што у његовој епохи Архиепи
скопија није постојала, а није добио ни титулу византијске Епископије Лихнидске, ипак
је област његове јурисдикције била широко распрострањена, а најзначајнији град у
епископији је био Охрид. Када је реч о светом Клименту, ретроспективна употреба титуле
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Архиепископ Охридски се повезује са
његовим свештеноапостолским, пастир
ским, ктиторским и писачким делом у
охридској области. Како у срцима његове
пастве, тако и код каснијих Охридских
Архиепископа, било је сачувано живо
сећање на светог Климента као првог
пастира Архиепископије.
Представљало је част и благослов за
Архиепископе да укључују тог светитеља
у своје претходнике, да га сликају на
фрескоживопису у својим црвкама, да
траже од њега помоћ и просветљење како
би тамо продужили своје дело.
Освајањем Балкана од стране Осман
лија и привременим укидањем цркава
Бугарске и Србије, чини се да се улога
Архиепископије Охридске надоградила,
будући да је највероватно изнова преу
зела јурисдикцију над територијама, које
је била изгубила у прошлости.
У сваком случају, чињеница је да је
Архиепископија Охридска успела да
опстане од 1018. год., до данас, у области
у којој развој догађаја током времена
није увек био благонаклоњен према њој.
Ипак, треба да се прихвати да, нити бу
гарска, нити српска, коначно нити ото
манска власт нису успеле суштински да промене карактер, делатност, и што је најважније,
њен идентитет. Јелини, Словени и друге националности, хармонично су сапостојале
вековима у областима Архиепископије.
Од срца желимо долгоденствие и, дај Боже, да визија њеног оснивача делује као
обједињујући фактор свих народа, који су се нашли под њеним духовним покровом и
да увек осветљава пут љубави и сарадње.
превод: Епископ стобијски Давид
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Архимандрит Алексеј Богићевић

ПУТа КОЈИ ВОДИ У ЖИВОТ
БИО СИ НАСТАВНИК
(Беседа на Светосавској академији у Крушевцу 2018. године)

П

ут који води у Живот за нашег нај
већег светитеља Саву био је Христос,
јер без Христа нема живота, нема
Вечнога живота.
Он је то од малих ногу схватио и кренуо
на тај пут, „пропутивши“ га и за свој српски
род. Своје родољубље је Сава неуморно
чувао од насртаја разних вукова, као што
добар пастир чува овце своје, волећи и
бринући о своме повереном стаду. Тиме је
православље у нас Срба, кроз јединствено
дело и личност Светог Саве, поистовећено
са Светосављем.
Другим речима, нити је Светосавље опре
чно са Православљем, нити је пак Право
славље нешто друго него Светосавље.
Преподобни отац наш Сава као образац
Христов, пун благодати и сарадник Његов,
неуморно је до свог упокојења у 63. години
био покретно Jеванђеље.
Сви добро знамо, јер смо савременици
једног историјског доба, шта нам се дого
дило када смо заборавили Светог Саву.
Заборавивши Саву заборавили смо Христа,
и обратно.
Наиме, након Другог светског рата, 1947.
године, избачена је икона Светог Саве из
свих школа, тропар забрањен и заборављен,
настала је тама, а кад се човек у тами изгуби,
пут у живот постаје беспуће.
А у беспућу господари кнез таме.
Пут нашег Оца је озарен светлошћу не
вечерњом.
Слободно можемо рећи да је тај пут тра
сиран трима светлим тачкама.
Прва тачка јесте завичај – родна груда,
Србија.
Друга тачка, Света Гора.
Трећа, Света Земља.

