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Уза луд је го во ри ти: слу чај!
Уза луд је ви ка ти: су је ве-
ри ца!

До га ђа ји су до га ђа ји. Фак та 
су фак та. Мо гли се об ја сни ти 
или не, фак та оста ју фак та.

Уза луд је гор до скри ва ти очи 
у пе сак на у ке. Ва си о на је су ви-
ше ве ли ка сли ка за уске ра мо ве 
на у ке.

Уза луд је тр па ти све нео бја-
шњи во и чу де сно под ар хив ске 
ну ме ре те ле па ти је, ха лу ци на-
ци је, су ге сти је и ауто су ге сти је. 
Не зна ње се не об ја шња ва не зна-
њем. Фак та се не мо гу сма тра-
ти об ја шње ним ако им се са мо 
на де не не ко грч ко име, ако се 
ста ве под ру бри ку не ког фан та-
стич ког на зи ва. Па још утвр ди ти 
број тих ру бри ка, и не до зво ли-
ти отва ра ње но вих – има ли што 
не да ро ви ти је у ро ду људ ском?

Европ ску на у ку сра мо те мно-
го број ни не да ро ви ти на уч ни ци, 
ко ји се пла ше ре чи: Не знам! 
Част да ро ви тим, ко ји са тре пе-
том по сма тра ју пу чи ну сво га 
не зна ња по ред шкољ ке сво га 
зна ња. Да ли је то са мо у Евро пи 
и Аме ри ци слу чај, да Не зна ње 
ви че: Знам, а Зна ње: Не знам?

Ко има да нас ви ше зна ња из 
обла сти по зи тив не на у ке од да-
ро ви тог Ни ко ле Те сле? Па ево 
ка ко тај чу ве ни зна лац отво ре но го во ри 
о не си гур но сти оно га што не да ро ви ти 
на уч ни ци сма тра ју као дог му си гур ним 
зна њем: „Нај чуд ни ја је ствар”, ка же Те-
сла, „за блу да на уч ног ума по след њих 
два де сет и пет го ди на. За то вре ме те о-
ри ја ре ла ти ви те та, елек тро на, ра ди ак-

тив но сти и дру ге би ле су раз ра ђе не и 
раз ви је не до ви со ког сте пе на. Па ипак, 
ве ро ват но 90% оно га што се да нас сма-
тра на уч ном исти ном ни је ни шта дру го 
до нео ства рен сан. Исто та ко иде ја ато-
ма ствар је ма ште и не ма ни ка кве ве зе 
с те о ри јом о елек тро ну, јер ни ко не зна 
шта је он у ства ри...”

ЕпископдрНиколајВелимировић

Васионајесувишевеликаслика
заускерамовенауке

Свети владика Николај
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У на ше до ба са ми на уч ни ци су до ве-
ли у сум њу сва зна ња људ ска, не са мо 
на уч не те о ри је не го баш и она по зи тив-
на зна ња, ко ја су се пре да ва ла у шко-
ла ма као све ти ња у ко ју се ни је сме ло 
сум ња ти. Не са мо да углед ни на уч ни-
ци оба ра ју те о ри ју Дар ви но ву, те о ри ју 
ево лу ци је, те о ри ју кван ту ма ма те ри је, 
те о ри ју Кант–Ла пла со ву о не бо лу за ма 
не го уста ју от суд но и про тив свих „по-
зи тив них” зна ња

 
сма тра ју ћи их ре ла-

тив ним и не по у зда ним. Не ка да смо ce 
ми као гим на зи сти при дру жи ва ли на-
шим на став ни ци ма у исме ва њу „глу-
пог” ве ро ва ња про шлих по ко ље ња као 
да се Зе мља не кре ће. Ме ђу тим да нас 
пр ви ме ђу пр вим на уч ни ци ма ја вља ју 
се са твр ђе њем, да се Зе мља за и ста не 
кре ће. Кад су пи та ли чу ве ног је вреј-
ског на уч ни ка Ајн штај на о то ме, он је 
од го во рио: „Ја др жим, да ce Зе мља и 
кре ће и не кpeће!”

Зар је ово озби љан од го вор озбиљ-
ног на уч ни ка?

При ова ко не за вид ном ста њу са-
вре ме не на у ке, ста њу за бу не, ха о са и 
про тив реч но сти, ду хов ни до жи вља ји, 
ма ко ли ко они би ли нео бич ни, ис ти чу 
се са ве ћом сна гом, на ме ћу се с нео-
до љи во шћу, ти ска ју се у ма са ма, и им-
пе ра тив но зах те ва ју озбиљ ну па жњу и 
озбиљ ну сту ди ју, ни ма ло ма њу од чул-
них пред ме та и до жи вља ја.

При ме ри из не ти у овој књи зи са мо 
су је дан сноп на њи ви људ ског жи во та, 
пре кри ве ног та квим сно пљем. Ту ce 
не из но се сви при ме ри ко ји су се чу-
ли и са зна ли, не го са мо они ко ји су ка-
рак те ри стич ни и до сто вер ни. Не ки од 
ових при ме ра су слич ни би блиј ским 
чу де си ма, док дру ги oпет пред ста вља-
ју по на вља ње оног ду хов ног ис ку ства 
ко је je у про шлим вре ме ни ма до жи-
вље но и у пре да њу цр кве ном за бе ле-
же но. Би бли ја и цр кве но Пре да ње и 
је су пра во ме ри ло у оце ни све га чу де-
сно га што се до га ђа у све ту и у жи во ту 
љу ди. Ко се слу жи тим ме ри лом, нећe 
па сти у за блу де спи ри ти зма, ни окул-

ти зма, не го ћe зна ти р а з  л и  к о  в а -
т и  д у  х о  в е ,  то јест раз ли ко ва ти 
исти ну од об ма не, и све тлост од та ме, 
и ствар ност од сим во ла.

Ка кав је за кљу чак од ова квих до га-
ђа ја и до жи вља ја? Мо гућ је са мо је дан 
је ди ни ра зу ман за кљу чак, a то je:

Бог упра вља све том и ру ко во ди 
жи во том чо ве чи јим. Бог деј ству је не
пре кид но и не пре ста но на без број
не на чи не, да љу де при ве де исти ни 
и спа се њу. По сто ји јед но пре бо га то 
ду хов но цар ство Бож је, у ко је пре ла
зе све пра вед не ду ше из ово га све та 
кад се одво је од те ла. По сто ји са мо 
је дан за кон, за кон прав де Бож је или 
за кон мо рал ни; све оста ло што се зо
ве за ко ном сен ка је и сим вол ово га 
ве ли ког и веч ног за ко на Бож јег...

Пред го вор књи зи др Ра до ва на Ка зи
ми ро ви ћа, „Кре ман ско про ро чан ство 
– та јан стве не по ја ве у на шем на ро ду”, 
Бе о град, 1940.

Стварање свијета, 
француска минијатура из XIII в.
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Икона свештеномученика Васа Вучедолског, рад презвитера Николе Радовића
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Је реј Ва со По по вић, син Пе тра и 
Јо ван ке рођ. Ше ро вић, ро ђен je 
10. ма ја 1914. го ди не у Ба о ши ћи-

ма у Бо ки. Це тињ ску бо го сло ви ју је 
за вр шио са од лич ним успје хом, а све-
ште нич ки чин при-
мио је 1939. го ди-
не. Ру ко поло жио га 
је ви кар ни Епи скоп 
бу ди мљан ски Ни-
ко лај (1874–1943). 
Рат га је за те као у 
Ву че дол ској па ро-
хи ји. Отац Ва со По-
по вић је уби јен од 
стра не пар ти за на 
по чет ком ја ну а ра 
1942. го ди не, а по-
том је ба чен у ја му. 
У пам ће њу је остао 
хри шћан ски уз вик 
овог Све ште но му-
че ни ка. Он је та да 
до вик нуо сво јим уби ца ма: „Пла ти ће те 
за ово пред Бо гом и пред љу ди ма”. О 
стра да њу је ре ја Ва са По по ви ћа го во-
рио је про то је реј Ми лош Пе ро вић из 
Ник ши ћа и на осно ву ње го вих ка зи ва-
ња зна мо о стра да њу је ре ја Ва са По-
по ви ћа. Kрајем 1941. го ди не Ва со је 
за јед но са Ри стом Бје ли цом, пред сјед-
ни ком ву че дол ске оп шти не, ухап шен 
од стра не ко му ни ста и од ве ден у ма-
на стир Пи ву, а ода тле у Гор ње По ље. 
Пар ти зан ски ко ма дант је пи тао оца 
Ва са да му по кло ни жи вот под усло-
вом да при ђе ко му ни сти ма. Ва со на то 
ни је при стао. По том га је под сје тио на 

то да му оста ју же на и ди је те, али га 
је отац Ва со пре ки нуо, рeкавши да ње-
го ва по ро ди ца оста је на Бо жи јој ми ло-
сти. По но во је упи тан да ли му је жао 
што ги не.

„Жао ми је што 
ги нем од нај срам-
ни је пу шке у Цр ној 
Го ри, а то је тво ја“ 
– ре као је Ва со По-
по вић.

Ви дјев ши та квог 
ду хов ног ла ва, пар-
ти зан ски ко ма дант 
му је још јед ном по-
ну дио да бу де ње гов 
вој ник.

„Не! Не при ста-
јем! Ја сам вој ник 
Хри стов и ни чи ји ви-
ше“ – ре као је ис по-
вјед нич ки отац Ва со 
По по вић.

Ода тле је од мах од ве ден, уби јен и 
ба чен у ја му Kотор код Ви дро ва на, за-
јед но са Ри стом Бје ли цом.

Њи хо ве му че нич ке ко сти и дан да-
нас се на ла зе у ја ми Kотор код Ви дро-
ва на, на ду би ни од 33 ме тра, за јед но са 
још 300 не ви них, уби је них на прав ди 
Бо га, од стра не при је ког су да на чи јем 
је че лу био Са ва Kовачевић – Ми за ра.

Приредио: 
Александар Дедић, матурант
Извор: Велибор В. Џомић, „Страдање 

Србске Цркве од комуниста”, Светигора, 
Цетиње, 1997.

Свештеномученик
ВасоПоповић

парохвучедолски

Свештеномученик Васо Поповић
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Као што је по зна то, по чет ком XX 
ви је ка ве ћи дио те ри то ри је ко-
ју је на се ља вао срп ски жи ваљ 

био је под аустро у гар ском оку па ци-
јом: Бо сна и Хер це го ви на, Дал ма ци ја, 
Истра, Сла во ни ја, Ли ка, Кор дун, Срем, 
Ба нат, Бач ка... Под срп ском за ста вом 
су са мо би ли Кра ље ви на Ср би ја (1882) 
и Кра ље ви на Цр на Го ра (ме ђу на род-
но при зна та као не за ви сна кне же ви на 
од 1878, а као кра ље ви на од 1910). Те 
дви је др жа ве су у Пр вом свјет ском ра-
ту подније ле стра вич не жр тве. Мно ге 
су ку ће оста ле пу сте по сли је ра та. Ни 
у зе мља ма ко је су би ле под аустро у-
гар ском мо нар хи јом ста ње ни је би ло 
до бро. Та мо су срп ским по ро ди ца ма 
зу лум чи ни ле нај ви ше му сли ман ске и 
уста шке је ди ни це. Али оно што је та-
мо био шлаг на тор ту је сте то што је 
са ма аустро у гар ска власт то до зво ља-
ва ла и на мјер но за те за ла од но се та мо-
шњег ста нов ни штва са Ср би ма, до пу-
шта ју ћи и при је Ве ли ког ра та на си ље 
над срп ским ста нов ни штвом, пра ве ћи 
се при том као да се ни шта не де шава. 
Ме ђу тим, пра ви те рор над Ср би ма у 
Бо сни и Хер це го ви ни по чео је не по-
сред но по сли је уби ства аустро у гар-
ског пре сто на сљед ни ка Фран ца Фер-
ди нан да у Са ра је ву, 28. ју на 1914. го-
ди не.1 „Оп шти атак на Ср бе у Бо сни и 
Хер це го ви ни, 1914. го ди не, по чео је 
пред са мо из би ја ње ра та, 26. ју ла, ка-

1  Бо шко Ан тић: Ср би из Бо сне и Хер це го ви не 
под оку па ци јом Аустро у гар ске (https://sta nje stva ri.
com/2017/01/13/an tic-sr bi-u-bih-pod-austro u-
gar skom/)

да је у Бе чу об ја вље но пет цар ских на-
ред би, ко ји ма су, уз пре но ше ње пра ва 
по ли тич ке вла сти на вој не ин стан це у 
Бо сни и Хер це го ви ни, су спен до ва не 
за кон ске од ред бе о сло бо ди лич но сти, 
не при ко сно ве но сти ста на, о удру же-
њи ма, не по вре ди во сти и тај но сти пи-
са ма, сло бо ди штам пе, и та ко да ље. 
Већ у пр вом на ле ту по хап ше ни су сви 
по зна ти ји Ср би „на ко је се и нај ма ње 
сум ња ло, од ко јих су не ки му че ни по 
за тво ри ма а дру ги упо тре бља ва ни за 
та о це на же ле зни ци, мо сто ви ма и дру-
гим јав ним гра ђе ви на ма; ви ше та ла ца 
је по би је но, че сто са мо под из го во ром 
не ке сум ње”2. Му сли ман ске и хр ват ске 
ма се би ле су та да отво ре но по зва не да 
кре ну на Ср бе. У об на ро до ва ном про-
гла су Са ра јев ског град ског за ступ ства, 
на при мјер, по зва но је „пу чан ство да 
та ко ве еле мен те, ко ји се да ју на ова-
кве зло чи не, из сво је сре ди не ис три-
је бе. Бит ће све та ду жност пу чан ства, 
да ту сра мо ту опе ру”.3 Убр зо је сва ко-
вр сно на си ље над Ср би ма узе ло та кве 
раз мје ре да је ре а го вао и сам беч ки 
двор – „На зах тев вла де, цар Франц 
Јо зеф пи сме но је 19. сеп тем бра, на ре-
дио Вр хов ној ко ман ди да сме ста упо-
зо ри све под ре ђе не јој вој не ин стан це, 
да на ло ге за хап ше ње сме ју из да ва ти 
са мо на осно ву те шко оп ту жу ју ћих 
еле ме на та“4, а зе маљ ски по гла вар 
Оскар По ћо рек је био при ну ђен да, 
ра ди ус по ста вља ња ре да, већ 29. ју на 

2  Исто 
3  Исто
4  Исто
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Еми ли јан Би ли нац, ма ту рант 

