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Не ка да ка да смо се ми учи ли у 
бо го сло ви ји ми сли ли смо да 
ни ко ни ка кву па жњу не обра-

ћа бо го сло ви ма, ни ко осим до не кле 
на став ни ци, слу ге школ ске и ли фе-
ран ти. Са да зна мо да ни је та ко. Ни ти 
је та ко сад. Ни ти је та ко икад мо гло 
би ти. И све ште ни ци, и вла ди ке, и сви 
хри сто вер ни љу ди ми сле о под млат-
ку цр кве ном, о они ма ко ји се да нас 
уче, да би су тра мо гли учи ти. Ако то 
омла ди ни из гле да по не кад друк чи-
је, а не ова ко као што ја ка жем, то 
до ла зи пр во оту да што мла ди љу ди, 
по сво јој при ро ди, же ле да се њи ма 
што че шће да ју вид ни до ка зи па жње 
и љу ба ви, а дру го оту да што ста ри ја 
ге не ра ци ја, ко ја са да но си бре ме од-
го вор но сти за Цр кву Бож ју, не сти же 
због сво је пре о ку пи ра но сти да увек 
да из ра за сво јој па жњи и сво јој љу ба-
ви пре ма мла ђи ма. Но кад би мла ђи 
ослу шну ли, ка ко у ср ци ма ста ри јих 
од је ку ју бол но или ра до сно зле или 
до бре ве сти из бо го сло ви ја, бр зо би 
се уве ри ли, да они ко ји су са да од-
го вор ни за Цр кву ни из да ле ка ни су 
ин ди фе рент ни пре ма бо го слов ској 
омла ди ни.

Ево до бре ве сти из Кар ло вач ке 
бо го сло ви је: ђа ци ра де

 
не у мор но 

дан и ноћ, да се ваљ да ни ка да у бо го-
слов ским за во ди ма није то ли ко ра ди-
ло. Но са мо рад не спа са ва (Не мач ка 
је ра ди ла ви ше не го сви европ ски на-
ро ди укуп но, па је ипак би ла по бе ђе-
на). Тре ба и мо ли тва. А мо ли тва је и 
муч на и рет ка ствар код шко ло ва них 
Ср ба, и код шко ло ва них Сло ве на уоп-

ште. To је жа лост ра сна и про клет ство 
ра сно. Али за Кар ло вач ку бо го сло-
ви ју мо же се из у зет но ре ћи, да тру ду 
безма ло од го ва ра и мо ли тва. Но ни је 
чак ни мо ли тва (у про пи са на вре ме на) 
ме ри ло ду хов но сти јед ног за во да, не го 
мо ли тве ност, тј. мо ли тве но на стро је-
ње, ко је из ну тра из ср ца го ни чо ве ка 

СветиВладикаНиколајВелимировић

НАШАБОГОСЛОВСКА
ОМЛАДИНА

Владика Николај као млади теолог
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По во дом По ја ве „Па сти ра”, ли ста уче ни ка Бо го сло ви је у При зре ну



на мо ли тву и у вре ме на не про пи са на 
за мо ли тву. И та мо ли тве ност за па же-
на је код бо го сло ва у Кар лов ци ма. To 
је вест, и то вест по твр ђе на, ко ја иза-
зи ва ра дост и бла го дар ност Бо гу код 
„ста ри јих”.

Ево до бре ве сти и из Би тољ ске бо го-
сло ви је: овај за вод сте као је по што ва ње 
код вас це лог све штен ства и на ро да ју-
жних гра нич них епар хи ја; и овај за вод 
по тач но сти, ре ду и ра ду, а на ро чи то по 
вас пи та но сти уче ни ка, сто ји ви со ко над 
свим дру гим, све тов њач ким, за во ди ма. 
На рав но, то не зна чи, да је овај за вод 
до сти гао ви си ну Све то сав ске ду хов не 
шко ле – да ле ко још од то га – не го са мо 
да сто ји из над све тов них за во да. А да 
ни овај бо го слов ски за вод ни ти ије дан 
дру ги у на шој Цр кви ни је до сти гао ви-
си ну Све то сав ске ду хов не шко ле, то ме 
су кри ве при ли ке у ко ји ма жи ви мо, а 
и си стем ко ји је пре нас уве ден у бо го-
сло ви је. Оно што на ро чи то ка рак те ри-
ше Би тољ ску бо го сло ви ју је сте труд и 
по жр тво ва ње од о зго (од стра не цр кве-
не школ ске вла сти) и усрд ност и до бра 
во ља од о здо (од стра не уче ни ка).