Завичај-родна груда
Завичај, где је као принц Растко рођен и
проходао и од малих ногу, како нас Савини
биографи Доментијан и Теодосије оба
вештавају: „Бејаше дете благообразно и
весело душом и напредоваше у учењу, иза
зиваше дивљење својим разумом у детињем
разуму.“
Из наведеног се види да је образовање
Христовог лика Сава стекао у најранијој
младости својој. Тај чврсти темељ је био
постављен и пре његовог одласка у Свету
Гору. Касније ће на том темељу Сава, уз
помоћ свог духовног оца, старца Макарија,
али и других великих подвижника, изгра-
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Са истим светогорским жаром и одри
дити високу и чврсту кулу своје личности
која ће као светионик одређивати правац цањем мисионари и организује црквени
живот у Србији пуних 10 година сведочећи
своме роду.
и носећи светлост Христовог живота: Пра
вославље, Светосавље.
Света Гора
У овом периоду прилике наводе архи
Подвиг монаха Саве ко ће исказати, ве
рујем да ни његови агиографи у потпуности мандрита Саву, студеничког игумана, да
нису успели да запишу, јер његова одрицања моли од Византијског Цара Теодора I Ла
и подвизи Христа ради, само су Богу и њему скара и Васељенског Патријарха Мануила
I Сарандина самосталност Српске Цркве
били познати.
Богоносни отац наш Сава трудио се да коју и добија, поставши њен Први Архиепи
свакога утеши, да од злата које му је слао скоп.
његов отац Велики Жупан Немања, а потом
СВЕТА ЗЕМЉА
и његов брат Велики Жупан, а касније и
Уредивши Цркву по обрасцу Источне
краљ Стефан, нештедимице обнавља мана
стире и скитове по Светој Гори, заробљене Православне цркве Архиепископ Сава са
монахе од гусара откупљује и враћа им својом пратњом и богатим даровима одлази
слободу и као круну свога градитељства са у Свету Земљу на поклоњење светињама.
својим оцем, сада већ преподобним мо Места којима је ходио његов образац Хринахом Симеоном, гради манастир Хилан стос, Светог Саву су доводила до усхићења.
Штедро је давао поклоне светињама и
дар за монахе из свога отачаства.
Света Гора, коју је отац Сава заволео као монасима а они су му штедро узвраћали.
што је волео и свој завичај, са свим њеним То давање и примање поклона има вечни,
врлетима и високим Атосом који стреми у животни и Божански смисао. Зар нам то не
сведоче три велике светиње које је Свети
небо као да се подударају.
Преподобни Сава, који је са 25 година Сава добио на поклон и донео на вечни
произведен у чин архимандрита, не губећи благослов своме роду? Иконе: Тројеручица
везу са Србијом, забринуто прати догађаје и Млекопитатељница и Игумански штап
и у родној груди, у којој је беснео грађански Светог Саве Освећеног. Осам векова набро
рат. Захваљујући расуђивању, које му је од јане светиње красе манастир Хиландар и
Бога дато, одлучује да мошти већ прослав Карејску испосницу.
Моје размишљање о Светој Земљи, у којој
љеног оца свога, преподобног Симеона,
пренесе у Србију не би ли тиме измирио сам и сам провео пет година, намеће ми
једну смелу мисао, а она је у вези са писмом
своју завађену браћу.
Након десетогодишњег монашког ти које је Свети Сава у Светој Земљи написао
и послао Игуману Студеничком Спиридону.
ховања Сава се враћа у Србију.
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То писмо је за мене веома важно јер једнако
осећам Свету Земљу и доживљавам је онако
опипљиво као што је доживео и сам Свети
Сава.
Из њега се види цела Боголика душа Све
тог Саве; и сва брига о светињама које је
сабрао и које шаље оцу Спиридону.
Имам осећај као да је то писмо упућено
не само игуману Спиридону него за сва
времена упућено је и свима нама, зато имам
потребу да ту своју мисао поделим са вама
и загрејем срца ваша:
„Благодат вам и мир од Господа Бога и
Спаса нашега Исуса Христа!
У Господу Богу превазљубљени мој бо
жаствени сине, јеромонаше Спиридоне,
игумане велике лавре светога Симеона,
архимандрите!
Мада сам и грешан, Спаса мојега молим
да будеш сачуван душом и телом и свебо
жанствено стадо... И ево што се у овом месту
нађе, на благослов дајем ти крстић, да ми
га носиш на спомен, и појасић, јер сам га
полагао на гроб.
С тим крстићем да се молиш, носи ми га
вазда о врату, макар да имаш и другу ико
ницу, но њега вазда носи. А појасићем се
опаши, да је вазда о бедрима твојима, јер

сам га полагао на гроб, крстић и појасић.
И такву сам молитву створио, да би дао Бог
да би се тако сваки хришћанин молио за
мене! И дајем ти убрусац, што су ми га овде
даровали, а ја га теби дарујем, да ти буде на
благослов душе и тела. И камичак, што сам
га нашао, да ти буде на многе потребе, и да
га носиш при себи.
И моли се за нас, служитељу Христов, да
нас Бог укрепи и сачува, да бисмо опет к
вама дошли.“
Из овог писма игуману Спиридону ви
димо сталну бригу Светог Саве о завичају,
цркви, о свом духовном чаду, иако је телом
далеко духом је увек присутан међу својима.
Мала дигресија, ако је Свети Сава, као
образ Христов, путеводитељ у Вечни живот,
а то он заиста јесте, не грешим ако смело
кажем да је Сава све време мога живота и
мени био светионик.
Боравивши најпре у Дечанима, па на
Светој Гори и у Светој Земљи, богатећи на
сваком од поменутих места своје духовно
искуство, узрастајући тиме у раст мере
Христове, некако сам дубоко осећао да је
мој сапутник, пријатељ, дружбеник, али
најпре Отац, био управо наш Свети Сава.
Држећи се правца Савиног нисам могао
да залутам.
Заиста је свако од ова три места део неба
на земљи, предокус рајског стања које нам
је Сава као књигу пред очи отворио.
На Савином путу ми се изграђујемо, ми
постајемо небоземни, синови Божији по
благодати јер, да закључим:
Темељ наше вере је Христос .
Метод (пут) наше вере је Христос.
Циљ нашег пута је Христос.
Јединствени образац нашег пута и нашег
рода јесте Свети Сава !
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Наташа Јовановић