СрпскидобровољциизБоснеиХерцеговине
уПрвомсвјетскомрату



про гла си пре ки суд у Са ра је ву.5 Упр кос 
то ме, на си ље ни је је ња ва ло – а све је 
то прав да но „те шко оп ту жу ју ћим еле-
мен ти ма”. На хи ља де и хи ља де љу ди је 
ин тер ни ра но по ло го ри ма, осно ва ним 
ка ко у Бо сни та ко и по аустро у гар ској 
мо нар хи ји. Вој ни су до ви ко ји су осни-
ва ни по Бо сни су до но си ли са мо смрт-
не пре су де, чак и без ис пи ти ва ња и 
про вје ра ва ња. Но, „и по ред ма сов них 
хап ше ња, де пор то ва ња, суд ских про-
це са и мно го број них стре ља ња, по себ-
но ста нов ни штва по ред срп ске и цр но-
гор ске гра ни це, Ср би из ових кра је ва 
ни су са ви ли врат. Они су се ма сов но 
пре ба ци ва ли као до бро вољ ци у срп ску 
вој ску. Ни је дан Бо са нац и Хер це го вац, 
ко ји се на шао из ван свог за ви ча ја, ни је 
остао а да се ни је ја вио као до бро во-
љац у срп ску, цр но гор ску или не ку са-
ве знич ку вој ску. А они ко ји су при сил-
но мо би ли са ни у аустро у гар ску вој ску 
у ма са ма су де зер ти ра ли и пре ла зи ли 
у срп ску вој ску. Бо сан ско хер це го вач-
ки до бро вољ ци пред ста вља ли су зна-

5  Исто

тан про це нат срп ске и цр но гор ске 
вој ске. У по чет ку су би ли нај ве ћим де-
лом у чет нич ким од ре ди ма, а ка сни је 
су фор ми ра на три, а за тим и че твр ти, 
до бро во љач ка ба та љо на. Са мо у Пр вој 
срп ској до бро во љач кој ди ви зи ји би ло 
је 5.000 Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не. 
Сво ју хра брост бо сан ско хер це го вач ки 
до бро вољ ци по ка за ли су по себ но под 
ко ман дом вој во де Во ји на По по ви ћа 
Ву ка, у свим ње го вим слав ним бит ка-
ма, по себ но на Ја дру, код Ко на ти ца и 
на Кај мак ча ла ну.”6

При пад ни ци тих је ди ни ца би ли су 
чу ве ни по хра бро сти јер су би ли на-
до је ни осве том пре ма Аустри јан ци ма, 
и му сли ма ни ма и Хр ва ти ма ко ји су 
им ку ће спа љи ва ли, има ња од у зи ма-
ли, чла но ве по ро ди ца уби ја ли... Ма да 
би ло је и љу ди ко ји су ишли да би по-
ту кли цар ску вој ску, да би по др жа ли 
бра ћу Ср бе с дру ге стра не Дри не. Та-
ко ђе, би ло је оних ко ји су успје ли да 
утек ну вој ним су до ви ма и за тво ри ма 
и ко ји су пре ла зи ли с дру ге стра не да 
би на шли спас. Мно ги од оних ко ји су 

6  Исто

Српска интелигенција осуђена на 
„велеиздајничком” судском процесу у 

Бања Луци 19151916. године

Девастиране и опљачкане трговачке радње 
Срба у Сарајеву након Сарајевског атентата 

1914. године
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пре ла зи ли пре ко „хлад не во де Дри не“ 
су и стра да ли у том по ку ша ју. Уми ра-
ли би ка ко од аустриј ског ба ру та та ко 
и од зло гла сне ри је ке ко ја је би ла бр за 
и ко ја је мно ге уто пи ла. Но, и суд би на 
њи хо вих по ро ди ца ско ро уви јек је би-
ла тра гич на. Ко ли ко су они на фрон-
то ви ма па ти ли то ли ко су им по ро ди це 
ку ћа ма па ти ле – што од на си ља, што 
од не ма ња кро ва над гла вом и хра не... 
Тр пје ли су стра шна на си ља а не ри јет-
ко и жи во ти ма пла ћа ли пре ла ске сво-
јих у ср би јан ску вој ску. Углав ном би 
их вла сти ма из да ва ли му сли ма ни и 
Хр ва ти. Та да би, у име за ко на, до ла зи-
ли зло гла сни шуц ко ри, ко ји су у Бо сни 
би ли са ста вље ни углав ном од му сли-
ман ског жи вља, и чи ја су дје ла за пра во 
би ла мимо за ко на, ка ко ово зе маљ ских 
та ко и не бе ског.

Ни да нас, на жа лост, не ма мо тач не 
по дат ке ко ли ко је би ло до бро во ља-
ца из Бо сне и Хер це го ви не у ср би јан-
ској вој сци, ни ти зна мо по и ме ни це ко 
је све био. Ра зу мљи во је за што не по-
сто је пи са ни по да ци, јер ко би све њих 
по пи сао док у др жа ви бје сни рат. Оно 

што је оста ло је су при че ста рих љу ди 
– си но ва, ро ђа ка или по зна ни ка тих 
до бро во ља ца. Углав ном је од ла зи ло у 
до бро вољ це по не ко ли ко чла но ва фа-
ми ли је или ви ше љу ди из јед но га се ла. 
Ни је из свих кра је ва Бо сне и Хер це го-
ви не број до бро во ља ца био исти. Жи те-
љи гра до ва или при град ских на се ља и 
се ла су због ве ли ког бро ја по ли ца ја ца 
и шуц ко ра су рје ђе пре ла зи ли у од но су 
на оне из за ба че ни јих кра је ва. Та ко ђе, 
Ср би ко ји су жи вје ли кра је ви ма бли же 
Са ра је ва, као што су Ро ма ни ја, Ка ли-
но вик, Фо ча, та ко ђе су има ли про бле-
ма око од ла ска због ве ли ке кон цен тра-
ци је по ли ци је и шуц ко ра.

Из све га на ве де ног мо же мо да ви-
ди мо да ста ње срп ског на ро да ни је 
би ло ла ко ни гдје, ни с јед не ни с дру-
ге стра не Дри не. И јед ни и дру ги су 
има ли ве ли ке про бле ме на свој на чин. 
Ме ђу тим, ка ко су и јед ни и дру ги под-
ни је ли на кон осло бо ђе ња спа ја ње под 
јед ном др жа вом са оним љу ди ма ко јих 
су их уби ја ли, му чи ли и има ња им од-
у зи ма ли оста ће за исто ри о гра фи ју не-
по зна то.



У име Оца и Си на и Све то га Ду ха.
Ви со ко пре ча сни оче рек то ре, 
ча сни оци, ува же ни про фе со ри, 

дра га бра ћо и се стре, 
Као што сви већ зна мо, про шле сед-

ми це је по чео Вас кр шњи или Ве ли ки 
пост. Иако је ве ћи на нас чу ла у бе сје-
да ма у то ку при прем них сед ми ца или 
про чи та ла по не што о су шти ни по ста, 
ми љу ди ипак че сто за бо ра вља мо да 
раз ми сли мо о тој су шти ни – шта је то 
пост и шта зна чи истин ски по сти ти. 
На и ме, оп ште по зна ти тје ле сни пост 
или пост хра ном је са мо по вр шно за-
гре ба ва ње су штин ске ду би не по ста. 
Пост хра ном се ис кљу чи во прак ти ку је 
са овим дру гим, мо гу сло бод но ре ћи и 
ва жни јим, ду хов ним по стом. Тај пост 
се огле да об у зда ва њу на ших стра сти и 
очи шће њу од гри је хо ва. 

Гри јех, још је дан по јам ко ји се че-
сто по ми ње а о ком се ма ло раз ми шља. 
Јед на од ка рак те ри сти ка овог по ста је-
сте мо ли тва ко ја се чи та то ком ве ли-
ко по сних слу жби. Ту ве ли ко по сну мо-
ли тву је на пи сао Све ти Је фрем Си рин, 
те о лог и ди ван све ти тељ из 4. вијекa. 
Ова се мо ли тва са сто ји из три ди је ла, а 
њен пр ви дио го во ри о гри је ху: Го спо де 
и Вла ди ко жи во та мо га, дух ље но сти, 
уни ни ја, вла сто љу бља и пра зно сло вља, 
не дај ми.

Ка да не ко по ме не ри јеч „гри јех”, 
пр ве асо ци ја ци је су нам гри је хо ви по-
пут кра ђе, пре љу бе, уби ства и сл, али 
се ни ко не за пи та шта је прет хо ди ло 
то ме, гдје су са ми по че ци. Упра во ови 

гри је хо ви ко је је Све ти отац Је фрем 
на бро јао ко ри је ни су сва ког гри је ха. 

Основ ни гри јех је ље ност. На пр-
ви по глед пот пу но без о па сно и бе зна-
чај но. Сви смо ми свје сни да нам она 
не иде на ко рист, али не до вољ но зна мо 
ко ли ко нам за пра во ште ти. Та ље ност, 
та па сив ност це ло куп ног би ћа нас тру-
је. И нас и на шу ду хов ну енер ги ју. До-
бро су на ши ста ри го во ри ли: До кон мо
зак, ђа во ље игра ли ште. Не ча сти ви нам 
лу ка во шап ће: „Че му то? За што бих се 
за ма рао ти ме?“, и ми љу ди, по при ро-
ди гре шни и не са вр ше ни, по слу ша мо 
тај ша пат и по чи ње мо се се би оправ да-
ва ти из го во ри ма: „Ма не мо гу сад, не 
да ми се, сју тра ћу”. То сју тра се пре-
тво ри у пре ко сју тра, то пре ко сју тра у 
сле де ћу сед ми цу и на кра ју у ни кад. 

Ље ност, као јед но од основ них обо-
ље ња ду ше, ву че за со бом од ре ђе не по-
сле ди це. Во ди нас у ста ње уни ни ја, 
тј. без на ђа. Сва ко од нас је не сум њи во 
ис ку сио тај чуд ни осје ћај ма лак са ло-
сти ду ше, кад нам се жи вот на јед ном 
учи ни пра зним и бе сми сле ним. Свје-
тлост ра до сти у ду ши се ми је ња у су-
мрак ту ге. Ти ме по ка зу је мо да не ма мо 
ни ма ло по што ва ња пре ма се би јер нас 
то ду хов но са ка ти. То је уни ни је. Уни-
ни је има исте по сле ди ца по ду шу као и 
ље ност, ако не и го ре. 

Тре ћи гри јех ко ји Све ти Је фрем 
Си рин на во ди у мо ли тви је гри јех 
вла сто љу бља. Са овим већ пре ла зи-
мо са уну тра шњих про бле ма ду ше на 
спо ља шње, јер се ово вла сто љу бље не 

Бе сје да одр жа на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ча сног по ста 2018, 
као вје жба из пред ме та Оми ли ти ка

Дра ган Бо жо вић, ма ту рант XXII генерације

О ве ли кО пО снОј мО ли тви
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од но си са мо на по жу ду за по ли тич-
ком или ка квом већ вла шћу не го и на 
наш од нос пре ма дру ги ма. Уз ље ност 
и уни ни је чо вје ков жи вот је све ден на 
бе сми сле ност и пра знину и чо вјек по-
ста је без об зи ран и се би чан. По чи ње да 
гле да на ства ри са мо са гле ди шта: „Ка-
ко то мо же да иде у ко рист мо јих же ља 
и мо јих по тре ба? Ка ко се мо гу око ри-
сти ти ти ме?” Ста вља се бе на цен трал но 
мје сто и ко ри сто љу бљем за тр па ва оно 
ма ло ду ше у се би. Тра гич ност вла сто-
љу бља се ис по ља ва и у не по што ва њу 

дру гих, јер ако не по шту-
је мо се бе, не мо же мо по-
што ва ти ни дру ге. Гри јех 
вла сто љу бља су ље ност и 
уни ни је усмје ре но про-
тив дру гих. 

И још сад, пра зно сло
вље. Гри јех ко ји нам се 
чи ни још бе зна чај ни ји и 
од ље но сти. Ћа ска ње је 
сва ко днев на по ја ва, али 
гри јех пра зно сло вља се 
не од но си са мо на бе-
сми сле не раз го во ре не го 
и на кле ве ту, тра ча ра ње, 
из да ју и лаж. Чак иако 
смо не што не хо ти це ре-
кли, ко ли ко пу та нас је то 
ко шта ло жи ва ца и нер ви-
ра ња. Кле ве та, пре ва ра 
и лаж, на мјер но или не-
на мјер но, по ври је ђи ва-
ње су дру гог, исто као и 
вла сто љу бље. По ку ша ва-
мо оште ти ти и ома ло ва-
жа ва ти не ког да би смо се 
ми ди гли и осје ти ли су-
пер и ор ни јим. 

На ова че ти ри гри је ха 
мо же мо гле да ти на сле-
де ћи на чин. За ми сли мо 
на шу ду шу као наш стан, 

ку ћу, мје сто гјде жи ви мо. И 
ова че ти ри гри је ха су ства ри ко је тре-
ба да из ба ци мо, да их се ота ра си мо. 
Е сад, у дру гом ди је лу мо ли тве Све ти 
отац Је фрем на бра ја ства ри ко је тре-
ба да уне се мо у тај стан, тј. вр ли не ко-
је тре ба да стек не мо и чу ва мо у на шој 
ду ши: Дух цје ло му дре но сти, сми ре но у
мља, тр пље ња и љу ба ви да руј ме ни, слу
ги Тво ме.

На су прот сва ком гри је ху, Све ти Је-
фрем Си рин је по ста вио по јед ну вр-
ли ну. На су прот гри је ха ље но сти ко ји 

Преподобни Јефрем Сирин



пред ста вља пра зни ну ду ше сто ји цје
ло му дре ност, тј. цје ло ви тост ду ше ко-
ја се огле да у чи сто ти умо ва ња, чи сто ти 
раз ми шља ња. Сва ки гри јех је у по чет ку 
био са мо по ми сао, по сла та од ђа во ла, 
а на на ма је хо ће мо ли је при хва ти ти 
или од би ти. Ако би смо мо гли на сто ја ти 
да што ви ше ње гу је мо чи сто ћу раз ми-
шља ња, он да би смо гри је хе са си је ца ли 
у ко ре ну, исто као што је ље ност са си-
је ца ла на шу ду хов ну енер ги ју. 

Као пло до ви чи сто ће раз ми шља
ња до ла зе вр ли не сми ре но у мља тј. 
по ни зно сти и тр пље ња. Огре хо вљен 
чо вјек је горд и не стр пљив. Хо ће све и 
то хо ће од мах. Сли јеп је па не пре по-
зна је да су стр пље ње и по ни зност бо-
жан ске вр ли не. На рав но, Све ти отац 
Је фрем ни је ис ко ри стио ри је чи по ни-
зност и тр пље ње у сми слу не ка квог ро-
бо ва ња или му че ња не го као сти ца ње 
ду хов не му дро сти и љу ба ви пре ма Бо-
гу и бли жњи ма. 

И на кра ју, љу бав. Љу бав је ри јеч 
ко јом по нај бли же опи су је мо Бо га ко га 
је не мо гу ће опи са ти. Љу бав је ујед но и 
ме тод и циљ све га, јер све што ра ди мо 
тре ба да ра ди мо са љу ба вљу и из љу ба-
ви пре ма Бо гу и бли жњи ма, да би смо 
се ма кар ма ло удо сто ји ли Бо жи је љу-
ба ви, да ра ко ји нам је Бог по да рио. Љу-
бав је кру на и плод свих вр ли на, свр ха 
и циљ све га до брог на ово ме сви је ту. 