ФЕСТИВАЛ православног ФИЛМА

К

ако је Крушевац за четири дана трајања
Фестивала православног филма постао
јединствено место на свету на којем је
отворен дијалог не само између аутора филмских остварења и публике, већ и онај важнији,
на унутрашњем плану. Тема дубоко сакрална:
На којој тачки се сусрећу човек и Бог?
Не, свет се није одрекао Бога.
Фестивал православног филма који се
традиционално, четврту годину заредом,
одржва у Крушевцу, учинио је, чини се, више
по питању недоумица савременог човека
него ли што је то пошло за руком свеукупној
филмској понуди у овој 2018. години. За
четири дана трајања фестивала, филмови из
Украјине, Белорусије, Русије, Казахстана,
САД, Енглеске, Аустралије, Републике Срп
ске и Србије без обзира на изабрану тему и
форму, кандидовали су велику тему: да ли
су и у којој мери у криву они који су пове
ровали да се се може живети само од хлеба?
На плану унутрашње комуникације отворен
је озбиљан дијалог.
Стављајући личност у први план, филмо
ви приказани на овом фестивалу захтевали
су од својих јунака, а посредно и од публике,
да се загледају у суштину бивствовања и
изаберу пут између борбе и посрнућа, делат
ног милосрђа и нихилизма, живота и смрти.
Изазов за савременог неверујућег човека,
потврда исправности својих начела за оне
који никада нису одустали од хришћанских
порука. Играни и документарни филмови
имали су заједничку пропозицију: одгонетање
смисла снаге духа и промишљање о томе
када почиње посрнуће човека. У појединим
играним филмовима обрађене су библијске
теме, али и у онима у којима нису, драме
људског живота попримале су библијске
размере захтевајући од јунака да усмере
поглед ка небу. Живи су морали да одговоре
на питање шта је живот. Нека од остварења
из корпуса документарних филмова своје
јунаке стваљали су у историјску раван, у
ковитлац догађаја који су имали довољно
снаге, попут октобарске револуције која ће
сахранити последњу православну монархију,
да промене свет. Неки су пак, попут фран
цуског филма о Косову, својеврсно сведо
чанство о страдању једног народа чија драма

је, како је то Андрић рекао, почела на Косову
пољу. Неки, пак, суочавали су човека са
природом и захтевали од њега да пронађе и
кроз њу спозна смисао.
Изазов и тежак задатак за чланове жирија
који су морали да направе избор и прогласе
најбоље. Након марљивог рада и вишеднев
ног већања проглашени су и победници који
ма су у здању Крушевачког музеја уручене
награде, диптиси наших светитеља. Дипти
хом са иконом Светог Саве гласовима пу
блике награђен је филм „Са подножја брда”,
у режији Јане Пољаруш, Тамаре Цоцорије и
Константина Кутеева. Исти филм жири је
оценио као најбољи у категорији играног
филма те је Тамара Цуцорија у Русију понела још један, диптих са иконом св. Ни
колаја Чудотворца. За најбољи документарни
филм проглашено је француско остварење
редитеља Арно Гујона „Косово: хришћанство
у опасности“ које је овенчано наградом,
диптихом са иконом Василија Острошког.
Гран при Фестивала припао је филмском
остварењу „Сведоци љубави” редитељке На
талије Гугујеве, Рускиње награђен диптихом
са иконом Светог Кнеза Лазара.
Град Крушевац и Културни центар до
делили су и захвалнице украјинском ТВ
каналу „Интер” и режисерима филма „Бомбе
од којих је плануо свет”, Ани Безљуднаји и
Антону Никитину. Захвалницу је доделила
и Међуокружна организација слепих и то
режисеру Владимиру Тјуљкину за филм „13
километара”.
Након четири дана трајања фестивала
који се одржао под покровитељством Града
Крушевца а у организацији Епархије круше
вачке, „Вифсаиде» и Културног центра, гле
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даоци, учесници и жири окупљени у некада
шњој престоници Србије могли су да закључе
једно: исте духовне вредности, византијска
естетика и јединствен цивилизацијски, вред
носни модел православних народа непро
менљива је кроз векове константа без обзира
на националне варијетете. Како другачије
разумети образложење које је за најбољи
документарни филм срочила и на српском
прочитала Рускиња која о Косову, успо
ставиће се, не зна ништа мање од Срба који
памте како је један Милан Ковачевић сахра
нио сина погинулог у Балканским ратовима:

одабрали је француско остварење Арно Гу
јона. Мислим да није потребно посебно пред
стављати овог човека. Прича о њему, његовој
неуморној и марљивој мисији, његовој наза
рећанској посвећености српским страдал
ницима која га је са једног краја Француске
одвела на српско Косово и тамо га оставила
да сведочи, суживоти и помаже, позната је
и изван Србије.
Нешто мање познат је детаљ да је Арно
видео у Грачаници баш оно што су духовним
видом гледали Срби расути по васељени, пре
и после Балканских ратова, кроз векове, по

„Реци Лазару да смо осветили Косово“. Зна
чај нашег Косова разумеју православни на
роди, у истој мери у којој несрећа не зна за
националност, како је одушевљење публике
објаснила ауторка награђеног филма који
приказује животни пут руског параолимпиј
ца. Као мало сведочанство и потврду рече
ног, у наставку ћемо пренети и цело образло
жење Олге Поповe Пле из Русије.
„Часни оци, поштовани гости и драги
пријатељи,
Нећу дужити са мојим импресијама овим
местом и људима какве само у овој земљи,
нама толико блиској, може срести један Рус,
једна Рускиња. Мислим да сама чињеница
да се овај фестивал одржава са таквим успе
хом говори више и речитије од мојих утиса
ка. Прећи ћу на важнији део који многи са
великим очекивањем прижељкују да чују. То
је име победника у конку
ренцији за најбољи доку
ментарни филм приказан на
овом фестивалу. Избор је био
велики, задатак пред нама
нимало лак. Ипак нешто је
морало превагнути. Наш фа
ворит, победник, најбољи до
кументарни филм који смо

разе, победе и сеобе. Видео је у фрескама
биће, ковитлац векова, матицу постојања,
код, уточиште, колевку, пређу... Тамо је,
биће, препознао и примио православље. И
од када су звона звонила на цркви Нотр Дам
у Паризу у част витешке борбе одигране 28.
јуна 1389. до сада, глас о косовском, кули
ковом пољу носио се и преноси по свету. Сада
га преноси Гујон. Отуда, због његове мисије,
његовог чувања српског зрна соли, због несе
бичности и проношења гласа о малом али
несаломивом народу чија је света земља
испод земље са моштима њихових краљева,
ова награда иде Арноу Гујону. Честитам“.
Образложење вредно пажње. Фестивал
православног филма је завршен, али теме
које је покренуо извесно је да ће наставити
свој живот у сваком од нас. До следећег фестивала. Догодине у Крушевцу!
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ОСВЕЋЕЊЕ ХРАМА ВАЗНЕСЕЊА
ГОСПОДЊЕГ У ГЛОБОДЕРУ

М

илошћу Божјом у овај прелепи дан дариван, верни народ села Глободера, а
са њиме и Мачковца, доживео је велику, вишеструко велику радост. Очинском пажњом и старањем Његовог Преосвештенства Епископа крушевачког Г.
Давида, новосазидани храм Вазнесења Господњег данас је освештан. Посебну
радост причинило је то што су, по промислу Божјем, службу служила два Епископа. Гост нашег Епископа био је Његово Преосвештенство Епископ брегалнички Г. Марко, чијом добротом смо удостојени да свештенодејстује на освећењу
храма и Светој архијерејској литургији која је уследила. Саслуживало је једанаест
свештеника и четири ђакона, испред верног народа који је испунио храм и свим
срцем учествовао у молитви. Чтецирали су и помагали у појању богослови наше
епархије, а нарочити допринос за певницом пружио је хор Свети кнез Лазар из
Крушевца.
За пружену помоћ приликом изградње храма Његово Преосвештенство доделио је заслужнима архијерејске грамате и благодарнице, а г. Мирослав Тодосијевић
из Глободера одликован је Орденом Светог Саве трећег реда.
Надлежни парох Радиша Јовановић за досадашњи пастирски рад награђен је
од стране Епископа правом ношења часног крста.
По завршетку службе уследила је, у веома пријатном расположењу, трпеза
љубави, припремљења од стране парохијана као знак пажње присутним гостима
који су помогли да овај дан буде посебан и свечан.
Р. Јовановић
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Љубица Петковић

ЧЕТВРТА ГОДИНА ОКУПАЦИЈЕ,
Ослобођење – 1918.
Из Летописа цркве Лазарице, установљеног о стогодишњици Великог рата на основу сачуване црквене архиве, протокола и забелешки тадашњих свештеника

Н

емаштина, стрепња, страх, постају све већи.
Нада још само тиња у људима, мало па да се
угаси, чини се. Почетком године реквирирана стока, у буљуцима сакупљана и транстпортована
у Аустроугарску. Појачана црна берза, једини извор
снабдевања грађана животним намирницама. Сви
померамо границу трпљења, ни знали нисмо колико
можемо да носимо.
Почетком лета неколико чланова бечке опере гостовало у Крушевцу, приређен концерт за официре,
војнике и „одабрано грађанство“. А ми опела држимо многа, није нама и народу до окупаторске опере.
А „одабране“, спаси Господе!

о. Душан Весић

Упокојио се и јереј Спа
соје Томић, дана 18. августа
1918. Отац Спаса је рођен
1858. године у селу Ступница, округа нишког. Рукоположен за свештеника 3. октобра 1885. Био парох малчански па доњо-митровски
у Окружју нишком, одакле
је, 15. августа 1890., премештен на IV крушевачку
парохију на којој је службовао до упокојења. Током
овог рата супругу и два сина
сахранио, од тифуса умрли.
Вјечнаја памајат, покој душама њиховим намученим,
сада су заједно.
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Порадова се народ, ал` онако као у
потаји, као да не верује сасвим вестима
које стижу са фронта. Половином септембра пробијен је Солунски фронт.
Јуришна чета Крушевачког XII пеша
дијског пука „Цар Лазар“, на челу са
славним мајором Драгутином Гаври
ловићем,1) јуначким освајањем коте
1570, отворили пут слободе Србије –
потврдише ову вест коју чекамо ево,
четири године. Крушевљанима, уз сав
бол због страдања и личног и ближњих
и свих мука претрпљених током оку
пације, понос и нада обновљени.
Ослобођење Крушевца

После повлачења аустроугарске вој
ске остало је једно звоно у порти Лазарице које смо наместили на звоник, зазвонило је први пут 11. октобра, приликом помена једном парохијану. Пошто
су стара звона однесена пре око две године, зазвони ово `ново` слободи која
долази. Његов мили звук будио је из неког тешког сна. Тужна је била тишина
без звона.
Од гранатирања града прозори на
цркви и црквеној кући углавном пораз
бијани. Пред зиму, новембра и децембра
месеца, поправисмо све.
У многим домовима радост због слободе и повратка синова, браће и мужева,
у многима жалост због оних што су оставили кости на путу ка слободи, на знаним и незнаним местима, Господ нек их
помене у Царству Своме.
Током 1918. године у граду укупно
538 преминулих.3) Бог да прости! И њих
и све жртве глади и болести, у земљи, у
бежанији кроз Албанију, преко мора. И
да Бог поживи остатак, да се Србиново
огњиште не угаси никад. Дај Боже!4)
*У Београду 1. децембра извршено
уједињење јужнословенских народа у
Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца.
У саставу су територије Србије, Босне и
Херцеговине, Македоније, Црне Горе,
Хрватске и Словеније. Говоре да се то
остварио сан свих јужнословенских народа. Боже, дај напретка овој заједници.
На челу Краљевине је краљ Петар Ка