Ова пр ва два ди је ла мо ли тве се 
ме ђу соб но об ја шња ва ју и про жи ма-
ју и об у хва ће ни су тре ћим, за вр шним 
ди је лом: О, Го спо де Ца ре, да руј ми да 
са гле дам гри је хе сво је и да не осу ђу јем 
бра та сво га, јер си бла го сло вен у вје ко ве 
вје ко ва. Амин.

На и ме, Све ти Је фрем је био свје-
стан још јед не, крај ње опа сно сти. А то 
је гор дост. Јер иако ус пи је мо на пре-
до ва ти у вр ли на ма и очи сти ти се од 
на ве де них гри је хо ва, ђа во ви ди плод-

но тло да нам уба ци по ми сли ко је има 
фа ри сеј из оне по зна те је ван ђељ ске 
при че: „Хва ла ти, Бо же, што ни сам као 
овај ца ри ник – ре дов но по стим, да-
јем де се так од све га што стек нем…”, 
и слич но. Је ли Ње му ми ли ји гор ди и 
хва ли са ви фа ри сеј или ца ри ник скру-
шен по ка ја њем? Ко ји се од њих дво-
ји це оправ дао? Оправ дао се ца ри ник, 
јер ка ко пи ше у Је ван ђе љу: „Сва ки ко-
ји се бе уз ви си, по ни зи ће се”. То су гри-
је хо ви гор до сти и осу ђи ва ња ко јих се 
мо ра мо уви јек па зи ти јер је на ша људ-
ска при ро да под ло жна гри је ху, а ђа во 
је до ста лу ка ви ји од нас, а ка ко се ка же 
у Ма те је вом Је ван ђе љу: Тај се род из го
ни са мо по стом и мо ли твом.

Овом мо ли твом смо та ко ђе по зва-
ни и на ак тив ност, јер иако смо успје-
ли на пре до ва ти у вр ли на ма, по треб но 
је то и при ми је ни ти. На то је ми слио 
Све ти апо стол Ја ков на пи сав ши у сво-
јој По сла ни ци: Вје ра без дје ла мр тва 
је. Бо ље је учи ни ти до бро дје ло и по-
ка за ти љу бав или тр пље ње не го уби је-
ди ти се бе да ту љу бав или цје ло му дре-
ност или тр пље ње по сје ду јеш али не и 
дје ла у ко ји ма се то мо же ви дје ти. На 
кра ју кра је ва, тај до бар гест мо же мо-
ти ви са ти и дру ге љу де да поч ну сво јим 
жи во том свје до чи ти Хри ста. 

Древ не ри је чи ве ли ко по сне мо ли-
тве, ко ја је та ко јед но став на и са же та а 
ипак пред ста вља срж на шег по ка ја ња и 
на шег спа се ња, уре за ле су се ду бо ко у 
жи вот и по сто ја ње Цр кве и ми слим да 
ову мо ли тву не тре ба са мо по на вља ти 
у ври је ме по ста не го чи та ве го ди не, не 
са мо на бо го слу же њи ма не го и у сво-
јим ку ћа ма. 

Не ка нас Го спод Бог укри је пи у мо-
ли тви, и да нам сна ге да одо ли мо ис ку-
ше њи ма и об у зда мо стра сти.

Не ка Му је сла ва у све вје ко ве вје-
ко ва. Амин.
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О кли су ри

Ов чар ско-ка блар ска кли су ра 
пред ста вља јед но од нај ве ћих 
при род них бла га Ср би је. На-

ла зи се у за пад ном 
де лу Ср би је, уда-
ље на је 18 ки ло-
ме та ра од Чач ка 
и кра си је ре ка За-
пад на Мо ра ва ко ја 
на ста је од ма њих 
ре ка, Ђе ти ње и 
Мо ра ви це. Нај ве-
ћа ду би на кли су ре 
је у ње ном сре ди-
шњем де лу и она у 
од но су на врх Ка-
бла ра из но си око 
620 m, а у од но су 
на врх Ов ча ра 710 m. Основ но при-
род но обе леж је кли су ре чи ни ре љеф, 
пре све га упе ча тљи ви ма си ви Ов ча ра 
и Ка бла ра, по ко ји ма је кли су ра и до-
би ла име. Стр ме и сте но ви те стра не 
Ка бла ра и ње го ви шум ски ко млек си 
кри ју број не вр сте очу ва не фло ре. Ка-
рак те ри стич не вр сте у кли су ри су руј, 
граб, ли па, цр ни ја сен, хај дуч ка опу-
та и ло во ро ли сни је ре ми чак. Фа у на је 
та ко ђе бо га та, а то је по сле ди ца до бре 
очу ва но сти и ра зно вр сно сти ста ни шта 
(шум ска ста ни шта, сте не, ли ти це, во-
де на ста ни шта, па шња ци и ли ва де). 
Че сто се мо гу ви де ти шум ска кор ња ча, 
бар ска кор ња ча, ја за вац, ди вља мач ка, 
си ви со ко, су ри орао, си ва ча пља, ја ре-
би ца ка ме њар ка... Кли ма Ов чар ско-ка-

блар ске кли су ре је уме ре но-кон ти нен-
тал на. Нај у ти цај ни ји кли мат ски фак-
то ри су пла ни не Ов чар и Ка блар ко је 
ути чу на кли мат ске раз ли ке кли су ре у 

од но су на ње ну око-
ли ну. Тем пе ра ту ра 
на вр ху Ов ча ра и 
Ка бла ра увек је за 
не ко ли ко сте пе ни 
ни жа од тем пе ра-
ту ре на оба ла ма За-
пад не Мо ра ве, а раз-
лог то ме је ви син ска 
раз ли ка. По ред ових 
бо га тих при род них 
да ро ва кли су ру та-
ко ђе кра си и ре ха-
би ли та ци о ни цен-
тар „Ов чар Ба ња“. 

Она је бла го твор на за оне ко ји бо лу ју 
од ре у ме, ар тро зе, спон ди ло зе, као и за 
опо ра вак на кон пре ло ма ко сти ју.

Ма на сти ри 
Ов чар скока блар ске кли су ре
У сен ка ма шу ма, на оба ли ре ке, на 

ма лим за рав ни ма при љу бље ним уз сте-
не кри је се де сет сред њо ве ков них ма-
на сти ра, је дин стве них по ме сту у ко ме 
се на ла зе и вре ме ну ка да су на ста ли. 
Ови ма на сти ри чи не пра во на ци о нал-
но бла го. Осим што пред ста вља ју спе-
ци фич на ар хи тек тон ска зда ња, у овим 
ма на сти ри ма су вред ни мо на си ве ко-
ви ма при ку пља ли, пре пи си ва ли и чу-
ва ли књи ге, збор ни ке, бе се де... Та ко 
је и Вук Ка ра џић, по се тив ши јед ном 

МанастириОвчарскО-кабларскеклисуре

МаласрпскасветаГОра

Сте фан Сте влић, IV раз ред

„Не ће мо по гре ши ти ако ка-
же мо да је ма ла Срп ска Све та 
Го ра ока ђе на тај ма ном уз усрд не 
да но ноћ не мо ли тве ка лу ђе ра за 
спас и сло бо ду срп ског на ро да. 
Сва она на по је на је су за ма стра-
дал ни ка и све том кр вљу му че-
ни ка и не зна них ју на ка за Крст 
ча сни и сло бо ду злат ну“.

Ар хи ман дрит Јо ван Ра до са
вље вић, сво је вре ме но са брат ма
на сти ра Бла го ве ште ња



при ли ком овај крај и ма на сти ре, про-
на шао збор ник, од но сно име ник са 
пре ко хи ља ду срп ских име на и унео их 
у свој „Реч ник“. 

На ре ла тив но ма лом про сто ру по-
диг ну то је из ме ђу XVI и XIX ве ка де-
сет ма на сти ра. На де сној стра ни За-
пад не Мо ра ве, на па ди на ма Ов ча ра 
су ма на сти ри: Ва ве де ње, Ваз не се ње, 
Пре о бра же ње, Сре те ње и Св. Тро ји
ца, а на ле вој стра ни на па ди на ма Ка-
бла ра су ма на сти ри: Бла го ве ште ње, 
Или ње, Јо ва ње, Ус пе ње и Ни ко ље. 
Ови ма на сти ри но се име на по цр кве-
ним пра зни ци ма и гра ђе ни су у чу ве-
ном ар хи тек тон ском сти лу мо рав ске и 
ра шке шко ле. Због свог ви ше ве ков ног 
тра ја ња, ови ма на сти ри пред ста вља-
ју је дин стве но кул тур но, умет нич ко и 
исто риј ско на сле ђе. Пу те ви до ма на-
сти ра су про ход ни, а мо же се до њих 
до ћи и обе ле же ним пла нин ским ста за-
ма уз ужи ва ње у по гле ду на при род не 
ле по те, шу мо ви те пла ни не и За пад ну 
Мо ра ву. 

Ма на стир Ва ве де ње 
Ма на стир Ва ве де ње се на ла зи на са-

мом ула зу у кли су ру. Стил ске ка рак те-
ри сти ке хра ма упу ћу ју на XVI век као 
пе ри од град ње. Претпoставља се да је 
по ру шен и на пу штен 1690. го ди не, а 
да је об но ва ма на сти ра усле ди ла 1797. 
го ди не. Цр ква ма на сти ра Ва ве де ња је 
јед но брод на гра ђе ви на са по лу кру-
жном ол тар ском ап си дом. Храм ни је 
фре ско пи сан, а по сто је ћи ико но стас је 
из 1972. го ди не.

Ма на стир Ваз не се ње
Ма на стир Ваз не се ње се на ла зи на 

се вер ним па ди на ма Ов ча ра. Због свог 
по ло жа ја ни је уоч љив пут ни ци ма ко ји 
про ла зе кроз кли су ру. Мо же се прет-
по ста ви ти да је из гра ђен на те ме љи ма 

Ма на стир Ва ве де ње

Ма на стир Ваз не се ње
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ста ри јег ма на сти ра, али о то ме не ма 
тач них по да та ка. За хва љу ју ћи јед ном 
ру ко пи сном је ван ђе љу, на пи са ном у 
ма на сти ру 1570. го ди не, са си гур но-
шћу се мо же твр ди ти да је ма на стир 
по сто јао у XVI ве ку. Цр ква ма на сти ра 
Ваз не се ња је ма ла и ни жа јед но брод на 
гра ђе ви на са та ко ђе ни ском ку по лом и 
по лу кру жном ол тар ском ап си дом. 

Ма на стир Пре о бра же ње
Ма на стир се да нас на ла зи на се вер-

ним об рон ци ма Ов ча ра, а не ка да се на-
ла зио на ме сту да на шње же ле знич ке 
ста ни це у Ов чар Ба њи. Пр ви по мен о 
ма на сти ру ве зан је за 1525. го ди ну. Ста-
ри ма на стир Пре о бра же ње је по ру шен 
ка ко би се из гра ди ла пру га пре ма Ужи-
цу. Та да шњи епи скоп жич ки Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић по кре нуо је ини ци ја ти ву 
1938. го ди не за из град њу но вог ма на-
сти ра. Цр ква но во по диг ну тог ма на сти-
ра је ква драт ног об ли ка са ни ском ол-
тар ском ап си дом. У цр кви су фре ско-
пи са ни са мо ку по ла и ол тар ска ап си да. 
У од но су на оста ле ов чар-ка блар ске 
ма на сти ре, овај се ма на стир од ли ку је 
по то ме што не ма па ро хи ју, а бра ти ја 
жи ви од из ра де во шта них све ћа.

Ма на стир Сре те ње
Ма на стир Сре те ње на ла зи се на па-

ди на ма Ов ча ра. Пре ма до са да шњим 
ис тра жи ва њи ма, по диг нут је у XVI ве-
ку ка да се и пр ви пут по ми ње. Ма на-
стир је у ви ше на вра та био спа љи ван 
и ру шен. Об но вљен је у XIX ве ку, за-
хва љу ју ћи мо на ху а ка сни је и вла ди ци 
Ни ки фо ру Мак си мо ви ћу. Ма на стир 
има зи да ни ико но стас, што га из два ја 
од оста лих ма на сти ра у кли су ри. У ње-
му је са чу ва но не ко ли ко ру ко пи сних 
књи га као и мер мер на кр сти о ни ца и 
ико на Пре све те Бо го ро ди це из XVI II 
ве ка.

Ма на стир Пре о бра же ње

Ма на стир Сре те ње



Ма на стир Све те Тро ји це
Ма на стир Св. Тро ји це, по сво-

јој ар хи тек ту ри нај леп ши у Ов-
чар ско-ка блар ској кли су ри, сме-
штен је на ју го за пад ним па ди на-
ма Ов ча ра, а по ти че из XVI ве ка. 
Цр ква ма на сти ра је јед но брод на 
гра ђе ви на са пра во у га о ним пев-
ни ца ма и ку по лом из над сре ди-
шњег де ла цр кве. У ма на сти ру 
се на ла зи је дан ве ли ки пре сто ни 
злат ни и ср мом из ве зен крст од 
ве ли ке вред но сти, као и две је-
дин стве не пре сто не ико не – Спа-
си те ље ва и Бо го ро ди чи на.

Ма на стир Бла го ве ште ње
Ма на стир Бла го ве ште ње на ла зи 

се на па ди на ма пла ни не Ка блар. Ово 
је је дан од рет ких ма на сти ра у Ов-
чар ско-ка блар ској кли су ри за ко ји 
се тач но зна ка да је по диг нут. Нат пис 
ко ји се на ла зи из над ула за у цр кву 
го во ри да је храм по диг нут 1601/2. 
го ди не. Храм је из гра ђен у ра шком 
гра ди тељ ском сти лу и по ар хи тек-
ту ри је по сле ма на сти ра Св. Тро ји це 
нај леп ши ма на стир у Ов чар ско-ка-
блар ској кли су ри. Ма на стир Бла го-
ве ште ње по се ду је је дан од нај леп-
ших ико но ста са из пр ве по ло ви не 
XVII ве ка, ра ђен у ду бо ре зу. Фре ске 
ма на сти ра са пред ста ва ма Све тог 
Ђор ђа и кне за Ла за ра убра ја ју се у 
јед не од нај леп ших фре са ка Ср би је 
из пр ве по ло ви не XVII ве ка. То ком 
1945. го ди не из ма на сти ра Ву јан се у 
Бла го ве ште ње пре се лио по то њи па-
три јарх срп ски Па вле, та да још увек 
ис ку ше ник, та да је ди ни у ма на сти ру 
са за вр ше ним Бо го слов ским фа кул-
те том. Он ће 1948. го ди не ов де при-
ми ти и мо на шки по стриг. Да нас је 
Бла го ве ште ње жен ски ма на стир.

Ма на стир Све те Тро ји це

Ма на стир Бла го ве ште ње
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Ма на стир Или ње 
(цр ква Св. Или је)
Цр ква Св. Или је се на ла зи на 

јед ном ле пом и шу мо ви том ви су 
из над ма на сти ра Бла го ве ште ње. 
Прет по ста вља се да су је бла го ве-
штењ ски мо на си по ди гли као свој 
ме тох. Из гра ђен је на те ме љи ма 
ста рог ма на сти ра 1938. го ди не.