Већ почетком октобра видне припреме за одступање непријатеља, 13. октобра проглашено опсадно стање и уведен
преки суд. Покренута права хајка од
Аустроугара на виђеније грађане, број
таоца нагло повећан.
Ал`, ипак, проноси се добар глас јуначка српска војска незадрживо на
предује долином Мораве ка Нишу и
Крушевцу. Огорчене борбе код Сталаћа.
Наша војска неколико дана утврђена на
Багдали а аустроугарска на Јасичком
брду. Крушевац између бојних линија,
готово опустео, народ се разбежао по
околним селима. Много граната пало у
Стару чаршију и Лазарицу, било 9 цивилних жртава2). Битка за ослобођење
града завршена 11. новембра, на дан
потписивања примирја са Централним
3)
М.Тасић, У: Крушевачки крај у окупацији,
силама.
Крушевац, 67.
Окупатoр се повлачи путем према
4)
Рад на установљењу овог Летописа за по
Краљеву и Београду. Ратни плен натомен је четворици прадедова, учесника Великог
варили на силна кола која у колони иду
рата: Герасиму Јотићу, рањеном и заробљеном
за њима.
После рата живео је у Крушевцу, где је засновао породицу. Године 1930. проглашен за
почасног грађанина.
2)
Небојша Ђокић, Ослобођење Крушевца,
октобра 1918. године, У: Крушевачки крај у оку
пацији, Крушевац, Историјски архив, 189-212.
1)

на Церу 1914, заробљеништво провео у Мађар
ској, вратио се породици; Радомиру Пурићу
који остави кости негде у Албанији при повла
чењу војске; Ранку Обрадовићу, носиоцу Ал
банске споменице и Солунцу, вратио се дому и
Богољубу Сијићу, убијеном 1916. године од стра
не Аустроугара, не зна му се гроб. Вјечнаја пам
јат!
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рађорђевић а његов син Александар регент прстолонаследник, назван Уједи
нитељ. У свима својим досадашњим над
човечанским напорима и поднетим жрт
вама за свој опстанак, затим за осло
бођење и уједињење своје браће под
туђином, наш народ је потпуно доказао
да има услова за велику и сјајну будућ
ност. Даће Бог!
Сви предратни свештеници Лазарице
уснули у Господу. Најпре је на упражње
ну II парохију Лазарице постављен, 10.
децембра 1918. године, јереј Душан
Весић. Вршилац је дужности старешине
до краја 1920. Године.
Нови парох Душан Весић
(1881-1946)
Свештеник Душан унук је капетана
Веселина Весе Ћирковића из Пепељев
ца, првог кнеза крушевачког, вође у борбама за ослобођење крушевачког краја
од Турака, 1833. године. По њему узео
је презиме - Весић. Ни унука није мимоишла ратничка судбина.
У чин свештеника рукоположен је
1911. и постављен за пароха у Великој
Врбници. У Балканским ратовима, са
парохије пепељевачке, постављен за
ратног свештеника 12. пешадијског пука Шумадинске дивизије, први позив5)
– „Када су водови за водовима спремних
јунака 12. пешадијског пука Цара Лазара полазили из Крушевца за Косово, да
освете честитога кнеза Лазара...“, од
првог ватреног крштења у бици код Мердара, он као саборац „дичних Расинаца,
Трстеничана и Жупљана“, како је говорио у беседи ратном другу Жики Лукићу,
стиже до Призрена. И враћа се у родни
крај са победницима.
Био је ратни свештеник и у Првом
светском рату. За заслуге одликован
Пузовић, Предраг: Улога Цркве и свештен
ства у Балканским ратовима, У: Искон, Бр.7,
70.
5)

Сребрном и Златном медаљом (1913) за
ревносну службу, као и Орденом Св. Саве 5 степена.
„Био је велики човек и патриота, сведочио је његов син Војислав - Као трупни свештеник 12. пешадијског пука,
преживео све страхоте Првог светског
рата – од Албаније до Солуна до повратка у земљу...“ (Војислав Весић, Не изневеривши оца, У: Предраг Б. Јовановић,
Чарапани, 2, 25-28).
Марта месеца (14.3.) 1916. године
разрешен дужности ратног свештеника,
са једним бројем других свештеника,
који су распоређивани по болницама
ради неговања, тешења, духовног лечења
и храбрења болесника.
„Веома цењени крушевачки свештеник, који је читав свој радни век провео
у цркви Лазарици... Због његовог изузетно пријатног и музикалног „појања“
грађани су радије долазили у стару црк
ву... издржао сву Голготу повлачења преко Албаније, затим боравка на Крфу и
потом победоносног похода натраг у
Србију... (Будимир Весић, Родни град –
незаборав, У: Предраг Б. Јовановић, Чарапани, 2, 21-24.
Постављен за пароха 2. парохије црк
ве Лазарице 10. децембра 1918. године,
вршио дужност старешине до краја 1920.
Упокојио се 1946. (прим. аутора: Преживео је и све недаће Другог светског
рата, између осталог, и као петоструки
логораш на Бањици. Први пут заједно
са још 11 Крушевљана – родитеља партизана, када је само пуком срећом, по
систему пар-непар са још петорицом
остао жив... Последњи пут уочи распу
штања логора, да би се после 9 дана на
челу групе грађана која је 14. октобра
1944. г, са развијеним заставама Совјет
ског Савеза и Америке хитала према
Споменику косовским јунацима у осло
бођеном Крушевцу).
У архиви Лазарице је сачувано више
његових беседа везаних за јубилеје Пр
вог светског рата и о парастосима после
рата умрлим ратним друговима.
29
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Прота Драгић Илић

ПРОТА ЈОВАН ПОПОВИЋ
(1858-1923)

П

осле читање књиге „Мојсињски меандри” јави ми се потомак једног чувеног проте с
Мојсињске Свете Горе и поклони фотографију свога претка. Прота Јован Поповић
(1858-1923) пореклом је из чувене свештеничке куће из Кожетина, од 1882. године
Александровац, која је давала наследно попове, па отуда добила и своје презиме. Био је свештеник
макрешански. Сахрањен је на старом крушевачком гробљу. УВеснику, недељном црквеном
листу, који је излазио у Београду, 1923. године, у броју 16, стр. 4, објављен је некролог: Јован
Д. Поповић, свештеникмакрешански.
На потресној фотографији, која је приложена он је записао: „Аустријанци вешањем у затвору муче шесетогодишњег старца Јов. Д. Поповића, свештеника.” На њеној полеђини он
је оставио посвету: „Мојој деци: Сави и Види и унуцима: Срби, Воји и Крсти, за успомену,
на оне тешке дане 27. и 28. фебр. 1917. г. кад су ме „културни” Аустријанци мучили у затвору, изнуђавајући признање за прикривање оружја и организацију комита, а за тим оптужили преком војном суду њиховом у Крушевцу, а затим интернирали у Атах на Дунаву –
Горња Аустрија, фебруар, 1920. г, Крушевац, од оца и деде Јов. Д. Поповића, свештеника.”

Прота Јован Поповић
27. фебруар 1917. године,
мучење од стране Аустријанаца,
види се да је свезаних ногу и руку
(рамена) конопцем иза леђа
постављен да виси.

„Мојој деци: Сави и Види и унуцима(...) за успомену(...) кад су ме „култур
ни” Аустријанци мучили у затвору.”
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Архипастирска делатност
Епископа крушевачког
Господина Давида
од 2. јуна до 27. новембра 2018. године
2. јун. Његово Преосвештен
ство Епископ крушевачки Госпо

дин Давид служио је Свету архи
јерејску Литургију у Саборном
храму Светог Георгија у Крушевцу.
3. јун. Служио Литургију у
Цркви Светог цара Константина
и царице Јелене у парохији кук
љинској, беседио и пререзао слав
ски колач.
9. јун. Служио у цркви Свете
Тројице у селу Дољане, намесни
штва жупског.
10. јун. Служио у манастиру
светог Николе у Својнову, присутне поучио беседом. Посетио
храм Свете Тројице у Маскару и
археолошко налазиште „Бедем”
где је пронађен темељ базилике
из VI века.
11. јун. Освештао темеље за
будући храм посвећен светом Фи
лимону и Онисиму у кругу Ва
спитно-поправног дома у Кру
шевцу.
21. јун. Примио у Епархијском
двору епископе: тимочког Госпо

дина Илариона и нишког Госпо
дина Арсенија.
27. и 28. јуна Служио бденије
уочи храмовне славе у Лазарици,
а на Видовдан са Патријархом
српским Господином Иринејем

Свету архијерејску Литургију.
Пререзао славски колач црквеног
хора „Свети кнез Лазар“. На сам
Видовдан, са Патријархом, срп
ским престолонаследником Алек
сандром Карађорђевићем и све
штенством водио литију до Спо
меника косовским јунацима.
7. јул. У манастиру Светог Јо
вана у Макрешану осветио капелу
посвећену Св. апостолу Јакову
Јерусалимском, потом служио
Свету архијерејску Литургију и
пререзао славски колач.
8. јул. Служио Литургију у
цркв и Вазнесења Господњег у
Кожетину. Наградио архијереј
ским граматама Ивицу Поповића,
Небојшу Кнежеви
ћа и Василија Би
ћанина, а благодар
ницом Ружицу Рај
чић, све из Алек
сандровца.
12. јул. Служио
у манастиру Све
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тих апостола Петра и Павла у селу
Грабово у Архијерејском намес
ништву ћићевачком.
13. јул. Служио Литургију у
манастиру Покрова Пресвете Бо
городице у Мрзеници. Беседом
поучио верни народ и пререзао
славски колач.
14. јул. Освештао храм посве
ћен Светим бесребреницима Коз
ми и Дамјану у селу Беласица;
потом са свештенством Епархије
служио Литургију, беседио, пре
резао славски колач и одликовао
Архијерејском граматом мешта
не села.
15. јул. На дан празновања по
лагања Ризе Пресвете Богородице
служио Литургију у Покровској
цркви на Расини у Крушевцу.
16. јул. Служио у цркви Лаза
рици у Крушевцу.
17. јул. Служио у цркви Светог
Георгија у Крушевцу.
20. јул. Поводом манастирске
славе служио Литургију у мана
стиру свете Недеље у селу Петина
код Крушевца.
22. јул. Служио у селу Шавра
не код Крушевца.