Ма на стир Јо ва ње
Ма на стир Јо ва ње на ла зи се на 

ле вој оба ли ре ке За пад не Мо ра-
ве. Прет по ста вља се да по ти че 
из XVI ве ка. Тру дом Св. вла ди ке 
Ни ко ла ја Жич ког, ма на стир је 
1936. го ди не об но вљен, а до ла-
ском два на ест се ста ра из ма на-
сти ра Ка ли ште, Јо ва ње је по ста ло 
пр ви жен ски ма на стир у Ов чар-
ско-ка блар ској кли су ри. Ма на-
стир је до жи вео по топ 1954. го-
ди не а по том је по но во из гра ђен. 
Нај вред ни ја дра го це ност у овом 
ма на сти ру је сва ка ко чу до твор на 
ико на Пре све те Бо го ро ди це Бр зо-
по моћ ни це, ко ју је ту до нео 1917. 
го ди не Се ра фим, Рус, ду хов ник 
ма на сти ра.

Ма на стир Ус пе ње
Ма на стир Ус пе ње се на ла зи на 

уз ви ше њу из над ма на сти ра Јо ва-
ње и ви див је са свих стра на кли-
су ре. Сма тра се да по ти че из XIV 
ве ка. Спо ми ње се чак и у не ким 
тур ским из во ри ма из 1536. го ди-
не. Сру шен је у XVII ве ку, а об-
но вљен је 1939. го ди не, а за тим 
и 2001. го ди не на те ме љи ма ста-
рог ма на сти ра. Цр ква ма на сти ра 
је уска, пра во у га о ног об ли ка, без 
ика квих укра са и ни ка да ни је би-
ла жи во пи са на.
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Ма на стир Или ње

Ма на стир Јо ва ње

Ма на стир Ус пе ње



Ма на стир Ни ко ље
Ма на стир Ни ко ље је по-

диг нут на па ди на ма Ка бла ра. 
На осно ву ар хи тек тон ских 
ка рак те ри сти ка сма тра се да 
по ти че из сред њег ве ка. Ико-
но гра фи ју ка рак те ри шу при-
ка зи ве ли ких сце на из Хри-
сто вог жи во та. Ар хи тек ту ра 
цр кве ма на сти ра Ни ко ље је 
скром на, ме ђу тим ово је је-
ди ни ма на стир у кли су ри ко-
ји ни је био ру шен и остао је 
са чу ван у из вор ном об ли ку.

Ка пе ла по све ће на 
Светом Са ви – Са ви ње 
Ова ка пе ла на ла зи се на 

стр мим креч њач ким ли ти ца-
ма Ка бла ра, у ка ме ном уду-
бље њу у ко јем из ви ре во да. 
По диг ну та је 1938. го ди не и 
ни је на ста ње на. Ико но стас је 
осли кан 1965. го ди не и рад је 
про фе со ра бо го сло ви је Мла-
до ми ра То до ро ви ћа.

Из во ри: 
Пе ро Ви шњић, „Са бор ник 

срп ских ма на сти ра”, Ло зни ца 
2012.

„Ма на сти ри Ов чар ско-ка-
блар ске кли су ре – Срп ска 
Све та Го ра”, Ча чак, 2014.

Фото: 
Владимир Мијаиловић, 

ht tps : / /sr .wik ipedia .org/
wiki/Овчарско-кабларски_
манастири

Ма на стир Ни ко ље

Са ви ње
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Ако се не ко пи та, бра ћо и се стре, 
кад је нај бо ље ври је ме за пост, и 
ка кав то пост тре ба да бу де, од-

го во ри ћу вам!
Са да смо ушли у Ча сни и Ве ли ки 

пост, на ро чи то ври је ме за пост и мо ли-
тву. Али не са мо да по сти мо та ко што 
не ће мо је сти ма сну хра ну, већ и да по-
сти мо чи не ћи до бра дје ла ми ло сти ње, 
да по сти мо без стре са и нер во зе, та ко 
што ће мо се ма ло ви ше пре пу сти ти 
во љи Бо жи јој. Ево нам при ли ке да на-
шем бра ту и се стри опро сти мо за не ко 
не дје ло ко је нам је мо жда ра ни је учи-
ње но, по оној ри је чи Све тог Је фре ма 
Си ри на ко ју у по сту  сва ки дан ка зу је-
мо: Дај Бо же да са гле дам са гри је ше ња 
сво ја и не осу ђу јем бра та сво га.

Чи ни мо ми ло сти њу, и та ко по ка-
жи мо дје лат ну љу бав пре ма бли жњи-
ма на шим. Мо жда ће мо по ми сли ти – 
ла ко је бо га то ме да ти по моћ дру ги ма 
ка да ни он сам не зна ко ли ко има. А 
да ли је бо га ти мла дић из је ван ђел ске 
при че та ко ла ко про дао све сво је има-
ње и по шао за Го спо дом. Ни је. Пу но је 
те же оно ме ко ји има мно го да се то-
га од рек не. Ко ли ко то га би смо се ми 
од ре кли ра ди на ших бли жњих? Сва ко 
од нас при се би има свој нов ча ник. У 
на шим нов ча ни ци ма не ма мо мно го 
нов ца. Ка да за вр ши ве чер ња мо ли тва, 
и иза ђе мо ис пред ма на сти ра, да нам 
је дан си ро мах тра жи по моћ, ко ли ко 
би нас по кло ни ло свој нов ча ник оно ме 
ко ји мо жда не ма хље ба да је де?

Пре и спи тај мо се бе, ко ли ко смо 
спрем ни да слу жи мо дру ги ма! Наш 

Го спод, Исус Хри стос, то ли ко да је и 
апо сто ли ма но ге опрао. А ко ли ко сам 
ја спре ман као ста ри ји ђак да по слу-
шам мол бу оног мла ђег? Вје ро ват но 
не бих ни у про дав ни цу оти шао ако би 
ме за мо лио, а ка мо ли но ге да му пе-
рем.

Мо жда ће те по ми сли ти, да ли уоп-
ште и по сто ји не ко ко мо же ово да ис-
пу ни?

Ево чо вје ка ко ји не са мо што је свој 
нов ча ник оста вио сво ме на ро ду и си-
ро ти њи, већ је и по стао слу га свих, по-
ни зив ши се до гра ни це оно га ко ји спа-
ва са ко њи ма и ма гар ци ма, ка ко би се 
уз ди гао до Цар ства не бе ско га.

Овај чо вјек се звао Сте фан Не ма ња, 
син За ви дин, ро ђен на овим про сто ри-
ма, и кр штен у да на шњој Под го ри ци; а 
као нај мла ђи ме ђу сво јом бра ћом, по-
стао жу пан ра шки. Сво јом му дро шћу 
је про ши рио гра ни це др жа ве и да љим 
по том ци ма оста вио до бре те ме ље за 
раз ви так. Упо ре до са раз ви ја њем др-
жа ве, бри нуо је Не ма ња и о чи сто ти 
вје ре пра во слав не; зна мо да је је ре-
ти ке ко ји су се та да на шли у ње го вој 
др жа ви „до вео к по зна ни ју пра ва“. А 
у цр ква ма ко је је он гра дио и по ди зао 
у сла ву Бо жи ју, би ли су пра во слав ни 
вјер ни ци ко ји су се мо ли ли Бо гу не 
гле да ју ћи ко је ко, зна ју ћи да су пред 
Бо гом сви исти.

Ме ђу тим јед на ствар га је му чи ла, 
то је био од ла зак ње го вог нај мла ђег 
си на Раст ка на Све ту Го ру. Сте фа на је 
то ком чи та вог ње го вог жи во та коп ка-
ло пи та ње ка ко је то Раст ко оста вио 

Бе сје да одр жа на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ча сног по ста 2018,
као вје жба из пред ме та Оми ли ти ка

Игор Ћу лум, ма ту рант XXII ге не ра ци је 

пО слу жи мО бли жњи ма 
ми лО сти њОм и љу ба вљу



пре сто и оти шао. Да би и ово пи та ње 
ри је шио, Сте фан од ла зи код сво га си-
на у Зе мљу мо на ха. Оста вља све што 
има, па и жу пан ску власт и част и од-
ла зи на Све ту Го ру. Та мо се он ни је по-
ста вио у од но су на мо на хе као краљ, 
већ са по што ва њем и ча шћу, јер 
је сма трао да су они бо га ти-
ји од ње га, јер има ју бла го-
дат Ду ха Све то га. Жу де ћи 
за истом оном ду хов ном 
сна гом ко ју је имао ње-
гов син, Сте фан Не ма ња 
се мо на ши и до би ја име 
Си ме он.

Овим за по чи ње но-
ва исто ри ја за на ше 
вла да ре, ко ји су, 
по узо ру на сво га 
ро до на чел ни ка, 
по ста ја ли и са-
ми бо го у год-
ни вла да ри.

За ми сли-
те ви, дра га 

бра ћо и се стре, ко ли ки је био под виг 
и ко ли ку је жр тву Бо гу при нио Све-
ти Си ме он Ми ро то чи ви! Имао је све: 
моћ, но вац, сла ву. Био је краљ! И све 
то оста вио и пре дао свој жи вот Бо гу.

Овај чо вјек је и по сли је хи ља ду го-
ди на тр пље ња кри ти ке од 

стра не исто ри је у на шем 
на ро ду остао сви је тло-
га обра за. То нам го-
во ри да је он за и ста 
био Бо жи ји угод ник 
и чи тав свој жи вот 
по све тио Ње му.

Не ка би и на ма 
Го спод дао вр ли-
не ко је су кра-
си ле ово га див-
но га кра ља, 
ка ко би смо и 
ми би ли та-
мо гдје је 
он да нас – 
у Цар ству 
не бе ско ме. 
Амин.

Сусрет Светог 
Симеона и 

Светог Саве на 
Светој Гори
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Бољ ше ви ци до ла зе да ухап
се ми тро по ли та Ве ни ја ми
на, пе тро град ског ар хи је ре ја 

(ка сни је ће би ти стре љан). С њи ма 
је и по зна ти про по вед ник, све ште
ник Алек сан дар Ва ве ден ски, бољ
ше вич ки шпи јун и бу ду ћи во ђа 
об но вље на ца. Ли це мер но, он при
ла зи вла ди ци Ве ни ја ми ну, и тра жи 
бла го слов.

– Не мој те, оче, ни смо у Гет
си ма ни ји – ка же му пре о све ће ни 
хри сто но сац.

Из књи ге: 
„Од осме ха до пре му дро сти – ан то
ло ги ја пра во слав ног ху мо ра”, 
Бе о град, 2015.

ИСТОРИЈАСЕНЕПОНАВЉА

Свештеномученик Венијамин на бољшевичком суду
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На пут смо кре ну ли 5. сеп тем-
бра ра но ују тро, упу тив ши се 
пре ко Под го ри це и Ник ши-

ћа за Бо сну и Хер це го ви ну. На пу ту 
за Сла во ни ју про шли смо кроз Ба ња 
Лу ку, у ко јој су нас на руч ку до че ка-
ли Све то и Алек сан дар Шкр бић, отац 
и брат Мак си ма Шкр би ћа, ма ту ран та 
на ше бо го сло ви је. Пут смо на ста ви-
ли да ље, упу тив ши се пре ко Бо сан ске 
Гра ди шке за Ре пу бли ку Хр ват ску, тј. 
Сла во ни ју. У ка сним ве чер њим са ти ма 
сти гли смо у Ома нов це, ме сто не да ле-

ко од Па кра ца. Ту смо у пла нин ском 
до му ле по до че ка ни, сме ште ни и уго-
шће ни ве че ром.

Сле де ћег ју тра смо из Ома но ва ца 
кре ну ли за Па крац. Ис пред вла ди чан-
ског дво ра у Па кра цу до че као нас је 
Пре о све ште ни Епи скоп сла вон ски Јо-
ван Ћу ли брк. На кон што смо се упо-
зна ли са вла ди ком, ко ји је ина че ду го 
го ди на био про фе сор на ше шко ле, и 
од ње га узе ли бла го слов, он нам је дао 
план на шег бо рав ка у му че нич кој Сла-
во ни ји. Пред ви ђе но је би ло да оби ђе-

УченицицетињскебогословијеУ

ПакрацУ,ЗагребУијасеновцУ
Бла го сло вом Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске Пра во слав не Цр кве и 
Упра ве шко ле уче ни ци III и IV раз ре да Це тињ ске бо го сло ви је, у прат њи 

про фе сорâ про то је ре ја Ар се ни ја Ра до ви ћа и Апо ло на Ми шчен ка бо ра ви
ли су од 5. до 8. сеп тем бра 2018. го ди не у че тво ро днев ној по се ти у епар хи

ји Сла вон ској и уче ство ва ли у про сла ви Ја се но вач ких му че ни ка.
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мо ма на стир Па кру, а по сле под не да 
са слу ша мо пре да ва ње го спо ђе Ра да-
не Ста ни ше љић, про фе сор ке из бор не 
књи жев но сти у IV го ди ни гим на зи је, 
ко ја је сво је вре ме но пре да ва ла епи ско-
пу Јо ва ну, ко ји пам ти те да не по то ме 
што су це лу IV го ди ну гим на зи је ра ди-
ли са мо Иву Ан дри ћа, те је та ко ње го во 
по зна ва ње Ан дри ћа по те кло ви ше из 
сред ње шко ле, не го са уни вер зи те та. 

У ма на сти ру Па кри, ме сту под ви за-
ва ња Ви са ри о на Са ра ја, до че као нас је 
је реј Ђор ђе Осто јић, па рох у Да ру ва-
ру. До шав ши у ма на стир за те кли смо 
до су за по тре сан при зор –на пу штен и 
пот пу но ру и ни ран ма на стир. До ма на-
сти ра се до ла зи пре ко ме ста Сви рач, у 
ко јем је сво је вре ме но бо ра вио и па три-
јарх Ар се ни је Чар но је вић, при ли ком 
се о бе Ср ба у Аустро у гар ску. Ма на стир 
је окру жен из во ри штем пи ја ће во де, за 
ко ју пре да ње ка зу је да је чу до деј стве-
на. Ма на стир је пре II Свет ског ра та 
имао и хи дро цен тра лу, али њу су као 

и ма на стир ски ко нак уни шти ле уста-
ше. Ма на стир ска цр ква је из XVI ве ка, 
а об но вље на је 1765. го ди не. По све ће-
на је Ва ве де њу Пре све те Бо го ро ди це. 
Ико но стас је рад Ва си ли ја Осто ји ћа, 
но во сад ског ико но пи сца. Из ма на сти-
ра Па кре упу ти ли смо се у Да ру вар. 
У ње му ве ћин ско ста нов ни штво чи не 
Хр ва ти, а по сле њих нај број ни ји су Че-
си, до се ље ни у вре ме Аустро у гар ске, 
па по том Ср би. Цр ква у Да ру ва ру је 
по све ће на оци ма I Ва се љен ског са бо-
ра. Са гра ђе на је 1765. го ди не. 