24. јул. Са свештенством Епар
хије крушевачке литургијски про
славио седмогодишњицу архи
јерејске службе у цркви Свете
Петке у селу Каменаре, парохије
беловодске. Присуствовао умет
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ничком програму уприличеном
у његову част, као и Трпези љу
бави.

грађен је правом ношења на
прсног крста.
30. јул. Служио Свету
архијерејску Литургију у
храму Св. Великомученице

25. јула, на дан прослављања
Иконе Мајке Божје – Тројеручице,
служио Литургију у цркви Свете
Тројице у селу Велика Ломница.
26. јул. Служио на храмовну
славу у цркви светог Архангела
Гаврила у Смиловцу, намесништва темнићког.
27. јул. Служио Литургију у
манастиру Дренча код Алексан
дровца.
28. јул. Служио у Трстенику, у
храму Свете Тројице. У славу и
част светих Кирика и Јулите бла
гословио и пререзао славски ко
лач проте Марјана Вујовића, на
месника трстеничког.
29. јул. Освештао цркву Вазне
сења Господњег у селу Глободеру,
намесништва крушевачког. Са

Епископом брегалничким Г. Мар
ком и 11 свештеника служио Све
ту архијерејску Литургију, после
које је заслужнима доделио архи
јерејске грамате и благодарнице,
а г. Мирослав Тодосијевић из
Глободера одликован је Орденом
Светог Саве трећег реда. Над
лежни парох Радиша Јовановић
за досадашњи пастирски рад на

Марине у Риђевштици, селу близу
манастира Велућа, које је Српској
Цркви дало више десетина све
штеника и монаха; потом осве
штао звоник.
1. авг. На дан свете Евгеније
– Ефросиније (кнегиње Милице)
и Светог Стефана деспота Високог
служио у Љубостињи. У навечерје
празника служио бденије у храму
Светог Пророка Илије у Ражњу.
Присуствовао свечаности под
називом «Ја погледах преко кола»
и одржао поздравну реч.
2. авг. Служио Свету Евха
ристију у манастиру Руденици, у
Архијерејском намесништву жуп
ском. Пререзао славски колач и
честитао славу настојатељици
мати Марти, колачарима и вер
ном народу. Пратио културно –
уметнички програм изведен у
порти.
4. авг. Служио у храму Пре
свете Тројице у Омашници. Осве
тио и прелио вином славски колач
и кољиво у част свете равноапо
столне Марије Магдалине.
5. авг. Освештао цркву светог
Јована Крститеља у селу Гаглову
надомак Крушевца где је потом
са свештенством служио Литур
гију. На крају службе, заслужнима
за изградњу цркве поделио архи
јерејске грамате и благодарнице.
6. авг. У пратњи директора
Канцеларије за цркве и верске
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заједнице г. Милетом Радоје
вићем, председником Општине
Александровац г. Југославом Стај
ковцем и сарадницима обишао
манастир Дренчу и нови алек
сандровачки храм у изградњи.
9. авг. Служио у селу Лучина
код Ћићевца, пререзао славски
колач у част Светог Пантелејмона,
коме је црква посвећена.

12. авг. Служио у храму Св.
Јована Крститеља у селу Маћија.

19. авг. Обавио преображенски
чин благосиљања грожђа, служио
са свештенством Литургију и
беседио верном народу у цркви
Светог Георгија у Крушевцу.
27. авг. Служио бденије у црк
ви Покрова Пресвете Богородице
на Расини у Крушевцу.
28. авг. На празник Успења
служио у цркви светог Јована
Крститеља на Багдали. Благо
словом и чинодејством Епископа
Давида у ток Литургије уткан је,
по древном предању, чин свете
тајне брака између Јована и Алек
сандре Мацура из Београда.
Од 6. до 9. септ. На позив Ње
говог Преосвештенства Епископа
будимског Г. Лукијана боравио је
у канонској посети Епархији
будимској. Обишао њене светиње,
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7. септембра у Текелијануму при
суствовао са епископом будим
ским отварању Месеца српске
културе. У суботу, 8. септембра,
после Свете Литургије у Свето
успењском храму у Сентандреји
и пријема у Сентандрејском Дво
ру обишли су град Сентандреје. У
недељу, 9. септембра, служили у
храму Светог Георгија у Будим
пешти.
11. септ. Поводом храмовне
славе служио Литургију у цркви
светог Јована у селу Орашје код
Варварина.
16. септ. По благослову Епи
скопа далматинског Г. Никодима,

та црногорско-приморског Г. Амфилохија, Архиепископа Лублинског
и Челмског Г. Авеља
(Пољска Православна
Црква), Епископа шумперског Г. Исаије (Пра
вославна Црква Чешке и
Словачке), Епископа:
врањског Г. Пахомија,
рашко-призренског Г.
Теодосија, крушевачког
Г. Давида, мохачког Г. Исихија,
диоклијског Г. Методија (Српска
Православна Црква), Епископа:
полошко-кумановског и Место
бљуститеља дебарско-кичевског
Г. Јоакима, брегалничког и битољ
ског Г. Марка, стобијског и стру
мичког Г. Давида (из Православне
Охридске Архиепископије), потом презвитера Спиридона, представника Архиепископа Тиране
и целе Албаније Г. Анастасија
(Православна Црква Албаније),
и бројног свештенства из различитих епархија више помесних
Цркава.
6. и 7.окт.
Епархија миле
шевска и ма
настир Мил е
шева прос ла
вили су Светог
краља Влад и
слава, слав у
манас тира и
Епархије миле
шевске. Епи
скоп круш е
вачки, госпо