На кон што смо об и шли Да ру вар, 
упу ти ли смо се на зад за Па крац у вла-
ди чан ски двор ка ко би смо при су ство-
ва ли пре да ва њу го спо ђе Ра да не, ко-
ја нам је ту ма чи ла сти хо ве из пе сме 
„Сто јан ка мај ка Кне жо пољ ка“, опи су-
ју ћи нам лик мај ке Сто јан ке и до ча-
ра ва ју ћи нам ње ну љу бав пре ма си но-
ви ма Ср ђа ну, Мр ђа ну и Мла ђа ну, а и 
ње ну ве за ност за Ко за ру и Кнеж по ље, 
по ље не во ље, ко је је про гу та ло сва три 

22 |  Ц е т и њ С к и  Б О Г О С л О в а Ц



ње на си на. Ову пе сму је ина че на пи-
сао Скен дер Ку ле но вић, оста вив ши на 
кроз њу све до чан ство о зло чи ни ма по-
чи ње ним у НДХ-а. По сле пре да ва ња 
упу ти ли смо се на зад у Ома нов це, на 
ру чак. Оста так да на про ве ли смо ше-
та ју ћи по при ро ди око пла ни нар ског 
до ма и ужи ва ју ћи у ра зним ре кре а тив-
ним ак тив но сти ма.

Сле де ћег да на из Ома но ва ца упу ти-
ли смо се ка глав ном гра ду Ре пу бли ке 
Хр ват ске, За гре бу, тач ни је ка Пра во-
слав ној гим на зи ји „Кан та ку зи на Ка-
та ри на Бран ко вић“, ко ја је осно ва на 
2005. го ди не. Ту смо при су ство ва ли 
пре да ва њу по зна тог ре жи се ра Лор да-
на За фра но ви ћа, ауто ра ве ли ког бро-
ја фил мо ва о стра да њи ма у Ја се нов цу. 
На кон пре да ва ња, Ми тро по лит за гре-
бач ко-љу бљан ски Пор фи ри је је по-
звао све при сут не на све ча ни ру чак у 
гим на зи ји. Ту смо има ли при ли ку да 
се упо зна мо са гим на зи јал ци ма, и да 
са њи ма раз ме ни мо ис ку ства о шко ло-

ва њу. На кон руч ка, у прат њи уче ни ка 
Пра во слав не гим на зи је, об и шли смо 
згра ду Гим на зи ји. На кон што смо об-
и шли гим на зи ју, за хва ли ли смо се ди-
рек то ру на при ре ђе ном до че ку, и упу-
ти ли смо се на зад ка Па кра цу ка ко би-
смо сти гли на ве чер ње бо го слу же ње. 

Ве чер њу слу жбу са пе то хлеб ни цом 
је слу жио уми ро вље ни Епи скоп за хум-
ско-хер це го вач ки Ата на си је Јев тић, а 
мо ли тве но су уче ство ва ли и Ар хи е пи-
скоп бер лин ски Мар ко из Ру ске За гра-
нич не Цр кве, Епи скоп ма рин ско-јур-
гин ски Ино кен ти је из Ке ме ров ске ми-
тро по ли је Ру ске Пра во слав не Цр кве и 
Епи скоп па крач ко-сла вон ски Јо ван. За 
пев ни цом су пе ва ли на ши пој ци.

Сле де ћег да на, 8. сеп тем бра, у ра-
ним ју тар њи ма са ти ма на пу сти ли смо 
Ома нов це и упу ти ли се ка Ја се нов цу, 
ме сту у ком је велики број страдалника 
не ду жно из гу био жи во те од уста шке 
ру ке. Сти гав ши у ма на стир Ја се но вац, 
пр во смо при су ство ва ли Све тој ли тур-
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ги ји ко јом је на чал ство вао Ар хи е пи-
скоп бер лин ски Мар ко, а са слу жи ва ли 
су му го спо да Епи ско пи: ма рин ско-јур-
гин ски Ино кен ти је, бу ди мљан ско-ник-
шић ки Јо а ни ки је, па крач ко-слав но ски 
Јо ван и уми ро вље ни за хум ско-хер це-
го вач ки Ата на си је, као и мно го број но 
све штен ство и све ште но мо на штво. За 
пев ни цом су пе ва ли уче ни ци Це тињ-
ске и Крч ке бо го сло ви је. По за вр шет ку 

Ли тур ги је, епи ско пи и са бра ни вер ни-
ци су се упу ти ли ка спо мен-ком плек су 
Ја се но вац, ме сту где се не ка да на ла зио 
ло гор смр ти, где је пре ре зан слав ски 
ко лач у част но во про си јав ших Му че-
ни ка. Иако ту го то во ви ше не ма тра-
го ва на си ља над не ду жним љу ди ма, 
то је ме сто сва ка ко је зи во и за стра шу-
ју ће. По за вр шет ку мо ли тве на ме сту 
не ка да шњег ло го ра, вра ти ли смо се до 
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Ви са ри он са рај (кр ште но име Ни ко ла) је пра во слав ни но во му че ник и све ти-
тељ из XVI II ве ка. Ро ђен је 1714. го ди не у ме сту Мај дан у Бо сни, од ро ди те ља 
Мак си ма и Ма ри је. Ка да је на пу нио осам на ест го ди на оти шао је у Све ту зе-
мљу. Та мо се за мо на шио у ма на сти ру Све тог Са ве Осве ће ног и узео мо на шко 
име Ви са ри он. По по врат ку из Све те зе мље, по се тио је ма на сти ре Све те Го ре. 
На кон то га је у ма на сти ру Па кра слу жио као је ро ђа кон се дам го ди на. Ту је 

био ру ко по ло жен и у чин је ро мо на ха.
Го ди не 1742. па три јарх Ар се ни је IV Јо ва но вић Ша-

ка бен та (1726–1748), по слао га је у Ба нат и Тран-
сил ва ни ју да та мо сво јим про по ве ди ма по др жи 
пра во слав не у од у пи ра њу уни јат ском при ти ску. 
Пу то вао је од ме ста до ме ста и сву да про по ве-
ди ма по др жа вао пра во слав не да бу ду ис трај ни. 
Че сто је у мно ги ма од њих до че ки ван ве ли ким 
на род ним ли ти ја ма, упа ље ним све ћа ма, ка ди о-

ни ца ма и цр кве ним зво ни ма.
Го ди не 1744. угар ске вла сти су га због то га ухап-

си ле и за тво ри ле у там ни цу у гра ду Си бињ. На кон 
то га је пре ме штан у там ни це у Де ви, Те ми шва ру 

и Ра а бу, и на кра ју у там ни цу Куф штајн у Ти-
рол ским пла ни на ма, где је из ну рен пат ња ма 
и му ка ма и умро.

Ка но ни зо ван је 28. фе бру а ра 1950. од 
стра не Све тог си но да Ру мун ске пра во слав-
не цр кве што је по твр дио и Све ти ар хи је-
реј ски са бор Срп ске пра во слав не цр кве, 
да на 14. ју на 1962.

Пра во слав на цр ква по ми ње Пре по-
доб ног Ва са ри о на 21. ок то бра по ју ли-
јан ском ка лен да ру.

Свети Висарион Сарај,
икона, рад Дамира Младеновића



ма на сти ра на по слу же ње ко је је при-
пре ми ло се стрин ство. На кон по слу же-
ња за бла го да ри ли смо Пре о све ће ном 
Епи ско пу Јо ва ну, за хва лив ши му се на 
до че ку ко ји нам је при ре ђен и на све-
му што смо ви де ли.

Узев ши бла го слов од вла ди ке на пу-
сти ли смо му че нич ку Сла во ни ју. У по-
врат ку по но во смо до че ка ни од стра не 
по ро ди це Шкр бић у ре сто ра ну „Па-
стир“, где смо би ли уго шће ни на руч-
ку. За хва лив ши се по ро ди ци Шкр бић 
на све му, пут смо на ста ви ли ка Тре би-
њу, гра ду на са мом ју гу БиХ. Сти гав ши 
у ка сним ве чер њим са ти ма сме сти ли 
смо се у је дан хо стел ко је нам је ре зер-
ви са ло све штен ство Са бор ног тре бињ-
ског хра ма.

Сле де ћег да на, 9. сеп тем бра, на пра-
зник Пре по доб ног Пи ме на Ве ли ког и 
Са бо ра Срп ских Све ти те ља, узе ли смо 
уче шће на Све тој ли тур ги ји у Са бор-
ном хра му Пре о бра же ња Го спод њег у 
Тре би њу. По за вр шет ку Ли тур ги је, у 
па ро хиј ском до му, све штен ство хра-

ма при ре ди ло је ру чак за про фе со ре и 
ђа ке бо го сло ви је. На кон руч ка до би ли 
смо сло бод но вре ме да про ше та мо гра-
дом и да се упо зна мо са ње го вом исто-
ри јом. У по по днев ним са ти ма кре ну ли 
смо на зад за Цр ну Го ру. Свра ти ли смо 
у Ник шић, у дом про то је ре ја Ва си ли-
ја Бр бо ри ћа – оца Ла за ра Бр бо ри ћа, 
уче ни ка III раз ре да на ше бо го сло ви је 
– ко ји нас је са сво јом по ро ди цом уго-
стио на тр пе зи љу ба ви. За хва лив ши се 
по ро ди ци Бр бо рић, а на ро чи то про ти 
Ва си ли ју, по здра ви ли смо се са њи ма и 
пре ко Под го ри це вра ти ли се на зад на 
Це ти ње.

Бла го да ри мо Го спо ду Бо гу ко ји нам 
је до пу стио да оби ђе мо пре де ле му че-
нич ке Сла во ни је и упо зна мо на род ко-
ји и дан да нас, хва ла Бо гу, жи ви на тим 
про сто ри ма али на жа лост и не у та ко 
ве ли ком бро ју.

При ре ди ли: Сте фан Сте влић, Ма ти-
ја Ми нић и Ни ко ла Са вић, уче ни ци IV 
раз ре да 
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У име Оца и Си на и Све то га Ду ха,
Ва ше Ви со ко пре о све штен ство, 
ви со ко пре ча сни оче рек то ре, ча-

сни оци, пре по доб не се стре мо на хи ње, 
по што ва на бра ћо и се стре Хри шћа ни,

Узми те, је ди те, ово је Ти је ло мо је, 
ко је се за вас ло ми (1 Кор. 11, 24).

Ове ри је чи жи во та изречене су по 
пр ви пут при је ви ше од два ми ле ни ју-
ма, у тре нут ку ка да је људ ска при ро да 
ту ма ра ла ада мов ском та мом по мра че-
ног ума, без из ла зним со ка ци ма тру ле-
жи и смр ти. Из у сти ле су се у оној си-
он ској гор њи ци у но ћи уочи стра да ња 
Си на Бож јег, осви је тлив ши ро ду људ-
ском пут ка Цар ству не бе ском, пут ка 
жи во ту.

На ро чи то у да ни ма овог Ча сног и 
Ве ли ког по ста сје ћа мо се ка ко Бог из 
љу ба ви ство ри чо вје ка по „ли ку и по до-
би ју сво је му” (1 Мој. 1, 27), као кру ну 
све га ство ре ног. Но, чо вјек, од ба цив ши 
сво је пре ђа шње до сто јан ство, при во ље 
се смр ти и тру ле жи, и уда љи од Твор ца 
и Жи во то дав ца. Оста вио је чо вјек Бо-
га, али Бог оста вје ран  ро ду људ ском; 
за бо ра вио је чо вјек на Бо га, али Бог 
бди ја ше над сва ком ду шом ство ре ном. 
За то по ди за ше Бог у Изра и љу про ро-
ке ко ји об ја вљи ва ху ри јеч Ње го ву, „а 
кад до ђе пу но ћа вре ме на” – ка же ап. 
Па вле – „по сла Бог Си на сво је га, ко ји 
се ро ди од же не, ко ји би под за ко ном, 
да ис ку пи оне ко ји су под за ко ном, да 
при ми мо уси но вље ње” (Гал. 4,4-5).

Ова пло ће ње Бо га ко ји да ру је жи вот 
свој тва ри за си гур но је нај ра до сни ји 
тре ну так за смр ћу око ва ни род људ ски, 
нај све ти ји мо ме нат у исто ри ји сви је та, 
нај ве ћа по част икад ико ме ука за на, и 
као та ква, за оче ки ва ти је да ова пло-
ће ни Ло гос са нај ве ћом ра до шћу бу де 
до че кан од ро да људ ског, као Спа си-
тељ од смр ти и гри је ха, као Жи во то-
да вац. Ако се чо вјек не би, ко јим слу-
ча јем, об ра до вао при до ла ску са мо га 
Бо га на зе мљу, бар би, он да, по сти ђен 
и по пла шен гри је хо ва сво јих ра ди, као 
не ка да у ра ју Адам и Ева, по ку шао да 
се са кри је (1 Мој. 3, 8-9). Ме ђу тим, си-
но ви ово га сви је та ни су се об ра до ва ли 
Бож јем до ла ску, а још ма ње по сти дје-
ли и по пла ши ли, не го су вјеч ног Бо га 
из ру га ли, по пљу ва ли, удар ци ма Му 
ра не на ни је ли и са раз бој ни ци ма Га на 
крст рас пе ли. „А Он” – об ја вљу је про-
рок Иса и ја – „бо ле сти на ше но си и не-
мо ћи на ше узе на се, а ми ми шља смо 
да је ра њен, да га Бог би је и му чи. Али 
он би ра њен за на ше пре сту пе, из би јен 
за на ша бе за ко ња; кар бје ше на ње му 
на ше га ми ра ра ди” (Ис. 53, 4-5).

Ми ово га пу та не ће мо го во ри ти оп-
шир но о Хри сто вом ова пло ће њу, стра-
да њу и вас кр се њу, већ о Тај ни над тај-
на ма, о Све тој тај ни Си он ске гор њи це, 
Тај ни у ко јој сâм Хри стос при но си се-
бе као жр тву за жи вот сви је та, ка ко о 
то ме чи та мо у по сла ни ци Је вре ји ма: 
„Јер та кав нам Пр во све ште ник тре-
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Бе сје да одр жа на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ча сног по ста 2018, 
као вје жба из пред ме та Оми ли ти ка

Сте фан Ђер ко вић, ма ту рант XXII ге не ра ци је

не мОј мО се Оглу ши ти 
О дар Хри стОв



ба ше: свет, не зло бив, чист, одво јен од 
гре шни ка и ви ши од не бе са; ко ји не ма 
по тре бе, као они пр во све ште ни ци, да 
сва ки дан при но си жр тве, нај при је за 
сво је гри је хе, а по том и за на род не, јер 
Он ово учи ни јед ном за у ви јек при ни-
јев ши са мо га се бе” (Јев. 7, 26-27). 

„А до ђе дан бес ква сних хље бо ва у 
ко ји тре ба ше кла ти пас хал но јаг ње. И 
по сла (Исус) Пе тра и Јо ва на ре кав ши: 
Иди те и уго то ви те нам Пас ху да је де-
мо” (Лк. 22, 7-8). Као што нам је већ 
по зна то, дра га бра ћо и се стре Хри шћа-
ни, Пас ха (или је вреј ски – Пе сах) је 
ве ли ки је вреј ски пра зник уста но вљен 
у знак сје ћа ња на из ла зак Је вре ја из 
Егип та, и кон крет но на њи хо во осло-
ба ђа ње од роп ства фа ра о ну и про ла зак 
кроз Цр ве но мо ре пре ма Обе ћа ној зе-
мљи. Сим во ли ка са мог пра зни ка ве же 
се за онај, та ко ђе сви ма ва ма до бро по-
знат до га ђај опи сан у књи зи Из ла ска, 

ка да Бог за по ви је да да сва ка по ро ди ца 
кр вљу јаг ње то вом по кро пи до врат ни ке 
до мо ва у ко јим бу ду је ли Пас ху јер ће 
Ја хве те но ћи по хо ди ти Ми сир и ка ко 
сам ка же: „Крв она би ће вам знак на 
ку ћа ма... и кад ви дим крв, про ћи ћу 
вас, те не ће би ти ме ђу ва ма по мо ра 
кад ста нем уби ја ти по зе мљи Ми сир-
ској” (2 Мој. 12, 13). Го спод за по ви је-
да Изра и љу да пра знуј тај дан „од ко-
ље на до ко ље на; за ко ном вјеч ним” (2 
Мој. 12, 14). Да кле, Ју де ји сла ве Пас ху 
јед ном го ди шње, пр вог мје се ца, ко ји 
се из вор но на зи ва Авив, и на кон ва ви-
лон ског роп ства Ни сан, че тр на е стог 
да на. У ври је ме Хри сто во Пас ха се 
пра зно ва ла за јед но са пра зни ком Бес-
ква сних хље бо ва ко ји се сла вио од 15. 
до 22. истог мје се ца. 

Го спод, као што и сам ка же и дје-
ли ма то свје до чи, ни је до шао да уки не 
За кон или Про ро ке, већ да ис пу ни (Мт. 

Стварање Адама, мозаик, Палатинска капела, Палермо, XII в.
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Тајна вечера, минијатура, рукописни Псалтир, Јерусалим, XII в.
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5,17), због то га и за по ви је да дво ји ци 
сво јих уче ни ка да по ђу и да уго то ве 
Пас ху. Ово ис пу ње ње За ко на и Про ро-
ка на го вје шта ва и про рок Је ре ми ја ка-
да ка же: „Ево иду да ни, го во ри Го спод, 
кад ћу учи ни ти с до мом Изра и ље вим 
и с до мом Ју ди ни јем Нов за вјет, не 
као онај ко ји учи них с оци ма њи хо ви-
јем... Мет ну ћу за вјет свој у њих, и на 
ср цу њи хо ву на пи са ћу га, и би ћу им 
Бог и они ће ми би ти на род... јер ћу им 
опро сти ти бе за ко ња њи хо ва, и гри је ха 
њи хо ви јех не ћу ви ше по ми ња ти” (Јер. 
31, 31-34). Упра во овај Но ви за вјет ко-
ји Бог на ја ви усти ма про ро ка ис пу нио 
се на Тај ној ве че ри, и Но ва Пас ха је сте 
Хри стос, чи јом кр вљу спа се ње до ђе и 
чи јом „ра ном ми се ис ци је ли смо” (Ис. 
53, 5).

Пи та мо се, ме ђу тим, за што се баш 
Тај на ве че ра сма тра као до га ђај скла-
па ња Но вог за вје та Бо га и чо вје ка? Зар 
то ни је мо гло би ти ова пло ће ње Си на 
Бож јег, Пре о бра же ње на го ри Та во ру, 
Вас кр се ње или Ваз не се ње? Ва и сти ну, 
сва дје ла Бо жи ја су ве ли ка и чу де сна 
али ни у јед ном од њих ми не мо же мо 
узе ти уче шћа ако се прет ход но са Бо-
гом не сје ди ни мо, ако се са Хри стом 
не сје ди ни мо. И то сје ди ње ње не би ва 
у ек ста зи и ван себ но сти, на про тив, оно 
би ва у крај њој при себ но сти, је де њем и 
пи је њем Ти је ла и Кр ви Хри сто ве. За то 
је, на ро де ко ји Хри сто во име но сиш, 
Тај на ве че ра Тај на над тај на ма и из вор 
Жи во та. Хри стос, ко ји је сам Жи вот и 
све му да је жи вот, да ру је на Ев ха ри сти-
ји сво је ти је ло и крв да би смо и ми, као 
они ко ји ни су у ста њу да се спа су од 
смр ти ис пу ња ва ју ћи дје ла За ко на, би-
ли дио Ти је ла Хри сто вог и са мим тим 
би ли дио Жи во та. Он чвр сто по ру чу је: 
„Ако не је де те ти је ло Си на Чо вје чи је га 
и не пи је те кр ви ње го ве, не ма те жи во-
та у се би. Ко ји је де мо је ти је ло и пи-

је мо ју крв има жи вот вјеч ни; и ја ћу 
га вас кр сну ти у по след њи дан... Ово је 
хљеб ко ји си ђе с не ба: не као што оци 
ва ши је до ше ма ну, и по мри је ше; ко-
ји је де хљеб овај жи вје ће ва ви јек” (Јн. 
6, 53-54.58). Ма на је би ла хра на с не-
ба, али ни као та ква не бје ше у ста њу 
да пру жи Изра иљ ци ма жи вот вјеч ни. 
Те кла је и во да из су вог ка ме на, али, 
опет, бе жи вот на. За то је ци је ли Ста ри 
за вјет са мо ико на и на го вје штај оно га 
што ће се де си ти ова пло ће њем Ри је чи 
Бож је.

Ова је ча ша Но ви за вјет у мо јој кр
ви; ово чи ни те,

кад год пи је те, у мој спо мен (1 Кор. 
11,25).

У ста ром Изра и љу, јем ство и по твр-
да да ће на род по што ва ти Бож ји За кон 
би ла је крв жр тве, због то га се са да крв 
Хри сто ва из ли ва за от пу ште ње гри је-
хо ва и као јем ство по ми ре ња са Бо гом, 
ка ко ка же пр во вр хов ни Апо стол: Ње га 
„од ре ди Бог да бу де кр вљу сво јом жр-
тва по ми ре ња кроз вје ру, да по ка же 
прав ду сво ју опро ште њем пре ђа шњих 
гри је ха” (Рим. 3,25).

Не мо же наш ум пој ми ти ве ли чи ну 
Хри сто ве жр тве, ни ти људ ско ср це љу-
бав Ње го ву до сти ћи, али мо же ви дје ти 
ка ко се гу бе, не гдје у да љи ни, без кра-
ја... За то, бра ћо, не мој мо се оглу ши ти 
о дар Хри стов, ко ји нам да ру је ни шта 
ма ње до са мо га се бе, сво је ти је ло и 
сво ју крв. Спре мај мо се за све то При-
че шће са љу ба вљу и бла го дар но шћу, 
при сту пај мо му са вје ром и стра хом.

Го спо де, „Ти си нас из не би ћа при-
вео у би ће, и кад смо от па ли по ди гао 
си нас опет, и ни си од у стао да све чи-
ниш док нас ни си уз вео на не бо, и да-
ро вао нам тво је бу ду ће Цар ство” (мо-
ли тва Уз но ше ња), Те би сла ва и хва ла 
ва ви јек.

Амин.
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У окви ру ван на став них ак тив но сти, 
про фе со ри и уче ни ци Бо го сло ви-
је су би ли 22. маја 2018. на на уч-

но-ис тра жи вач кој те рен ској екс кур зи ји 
„Ста за ма Све тог Јо ва на Вла ди ми ра“.

У екс кур зи ји су уче ство ва ли про фе-
со ри: Апо лон Ми шчен ко, Алек сан дар 
Ву јо вић, Ива на Јо ва но вић, Ја на Рај ко-
вић и Ва сиљ Јо во вић. Ор га ни за тор ове 
екс кур зи је био је про фе сор Бла го је 
Рај ко вић. Уче ни ци тре ћег раз ре да ко-
ји су ишли на ову екс кур зи ју су: Ог њен 
Бо ри чић, Алек сан дар Да мја но вић, 
Дра го љуб Си мо вић, Ми ло рад Ђо ка но-
вић, Ма ти ја Ми нић, Ни ко ла Са вић и 
Сте фан Сте влић.

Ру та екс кур зи је би ла је Це ти ње – 
Под го ри ца – Вра ка – Ска дар – Ро за фа 
– Ши ро ка (Та ра бош) – Свач – Бар – 
Це ти ње. Циљ екс кур зи је био је упо зна-
ти уче ни ке са исто ри јом мје ста ко је 
смо оби ла зи ли, раз во јем хри шћан ства 
на овим обла сти ма, као и са крал ним 
објек ти ма ко је смо по сје ти ли. При о-
ри тет је ста вљен на ври је ме кне за Јо ва-
на Вла ди ми ра (крај IX – 1016. го ди на) 
вла да ра сред њо вје ков не срп ске др жа-
ве Ду кље, ње го ву му че нич ку смрт, као 
и на раз вој и оби љеж ја ње го вог кул та.

Екс кур зи ја се кре та ла тра са ма не-
ка да шњег Зет ског пу та Via de Zen ta, 
ко ји је то ком сред њег ви је ка био јед на 

СТАЗАМАСВЕТОГ
ЈОВАНАВЛАДИМИРА

Про фе сор др Ва сиљ Јо во вић

Испред цркве у Враки



У цркви у Скадру

На  скадарској тврђави
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На зидинама Скадра Испред остатака цркве у Свачу

Поглед на Шаско језеро



во слав не Цр кве у Ал ба ни ји. Цр ква Св. 
Тро ји це по диг ну та је за слу га ма Ми-
тро по ли та цр но гор ско-при мор ског и 
скен де риј ског г. Ам фи ло хи ја и Ар хи-
е пи ско па ал бан ског г. Ана ста си ја. На 
ико но ста су ове цр кве се на ла зи и ико-
на Све тог Јо ва на Вла ди ми ра. У Вра ки 
је пут ни ке љу ба зно и пред у сре тљи во 
до че као ђа кон Иван По по вић.

У Ска дру су уче сни ци екс кур зи је 
по сје ти ли пра во слав ни храм Ал бан ске 
Цр кве, гдје их је ср дач но до че као отац 

од жи ла ку ца ви ца у овом ди је лу Бал-
ка на. Је дан крак овог пу та кре тао се 
од Ко то ра, пре ко Ње гу шког и Це тињ-
ског по ља, ка сред њо вје ков ној Риб ни-
ци (Под го ри ци) и да ље за Ска дар. Ови 
кра је ви би ли су у са ста ву др жа ве кне за 
Јо ва на Вла ди ми ра, ко ји је пр ви срп ски 
вла дар про гла шен све тим.

У мје сту Вра ки на ла зи се цр ква 
Св. Тро ји це, по диг ну та 90-тих го ди на 
про шлог ви је ка, на кон ви ше де це ниј-
ског пе ри о да ате и зма и про го на Пра-

СВАЧ
Оста ци сред њо вје ков ног гра да Сва ча на ла зе се 20 км сје ве ро и сточ но од Ул-

ци ња на пу ту Бар – Ска дар у Цр ној Го ри. Гра ђен је на јед ном од гре бе на Ша-
ског бр да ко је се пру жа од сје ве ро за па да пре ма ри је ци Бо ја ни из ме ђу Ша ског 
је зе ра на ју гу и Ана мал ског по ља на сје ве ру и сје ве ро и сто ку.

Осни ва ње гра да Сва ча ве зу је се за фор ти фи ка ци о не ра до ве ца ра Ју сти ни-
ја на у VI ви је ку, a Свач је вје ро ват но на се љен 
ро меј ским из бје гли ца ма из Драч ке обла сти ко-
је су бје жа ле пред сло вен ским упа ди ма и пљач-
ком, тј. на кон сло вен ских на па да ко ји су у пр ва 
два та ла са до шли до Дра ча, 548. го ди не и 587/8. 
Ро меј ске из бје гли це са со бом до но се и свог за-
штит ни ка, Све ште но му че ни ка Асти ја (пр вог 
епи ско па и па тро на гра да Дра ча). Осно ва но је 
вје ро ва ње да то по ним Свач до ла зи упра во од 
име на овог ра но хри шћан ског све ште но му че-
ни ка. 

Свач се пр ви пут спо ми ње у пи са ним из во-
ри ма у фал си фи ко ва ној бу ли па пе За ха ри ја из 
743. го ди не као епи скоп ско мје сто. Сма тра се и 
да је био јед на од ре зи ден ци ја ду кљан ског кне-
за Вла ди ми ра (дру га по ло ви на X ви је ка – 1016). 
Го ди не 1183. Сте фан Не ма ња га је при по јио 
сво јој др жа ви. Те шко је ра зо рен 1242. го ди не, 
у про ва ли Мон го ла. Об но ви ла га је у дру гој по-
ло ви ни XI II ви је ка кра љи ца Је ле на Ану жуј ска, 
по ди жу ћи и фра ње вач ки ма на стир Све те Ма ри-
је у Под гра ђу и ка те драл ну цр кву Све тог Јо ва на 
у Гор њем гра ду. У пе ри о ду Не ма њи ћа град ку је 
и соп стве ни но вац са ли ком Све тог Јо ва на на 
авер су и сти ли зо ва ним утвр ђе њем на ре вер су. 

Већ у дру гој по ло ви ни XIV ви је ка, ка да до ла зи под власт Бал ши ћа, дра-
стич но опа да ње го ва моћ. Ипак, епи ско пи ја му оп ста је и то ком XV ви је ка. Око 
1470. го ди не био је све ден на ни во се ла („vil la de Su az zo”). 

Зидине Свача
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Алек сан дар Пе та ни. Украт ко о исто-
ри ја ту цр кве и уоп ште о Ал бан ској 
Пра во слав ној Цр кви го во рио је отац 
Ни ко ла Пе та ни, ис та кав ши зна чај ну 
уло гу ми тро по ли та Ам фи ло хи ја у об-
на вља њу вјер ског жи во та на под руч ју 
Ска дра.

На кон оби ла ска ужег град ског је-
згра, ђа ци и про фе со ри су об и шли и 
ска дар ску твр ђа ву – Ро за фу, ко ја се на-
ла зи на бр ду окру же ном са три ри је ке, 
са ко јег се пру жа ве ли чан ствен по глед 
на Ска дар ско је зе ро, град Ска дар, ри-
је ке Бо ја ну и Дри мац и бр до Та ра бош.

По себ на па жња по кло ње на је оби-
ла ску древ ног гра да Сва ча, ко ји је да-
нас у ру ше ви на ма и за ко ји се ве зу је 
име Све тог Јо ва на Вла ди ми ра. У бли-
жој око ли ни Сва ча се на ла зе ло ка ли-
те ти ве за ни не по сред но за култ све ти-
те ља. У бли зи ни је бр до Вла ди мир, за 
ко је се прет по ста вља да је бр до Об лик, 
гдје се ди о клиј ски кнез Јо ван Вла ди-

мир скло нио пред вој ском бу гар ског 
ца ра Са му и ла. Се ло у бли зи ни оста та-
ка гра да Сва ча на зи ва се по срп ском 
кне зу Вла ди мир. Нај ве ћа све ти ња је 
ма на стир Пре чи сте Кра јин ске, на пар 
ки ло ме та ра од гра да Сва ча, у ко ме су 
по чи ва ле све ти те ље ве мо шти.