служио у манастиру Драговићу у
Епархији далматинској. Током
посете Епархији далматинској
служио и у манастиру Крупа и у
православној цркви у Сплиту.
27. септ. Уз саслуживање бра
тије храма, служио у Саборној
цркви у Крушевцу.
30. септ. Учествовао на цен
тралној прослави 1000-годишњице
од оснивања Охридске Архиепи
скопије, у манастиру „Свети Јован
Златоуст“ у Битољу. Светом Архи
јерејском Литургијом начал
ствовао је Његово Блаженство
Архиепископ охридски и Митро
полит скопски Г.Г. Јован, у са
служењу Архијереја: Митрополи-

дин Давид, са епископом бихаћкопетровачким Сергијем служио је
празнично бденије, а потом у
Дому културе у Пријепољу одржао
предавање на тему Пастирски лик
и дело Патријарха Павла.
Сутрадан, 7.октобра, у Спа
совој цркви, са другим епископима, саслуживао на Светој архи
јерејској литургији Епископу ба
натском Г. Никанору. По сечењу
славског колача, уз друге достој
не, примио од владике Атанасијa
Орден Белог Анђела Првог сте
пена „за делатну љубав према
нашој Светој Цркви, а нарочито
према манастиру Милешеви, у
оквиру обележавања осамсто
годишњице постојања ове све
тиње“ (која се прославља 2019. г).
Следио је културно-уметнички
програм у коме су наступили:
здравичари, изворне групе, гу
слари, певачи и рецитатори са
простора Епархије и гости из
Призрена и Фоче. Епископ Давид
је овом приликом беседио о Све
том краљу Владиславу.

21. окт. Служио Литургију у
цркви Лазарици са братством
храма. Одржао поучну беседу и

уручио Орден Светога Саве другог
степена г. Миодрагу Шљивићу,
дугогодишњем председнику
Црквене општине лазаричке.
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3. нов. На Митровске задуш
нице служио у Саборној цркви
Светог Ђорђа.
4. нов. Началствовао литур
гијским сабрањем у цркви Светог
Ђорђа у Крушевцу.
6. и 7. нов. У Српској Патри
јаршији у Београду присуствовао
редовном јесењем заседању Све
тог архијерејског Сабора Српске
православне Цркве, са кога је
упућено Саопштење о Косову и
Метохији.
11. нов. Служио свету Литур
гију у цркви Покрова Пресвете
Богородице на Расини.
14. нов. На дан храмовне сла
ве началствовао литургијским
сабрањем у цркви светих врачева
Козме и Дамјана у крушевачкој
Општој болници. По прочитаном
Јеванђељу, обратио се беседом
бројном окупљеном верном на
роду.
16. нов. Служио у манастиру
Свете Недеље у селу Петина, неда
леко од Крушевца.

Претходно је прочитан Акатист
светом Нектарију, чији се делић
моштију чува у овој цркви, са по
мазивањем верника освештаним
уљем донетим из манастира са
Егине.
24. нов. Служио у цркви Ла
зарици у Крушевцу.
25. нов. Служио и беседом
поучио присутне у цркви светог
Ђорђа у Крушевцу.

18. нов. Служио у манастиру
Покрова Пресвете Богородице у
насељу Лешје.
21. нов. Служио Свету архи
јерејску Литургију у цркви светог
Јована Крститеља на Багдали уз
саслуживање јеромонаха Амвро
сија (Алемпијевића) и Сергија
(Радивојевића) и протођакона
Андрије Јелића.
22. нов. Служио у цркви светог
Ђорђа у Крушевцу а уз саслужи
вање свештенства саборног храма.
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27. нов. У просторијама Са
борне цркве примио ученике
крушевачке Хемијско-техноло
шке школе из Крушевца, чести
тавши им на великом успеху: пехару и дипломи као свеукупним
победницима на „Сајму етно хра
не и пића“ у Београду.
Приредила
Љубица Петковић

ПСАЛАМ ДАВИДОВ

Псалам 139.
За крај, Псалам Давидов.
[МТ: Псалам 140]
2. ИЗБАВИ ме, Господе, од човека злога,
од мужа неправедног ослободи ме.
3. Који смислише неправду у срцу,
васцели дан спремаху ратове.
4. Изоштрише језик свој као у змије,
отров аспидин је под уснама њиховим.
5. Сачувај ме, Господе, од руке безбожнога,
од људи неправедних избави ме,
који смислише да саплету кораке моје.
6. Скрише гордељивци замку мени,
и ужадима запеше мрежу ногама мојим,
крај стазе ми поставише сплетку.   
7. Рекох Господу: „Бог мој јеси Ти!“
Услиши, Господе, глас мољења мога.
8. Господе, Господе, Сило спасења мога,
осенио си главу моју у дан рата.
9. Не предај ме, Господе, од жеље моје безбожнику;
смислише (зло) на мене; не напусти ме,
			
да се не преузнесу.
10. Глава (отрова) окружења њиховог,
мука уста њихових покриће их.
11. Пашће на њих живо угљевље;
огњем ћеш их оборити,
у несрећама неће издржати.
12. Човек језичав неће успети на земљи,
човека неправедног зла ће уловити у пропаст.
13. Знам да ће Господ учинити суд сиромасима,
				
и правду убогима.
14. Да, праведни ће славити Име Твоје,
и прави ће се настанити пред Лицем Твојим.		

				

			