Сти гав ши у храм Све тог Јо ва на 
Вла ди ми ра у Ба ру, ђа ци и про фе со-
ри су до че ка ни од ста ре ши не хра ма, 
оца Сло бо да на Зе ко ви ћа и све ште ни-
ка Мла де на То мо ви ћа. Ту су от пје ва-
ли тро пар и пје сме по све ће не Све том 
Јо ва ну Вла ди ми ру. У ка пе ли по све ће-
ној Пе тру II Пе тро ви ћу Ње го шу Лов-
ћен ском Тај но вид цу ђа ци су от пје ва ли 
тро пар све ти те љу. На кон то га уче сни-
ци екс кур зи је су би ли на тр пе зи љу ба-
ви ко ју је при ре дио отац Сло бо дан са 
брат ством хра ма. По сли је при јат ног 
дру же ња уче сни ци екс кур зи је су се 
вра ти ли пре ко Пе тров ца и Бу две на 
Це ти ње.

У Саборном храму Светог Јована Владимира у Бару



Случајно те волим

Девојко драга
са очима као два смарагда,
духа ведра...  
Таква душа лепршава  
сада мени треба. 

Погледом нехајним 
дотакни макар раме моје, 
да мислим, да маштам –  
можда нам се усне споје.

Девојко сјајна, 
те усне твоје насмејане 
и осмех твој звонки  
додирују звезде у овој 
топлој ноћи... 
Моје срце сада     
све више чезне...
Све се више нада...

Девојко,
од дуге сваке лепша,
глас твој, реч баш свака
у глави је песма.
А стас...
Витак, заносан...
носи ме кроз снове,
и жеља се рађа већа
да ходамо удвоје.

Девојка мила
крај мене је прошла,
са косом дугом,
сјајном као свила...
Чини ми се као да је вила.
О, само кад би моја била!

Срђан Ж. Вучановић, 
ученик III разреда       
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Дародавци са оцем ректором и професорима Богословије



Тру дом и љу ба вљу све штен ства 
СПЦ из Ње мач ке и ве ли ког бро ја 
до бро тво ра из та мо шњих па ро-

хи ја, по чет ком но вем бра 2018. г, Це-
тињ ска бо го сло ви ја 
је до би ла на по клон 
ми ни бус од се дам на-
ест пут нич ких мје ста 
(мар ке Фол ксва ген – 
краф тер, 2008. го ди-
ште). Нов ча ни из нос 
овог при ло га, укљу-
чу ју ћи и тро шко ве 
тран спор та, из но си 
око 17.000 евра.

По кре тач и во-
ђа овог чо вје ко љу-
би вог по ду хва та је 
све ште ник Ми лен ко 
Мар ко вић, па рох у 
Фи лин ген–Шве нин-
ге ну, ко ји је, уз бла-
го слов сво јих над-
ле жних ар хи је ре ја 
и не се бич ну по моћ 
при ло жни ка Цр кве, 
успио да са ку пи сва 
по треб на сред ства, 
и да се до кра ја ан-
га жу је око тран спор та овог во зи ла из 
Ње мач ке па све до Це ти ња.

Овај Ми ни бус је на Це ти ње сти гао 
на Ми тров дан, 8. но вем бра ове го ди-
не, а за јед но са оцем Ми лен ком, том 
при ли ком су Це тињ ску бо го сло ви ју 
по сје ти ли и све ште ни ци про то је реј 
Сло бо дан Ти ја нић из Фри дрихсха фе-
на и про то на мје сник Јо ван Га та рић из 
Фрај бур га.

Ово је ве ли ка по моћ жи во ту и ра ду 
на ше бо го слов ске шко ле, јер се не мо-
же опи са ти ко ли ка је по тре ба да се, у 
скло пу ре дов них и пра знич них слу жби, 
ши ром Цр не Го ре, це тињ ски бо го слов-

ци на ђу на сва ком мје сту. А то под ра-
зу ми је ва њи хо во уче шће у бо го слу же-
њи ма, град ским ли ти ја ма и све ча ним 
ака де ми ја ма. Че сто су на ши ђа ци у 

при ли ци да по ма жу 
у број ним по сло ви-
ма уре ђе ња и из град-
ње на ма на стир ским 
и цр кве ним има њи-
ма ко ја се на ла зе ван 
Це ти ња. А ако ово-
ме до да мо и број не 
пе да го шко-про свет-
не екс кур зи је ко је 
се од ви ја ју у скло пу 
на став ног пла на и 
про гра ма, и ко је су 
оба ве зне, он да је ја-
сно да је без по сје до-
ва ња јед ног ова квог 
во зи ла жи вот шко ле 
го то во не за ми слив 
– сва ка та ква по тре-
ба се оства ру је та ко 
што се ан га жу ју дру-
ги пре во зни ци, што 
по ве ћа ва ма те ри јал-
не тро шко ве жи во та 
Бо го сло ви је.

За хва љу ју ћи при је све га оцу Ми лен-
ку овај је про блем иза нас, и убу ду ће 
ће мо мо ћи да са свим сло бод но и без 
оп те ре ће ња ор га ни зу је мо сва школ ска 
пу то ва ња.

Још јед ном бла го да ри мо од ср ца 
оцу Ми лен ку и свим бра то љу би вим 
љу ди ма ко ји су у овом по ду хва ту уче-
ство ва ли.

Не ка им Го спод уз вра ти сва ким до-
бром, мо ли тва ма Све то га Пе тра Це-
тињ ског Чу до твор ца.

Про фе со ри и уче ни ци Бо го сло ви је 
Све тог Пе тра Це тињ ског.

Дар Бо го сло ви ји – но ви ми ни бус

о. Миленко Марковић
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Пре да ва ња го сту ју ћих 
про фе со ра 
Као и прет ход них школ ских го ди-

на, и овог по лу го ди шта су уче ни ци 
Бо го сло ви је има ли при ли ке да од го-
сту ју ћих пре да ва ча чу ју не ко ли ко ин-
те ре сант них пре да ва ња на раз ли чи те 
те ме. 

Пр во та кво пре да ва ње одр жао је г. 
Кр сто Ста ни шић, док то ранд те о ло ги је 
на Уни вер зи те ту „Лу двиг Мак си ми ли-
јан“ у Мин хе ну, у уто рак, 11. сеп тем-
бра. Он је го во рио о Пра во слав ној Цр-
кви у Фин ској, а ње го вом су пре да ва њу 

при су ство ва ли сви уче ни ци Бо го сло ви-
је, као и рек тор и го спо да про фе со ри.

На шу Бо го сло ви ју по сје ти ли су 12. 
ок то бра про фе со ри на Учи тељ ском 
фа кул те ту у При зре ну (при вре ме но 
пре мје ште ном у Ле по са вић), проф. др 
Жи во рад Ми ле но вић и проф. др Бо-
шко Ми ло ва но вић. Њих су до че ка ли и 
са исто ри ја том и жи во том шко ле упо-
зна ли рек тор про то је реј–ста вро фор 
Гој ко Пе ро вић и го спо да про фе со ри. 
По сле оби ла ска шко ле, у ђач кој тр пе-
за ри ји проф. др Жи во рад Ми ле но вић 
је про фе со ри ма и уче ни ци ма одр жао 
за ни мљи во и ко ри сно пре да ва ње под 
на зи вом „Уче ње уче ња“. 

Ки не ма то граф ска сек ци ја 
Ово га по лу го ди шта ђа ци и про фе-

со ри су би ли у при ли ци да ужи ва ју у 
вр хун ским ки не ма то граф ским оства-
ре њи ма ра зних жан ро ва и про дук ци ја, 

Из жи во та Бо го сло ви је 
у пр вом по лу го ди шту школ ске 2018/19. 

О Пра во слав ној Цр кви 
у Фин ској

„Учење учења”



а у окви ру ки не ма то граф ске сек ци је, 
око ко је су се по тру ди ли ђа кон Алек-
сан дар Ле кић и рек тор, о. Гој ко Пе ро-
вић. То ком тих ве че ри, одр жа ва них у 
прин ци пу јед ном не дељ но, ђа ци и за-
ин те ре со ва ни про фе со ри су из ме ђу 
оста лог има ли при ли ке да ви де кла сик 
аме рич ке ки не ма то гра фи је „Тач но у 
под не“, ру ско-аме рич ки филм „Чин 
је ре ја – ис по вест са му ра ја“, бри тан ски 
филм „Ми си ја“, до ма ћи филм „Иде-
мо да ље“, као и до ку мен тар ни филм 
о Пр вом свјет ском ра ту „Где цве та ли-
мун жут“.

Сек ци ја је та ко за ми шље на да се 
по за вр шет ку про јек ци је о фил му раз-
го ва ра, те се на тим ве че ри ма мо гло 
чу ти до брих и за ни мљи вих опа жа ња 
и ана ли за, ка ко од стра не про фе со ра, 
та ко и од стра не уче ни ка. 

Об но ва ин фор ма тич ке 
учи о ни це
То ком пр вог по лу го ди шта ове 

школ ске го ди не, за ла га њем и тру дом 
про фе со ра Сло ба Ста ни ши ћа, а при-
ло зи ма до бро тво ра шко ле, об но вље на 
је и но вим ра чу на ри ма и „Sony” smart 
те ле ви зо ром (ве ли чи не 65 ин ча) опре-
мље на ин фор ма тич ка учи о ни ца. Та ко 
су ђа ци и про фе со ри до би ли још је дан, 
мо де ран и функ ци о на лан про стор за 
уче ње и из во ђе ње на ста ве.

Ли ти ја са мо шти ма 
Св. Ар се ни ја Срем ца
Све том ли тур ги јом, ко ју је 20. сеп-

тем бра у ма на сти ру Ждре ба о ни ку слу-
жио Ми тро по лит цр но гор ско-при мор-
ски Ам фи ло хи је, уз са слу же ње Епи-
ско па бу ди мљан ско-ник шић ког Јо а ни-
ки ја, број ног све штен ства, мо на штва и 
вјер ног на ро да, за по че ле су Ду хов не 
све ча но сти (20–27. сеп тем бра) у сла ву 
пра зни ка Ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди-
це и до ла ска мо шти ју Све тог Ар се ни-
ја Срем ца, ве ли ког срп ског је рар ха, 
у ма на стир Ко си је ре во. На кон Све те 
ли тур ги је, на ко јој су по ја ли и на ши 
ма ту ран ти, пред во ђе ни про фе со ром 
Алек сан дром Ву јо ви ћем, Ли ти ја са 
мо шти ма Све тог Ар се ни ја је кре ну ла 
из Ждре ба о ни ка у Ко си је ре во.

На пра зник Во здви же ња Ча сног 
кр ста, 27. сеп тем бра, уче ни ци тре-
ћег раз ре да, пред во ђе ни сво јим раз-
ред ним ста ре ши ном про то је ре јем мр 
Ар се ни јем Ра до ви ћем и про фе со ром 
Апо ло ном Ми шчен ком, уче сто ва ли 
су и по ја ли на Све тој ар хи је реј ској 
ли тур ги ји у Са бор ном хра му Све тог 
Ва си ли ја Остро шког у Ник ши ћу, по-
во дом до ла ска у овај град мо шти ју 
Све тог Ар се ни ја Срем ца, ко јег тре ћи 
раз ред про сла вља као свог за штит ни-
ка. Све ту ли тур ги ју је слу жио Епи скоп 
бу ди мљан ско-ник шић ки Јо а ни ки је, а 

Манастир Ждребаоник. 20. септембар
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са слу жи ва ло му је број но све штен ство 
и све ште но мо на штво Епар хи је бу ди-
мљан ско-ник шић ке и Ми тро по ли је 
цр но гор ско-при мор ске.

Осве ће ње ма на сти ра Ста ње ви ћа
У су бо ту, 22. сеп тем бра, осве штан 

је об но вље ни ма на стир Ста ње ви ћи. 
Све ту слу жбу Бо жи ју слу жио је Ми-
тро по лит цр но гор ско-при мор ски Ам-
фи ло хи је уз са слу же ње Прeосвећене 
го спо де Епи ско па: бу ди мљан ско-ник-
шић ког Јо а ни ки ја, по ло шко-ку ма нов-
ског Јо а ки ма, па крач ко-сла вон ског Јо-
ва на, ми ле шев ског Ата на си ја, би хаћ-
ко-пе тро вач ког Сер ги ја, ди о клиј ског 
Ме то ди ја, уми ро вље ног за хум ско-хер-
це го вач ког Ата на си ја, ар хи ман дри та 
Ме то ди ја, игу ма на ма на сти ра Хи лан-
да ра, ар хи ман дри та Про ко пи ја из Ан-
ти о хиј ске Па три јар ши је, све штен ства, 
мо на штва и вјер ног на ро да.

У том све том чи ну уче сто ва ли су 
ма ту ран ти Це тињ ске бо го сло ви је, 
пред во ђе ни сво јим про фе со ри ма.

У по сје ти ма на сти ру Мо ра чи
Уче ни ци тре ћег раз ре да, пред во ђе-

ни сво јим раз ред ним ста ре ши ном про-
то је ре јом мр Ар се ни јем Ра до ви ћем и 
про фе со ром Апо ло ном Ми шчен ком, 
по сје ти ли су 29. сеп тем бра древ ну не-
ма њић ку све ти њу, ма на стир Мо ра чу, и 
но во са гра ђе ну цр кву Све тог Кли мен-

та Охрид ског и Све тог Пан те леј мо на у 
Ба ра ма Ра до ви ћа. У Ба ра ма Ра до ви ћа 
по сје ти ли су и род ну ку ћу ми тро по ли-
та Ам фи ло хи ја и би ли го сти г. Ву чи це 
Ра до ви ћа.

У по сје ти ма на сти ру Бе шка
У сри је ду 3. ок то бра, уче ни ци че-

твр тог раз ре да по сје ти ли су ма на стир 
Бе шку на Ска дар ском је зе ру. Уче ни ке, 
ко је је пред во дио про фе сор Апо лон 
Ми шчен ко, до че ка ло је се стрин ство 
ма на сти ра на че лу са ма ти Фо ти ном, 
ко је их је упо зна ло са исто ри ја том ма-
на сти ра. Ђа ци су по мо гли мо на хи ња-
ма на ма на стир ској еко но ми ји.

Сле де ћу екс кур зи ју по ма на сти ри-
ма Ска дар ског је зе ра за уче ни ке Бо-
го сло ви је ор га ни зо ва ће се стрин ство 
ма на сти ра, а у пла ну је по сје та ма на-
сти ри ма: Мо рач ник, Стар че ва Го ри ца 
и Вра њи на.

Пе то го ди шњи ца осве ће ња 
Са бор ног хра ма 
Хри сто вог Вас кр се ња
У не де љу 7. ок то бра, на пра зник 

Све те пр во му че ни це Те кле, по во дом 
про сла ве пе то го ди шњи це осве ће ња 
Са бор ног хра ма у Под го ри ци слу же-
на је Ли тур ги ја, ко јом је на чал ство вао 
Ми тро по лит цр но гор ско-при мор ски 
Ам фи ло хи је, уз са слу же ње Епи ско па 
за хум ско-хер це го вач ког Ди ми три ја, 

Освећење манастира Стањевићи, 22. септембар



број ног све штен ства, све ште но мо на-
штва и вјер ног на ро да.

На слу жби је по јао ок тет уче ни ка 
Бо го сло ви је пред во ђен про фе со ром 
Алек сан дром Ву јо ви ћем.

У го сти ма у Бу дви
Уче ни ци дру гог раз ре да су у не де љу 

14. ок то бра, на пра зник По кро ва Пре-
све те Бо го ро ди це, би ли на јед но днев-
ном из ле ту у Бу дви.

Пр во су би ли на Све тој ли тур ги ји у 
цр кви Пре све те Тро ји це у Ста ром гра-
ду. Ли тур ги ју су слу жи ли про то је реј 
Бо рис Ра до вић, про то је реј Пе тар Це-
ро вић и ђа кон Па вле Ље шко вић, про-
фе сор Це тињ ске бо го сло ви је, а на њој 
су по ја ли чла но ви хо ра „Све ти Јев ста-
ти је Пре влач ки” и бо го слов ци.

По сле Ли тур ги је у са ли па ро хиј ског 
до ма при ре ђе но је по слу же ње за бо го-
слов це, гдје су сви са бор но от пје ва ли 

У посјети Будви и манастирима Подмаине, Прасквица и Рустово
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не ко ли ко цр кве но на ро дих и при мор-
ских пје са ма. Отац Бо рис је да ри вао 
уче ни ке при год ним по кло ни ма, а раз-
ред ни ста ре ши на дру гог раз ре да, про-
фе сор Алек сан дар Ву јо вић, за хва лио 
се бу дван ском све штен ству и чла но ви-
ма цр кве ног хо ра на ука за ном го сто-
прим ству.

По сле оби ла ска Ста ро га гра да, го-
сте са Це ти ња уго стио је на руч ку г. Зо-
ран Зви цер у свом ре сто ра ну „Пор то“. 
Ува же ног го спо ди на Зви це ра про фе со-
ри су по здра ви ли, за бла го да рив ши му 
на го сто прим ству и уру чив ши му по-
кло не.

На кон руч ка, про фе со ри и уче ни-
ци су об и шли ма на стир Под ма и не, у 
ком их је до че ка ло брат ство ма на сти-
ра, а је ро ђа кон Јоаким им је го во рио о 
исто ри ја ту ма на сти ра и о ње го вој об-
но ви. На кра ју су об и шли и ма на стир 
Ру сто во, у ком су их то пло и ср дач но 
до че ка ле се стре мо на хи ње. 

Уче ни ке дру гог раз ре да су на овај 
из лет во ди ли про фе со ри ђа кон Па вле 
Ље шко вић, Апо лон Ми шчен ко, Бла го-
је Рај ко вић и Алек сан дар Ву јо вић.

Ко шар ка шки тур нир
У су бо ту 18. ок то бра у Бо го сло ви ји 

је одр жан Ко шар ка шки тур нир на ком 
је на сту пи ло шест ђач ких еки па и јед на 
про фе сор ска. Про фе со ри и ка пи те ни 
еки па жри је бом су утвр ди ли рас по ред 
утак ми ца по гру па ма. По сле утак ми ца 
по гру па ма, од и гра не су по лу фи нал не 
утак ми це и утак ми це за пр во и тре ће 
мје сто.

У утак ми ци за тре ће мје сто бо ља 
је би ла еки па „Спор ти сти“, ко ја је са-
вла да ла еки пу „Ку збас“. У фи нал ној 
утак ми ци еки па „Мо ра ча“ са вла да ла 
је еки пу „Са му ра ји“.

Пр во пла си ра на еки па „Мо ра ча“, са-
ста вље на је од уче ни ка тре ћег раз ре да: 
Ва си ли ја Бо ље ви ћа, Ни ко ле Ки си ћа и 
Де ја на Жи ва но ви ћа.

Све ти Пе тар Це тињ ски – 
сла ва Бо го сло ви је
Пра знич на и мо ли тве на ра дост је 

по че ла све ча ним бде ни јем у на ве чер је 
пра зни ка пред мо шти ма Све тог Пе тра 
Це тињ ског у Це тињ ском ма на сти ру 
а на ста вље на је на дан пра зни ка, 31. 

Свети Петар Цетињски
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ок то бра, Све том слу жбом Бо жи јом, 
ко ју је слу жио Ми тро по лит цр но гор-
ско-при мор ски Ам фи ло хи је са Пре-
о све ће ним ар хи је ре ји ма: бу ди мљан-
ско-ник шић ким Јо а ни ки јем, ра шко-
при зрен ским и ко сов ско-ме то хиј ским 
Те о до си јем, за хум ско-хер це го вач ким 
и при мор ским Ди ми три јем, бу е но сај-
ре ским и ју жно-цен трал но а ме рич ким 
Kирилом, ди о клиј ским Ме то ди јем и 
уми ро вље ним за хум ско-хер це го вач-
ким Ата на си јем. 

Пра знич ној ат мос фе ри до при нио је 
јед но ду шним по ја њем хор ђа ка на ше 
бо го сло ви је под ди ри гент ском па ли-
цом про фе со ра ђа ко на Ми хај ла Ла за-
ре ви ћа.

На кон Ли тур ги је је у тр пе за ри ји Бо-
го сло ви је одр жа на при год на пра знич-
на ака де ми ја, ко ју су при ре ди ли про-
фе со ри и ђа ци, а на ко јој се бе сје дом 
са бра ни ма обра тио ђа кон Ле ка Ву ји-
сић. По том су го сти уго шће ни на све-
ча ном руч ку. 

Па ра стос за упо ко је не 
про фе со ре, уче ни ке и осо бље 
Це тињ ске бо го сло ви је
У че твр так 1. но вем бра, слу же на је 

Све та ли тур ги ја у Це тињ ском ма на-
сти ру и па ра стос за упо ко је не про фе-
со ре, уче ни ке и осо бље Це тињ ске бо-
го сло ви је.

По сле Ли тур ги је, Вла ди ка ди о клиј-
ски г. Ме то ди је слу жио је па ра стос, а 
на кра ју се крат ком бе сје дом уче ни ци-
ма обра тио ми тро по лит Ам фи ло хи је, 
под у чив ши их о ва жно сти чи та ња тек-
ста из књи га Све тих про ро ка.

Ли тур ги ја Св. апо сто ла Ја ко ва
У по не де љак 5. но вем бра, уче ни ци 

пе тог раз ре да по ја ли су на Ја ко вље вој 
Ли тур ги ји у Хра му Хри сто вог Вас кр-
се ња у Под го ри ци.

Све ту ли тур ги ју Све тог Апо сто ла Ја-
ко ва је слу жио Епи скоп бу е но сај ре ски 
и ју жно-цен трал но аме рич ки Ки ри ло 
уз са слу же ње све штен ства хра ма.

Све ти Ар се ни је Сре мац – 
сла ва тре ћег раз ре да
У су бо ту 10. но вем бра 2018. го ди не, 

на пра зник Све тог Ар се ни ја Срем ца, у 
ма на сти ру Ждре ба о ни ку, по ред све че-
вих мо шти ју Све ту ли тур ги ју су слу жи-
ли Ми тро по лит цр но гор ско-при мор-
ски Ам фи ло хи је и Епи скоп бу ди мљан-
ско-ник шић ки Јо а ни ки је са број ним 
све штен ством и све ште но мо на штвом. 
У про сла ви у ма на сти ру Ждре ба о ни ку 
су уче ство ва ли и уче ни ци тре ћег раз-
ре да, XXV ге не ра ци ја об но вље не Це-
тињ ске бо го сло ви је (2016–2021), ко ји 
Све тог Ар се ни ја про сла вља ју као свог 
за штит ни ка, пред во ђе ни сво јим раз-
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ред ним ста ре ши ном про то је ре јем мр 
Ар се ни јем Ра до ви ћем и про фе со ри-
ма Апо ло ном Ми шчен ком и Бла го јем 
Рај ко ви ћем. 

На кра ју Ли тур ги је ми тро по лит 
Ам фи ло хи је је за бла го да рио по кло-
ни ци ма из Ње мач ке, ЦО за цен трал ни 
Швар цвалд на че лу са про то је ре јем–
ста вро фо ром Ми лен ком Мар ко ви ћем, 
на ми ни бу су ко ји је њи хо ва цр кве на 
оп шти на по кло ни ла на шој Бо го сло ви-
ји, и тим по во дом је оцу Ми лен ку уру-
чио ар хи је реј ску за хвал ни цу.

Тур нир у сто ном те ни су
У мје се цу но вем бру је одр жан ђач ки 

тур нир у сто ном те ни су. Пр во мје сто је 
осво јио ма ту рант Не ма ња Па вло вић, 
дру го пла си ра ни је био ма ту рант Де јан 
До диг, а тре ћи је био пр вак Вељ ко Си-
мо вић.

Кар тинг
Упра ва шко ле, на ини ци ја ти ву не-

ко ли ко про фе со ра, ор га ни зо ва ла је 
ма ту ран ти ма за ни мљив из лет – во жњу 
у кар тинг цен тру не да ле ко од Под го-

Парастос Свети Арсеније Сремац, Ждребаоник

Свети Арсеније Сремац, слава трећег разреда
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ри це. Та мо су их 15. но вем бра, по сле 
ча со ва, по ве ли про фе со ри отац Не ма-
ња Кри во ка пић, Дра ган Ра до ман, Апо-
лон Ми шчен ко и Бла го је Рај ко вић. У 
во жњи су ужи ва ли и ђа ци, али и про-
фе со ри.

Ко ло срп ских се ста ра из 
Под го ри це у го сти ма 
у Бо го сло ви ји
У су бо ту 1. де цем бра Бо го сло ви ју су 

по сје ти ле чла ни це Ко ла срп ских се ста-
ра из Под го ри це, на че лу са пред сјед-
ни цом Ол гом Сто ја но вић, гђа Ире на 
Бу ла то вић и г. Ни ко ла Ву јић, ко ји су 
до ни је ли ђа ци ма гар де ро бу, по сте љи-
ну и хра ну.

На руч ку су би ли и игу ман ма на-
сти ра Под ма и на Ра фа и ло Бо ље вић и 
игу ма ни ја ма на сти ра Са ви на гла ви ца, 
Те кла Зо рић.

Го сте и до бро тво ре шко ле је по здра-
вио и на по кло ни ма се за хва лио про-
фе сор ђа кон Ду шан Би го вић. По том 
је игу ман Ра фа и ло уче ни ци ма одр жао 
крат ко пре да ва ње о ве ли чи ни све ште-
нич ке слу жбе.

Све ти Мар да ри је Ље шан ско
ли бер ти вил ски – сла ва ђа ка 
II раз ре да
Уочи пра зни ка Све тог Мар да ри ја, у 

уто рак 11. де цем бра, све ча но ве чер ње 
бо го слу же ње са пе то хљеб ни цом у Це-
тињ ском ма на сти ру слу жи ли су је ро-
мо нах Ју стин Мре но вић и је ро ђа кон 
Ја ков Нин ко вић.

За пјев ни цом су по ја ли уче ни ци 
дру гог раз ре да, ко ји про сла вља ју све-
ти те ља Мар да ри ја као сла ву раз ре да. 
Чин осве шта ва ња пе то хлеб ни це слу-
жио је Ми тро по лит цр но гор ско-при-
мор ски Ам фи ло хи је уз са слу же ње оца 
Ју сти на и је ро ђа ко на Ја ко ва.

У то ку ве чер ње слу жбе ми тро по лит 
Ам фи ло хи је је из нио ки вот са ди је лом 
мо шти ју Све тог Мар да ри ја, и вјер ни-
ци су има ли при ли ку и бла го слов да се 
по кло не и цје ли ва ју ње го ве све те мо-
шти. Ми тро по лит Ам фи ло хи је је са-
бра не по у чио о жи ти ју Све тог Мар да-
ри ја, ука зав ши у бе сје ди по сле слу жбе 
на нај ва жни је де та ље из Све ти те ље вог 
жи ти ја.

Су тра дан је Све том ли тур ги јом у 
Kорнету у Ље шан ској на хи ји, у се о-
ској цр кви по све ће ној Све том ве ли ко-
му че ни ку Ге ор ги ју, на чал ство вао ми-
тро по лит Ам фи ло хи је, уз са слу же ње 
све штен ства Ми тро по ли је цр но гор-
ско-при мор ске и уз мо ли тве но уче шће 
вјер ног на ро да.
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Ли тур гиј ском са бра њу у Кор не ту 
при су ство ва ли су и ђа ци дру гог раз-
ре да на че лу са сво јим раз ред ним ста-
ре ши ном про фе со ром Алек сан дром 
Ву јо ви ћем. Њи хов слав ски ко лач је 
на кон Ли тур ги је на те ме љи ма Све ти-
те ље ве род не ку ће бла го сло вио и пре-
ло мио ми тро по лит Ам фи ло хи је.

Про сла ва ђач ке сла ве је на ста вље на 
све ча ним руч ком у тр пе за ри ји Бо го-
сло ви је. На руч ку је рек тор, отац Гој ко 
Пе ро вић, по здра вио го сте и ви ше го-
ди шње стал не до бро тво ре шко ле: про-
фе со ра Еко ном ског фа кул те та у Под-
го ри ци Ми ли во ја Ра до ви ћа и бра ћу 
Пе тра и Вла да Ве лич ко вић, вла сни ке 
лан ца про дав ни ца Sport vi sion. Бра ћа 
Ве лич ко вић су том при ли ком Бо го сло-
ви ју да ри ва ли са ком плет ном опре мом 
за ко шар ку и фуд бал, а школ ски фонд 
за по моћ по тре би тим и да ро ви тим 
уче ни ци ма нов ча ном до на ци јом.

По сле све ча ног руч ка за све при сут не 
при ка зан је филм о Све том Мар да ри ју 
„Ти хи ку так Хри стов”, ре ди те ља Ра ди-

са ва Ра ја Је ври ћа, ко ји се при је про јек-
ци је крат ко обра тио при сут ни ма.

Про мо ци ја књи га 
Во ји сла ва – Бу да Гле ди ћа
У че твр так 15. де цем бра, у тр пе за-

ри ји Бо го сло ви је упри ли че на је про-
мо ци ја књи га из еди ци је о ве ли ка ни ма 
срп ске на у ке, ауто ра Во ји сла ва – Бу да 
Гле ди ћа. Го во ри ли су рек тор о. Гој ко 
Пе ро вић, Ра до ји ца Ра до вић и аутор. 
Уче ни ци Бо го сло ви је, Не ма ња Па вло-
вић и Ср ђан Ву ча но вић, чи та ли су од-
лом ке из књи ге о Ни ко ли Те сли.

Све ти Мар да ри је Ље шан сколи бер ти вил ски – сла ва ђа ка II раз ре да
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