У Са ра јев ској и Це тињ ској бо го сло-
ви ји бо го сло ви су не ка ко од ра сли ји, и 
у из ве сном прав цу на пред ни ји не го ли 
у дру гим бо го сло ви ја ма. У ком прав-
цу? У прав цу ро до љу бља и др жа во љу-
бља. To до ла зи сва ка ко од сре ди не и 
од до ма ћег вас пи та ња. Они у Са ра је ву 
гле да ју пред со бом још жи ве и креп ке 
оне стра шне ју на чи не, ко ји су страх 
за да ва ли Аустри ји, с њи ма се сре та ју, с 
њи ма се ро ђа ка ју, с њи ма раз го ва ра ју, 
њи хо вим се ду хом на дах њу ју. А они на 
Це ти њу, увек још слу ша ју гу сле куд се 
мак ну, као што су их слу ша ли од ко-
лев ке, те је те шко да се ма ка ква дру-
га вр ста ју на штва уз диг не у њи хо вим 
мла дим ду ша ма из над ју на штва, ко је 
стру не опе ва ју и њи ме љу де оба ја ва ју. 
Има не ко ли ко вр ста ју на штва, ви шег 
од ви шег. Цр на Го ра има при ме ра и 
из обла сти нај ви шег ју на штва, ко је се 
по ја ви ло на зе мљи, ју на штва хр шћан-

ског. А ју на штво хри шћан ско ни је као 
дру ге вр сте ју на штва у све ту, тј. по лу-
ју на штво по лу зло чин, при че му је ре-
зул тат ипак зло чин, не го је хри шћан-
ско ју на штво ју на штво и по мо ти ву, и 
по ме то ду и по ре зул та ту.

Ево нај зад до бре ве сти и из При зрен-
ске бо го сло ви је. Уче ни ци су по кре ну ли 
лист под на зи вом „Па стир”... Шта пи-
шу ђа ци у том свом ли сту? Пи шу:

– ка ко су Ру си пра зно ва ли Св. Са-
ву искре но и по не где и ве ле леп но и по 
срп ском оби ча ју /ре за ње ко ла ча/;

– пре во де слав но га Јо ва на Ле ствич-
ни ка;

– пи шу да је за се о ског све ште ни ка 
нај ва жни је – при ме ран жи вот;

– пи шу о ис ку пље њу (у сми слу но вог 
ту ма че ња Ми тро по ли та Ан то ни ја);

– о ки не ској ре ли ги ји (по др Ше лу, 
Нем цу);

– о пра зно ва њу Но ве го ди не;
– о бор би ко ми та са Тур ци ма на 

Шу пљем ка ме ну;
– о Те бра но вим ту ма че њи ма По сла-

ни ца Апо сто ла Па вла, итд, итд...
Лист уре ђу је ре дак ци о ни од бор с 

бла го сло вом Њ. П. Епи ско па Ми ха и ла 
а под над зо ром рек то ра др Си ме По-
по ви ћа. Кад не би чо век не пре ста но 
др жао у па ме ти  да ово „ђа ци” пи шу, 
мо гао би овај лист са свим увр сти ти у 
озбиљ не ли сто ве.

Овај ђач ки лист, ако хо ће те, чак и 
бо љи је од не ких штам па них и ску пих 
цр кве них ли сто ва. To је до бар знак за 
бу дућ ност, ре кло би се. Но ту од мах 
ис ти че се јед но круп но пи та ње, на и ме: 
зар ће бу дућ ност на ша би ти у пи са њу и 
у пи са ри ма? Ни је ли де ло ва ње ва жни је 
од пи са ња? Мно го ва жни је. При Хри-
шћан ској за јед ни ци мла дих љу ди у Бе-
о гра ду осно ва на је та ко зва на деч ја Ли-
га сун ца. Фан та сти чан на зив но за да так 
са свим ре а лан и са свим хри шћан ски: 
сва ки члан се за ве ту је да сва ког да на 
учи ни по не ко хри шћан ско де ло. Мо-
жда ћe то хри шћан ско де ло са сто ја ти 
се у то ме баш да се на пи ше је дан чла-
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нак, или да се на пи ше пи смо, опо ме на, 
укор, мол ба итд, мо же, да кле, и пи са-
ни је би ти хри шћан ским де лом. Но да 
се по пи са њу, или пo го во ру, ме ри вред-
ност јед ног чо ве ка, или јед ног дру штва, 
или јед ног вас пит ног хри шћан ског за-
во да, то је са свим ис кљу че но и не до-
зво ље но. To је па ган ски оби чај. Пи са ње 
је пу то каз: тим и та квим пу тем тре ба 
ићи. Пи са ње је још и пу то пис: тим и 
та квим пу тем се ишло, и та ко и та ко се 
про шло, и до то га и до то га се до шло. 
Но пу то ва ње је глав но, а пу то каз и пу-
то пис по моћ на су сред ства пу то ва ња. 
Пи са њем се или ука зу је не ки пут, или 
опи су је не чи је пу то ва ње и ре зул тат 
исто га, или пак ства ра оду ше вље ње за 
не ки пут. Но у све му то ме – пу то ва ње је 
глав но. За то бих ја лич но мно го ра ди је 
по здра вио не ки по крет ме ђу бо го сло-
ви ма сли чан Ли ги Сун ца, тј. не ку ор га-
ни за ци ју где би се друг дру гу за ве то вао 
да ће де ло ва ти у хри шћан ском ду ху, и 
у шко ли и по сле шко ле, и то из да на у 
дан, ме то дич но и си сте ма тич но, ства-
ра ју ћи и ја ча ју ћи свој ка рак тер, сво ју 
хри шћан ску лич ност.

Ипак, по хва лан је овај по ку шај мла-
дих бо го сло ва у При зре ну, по хва лан је 
не као пу то каз и не као пу то пис жи во-
та, не го као по ку шај да се учи ни не ко 
до бро и све тло де ло. И кад чо век пре-
ли ста ва овај лист, ко ји ни је на пи сан ко-
ли ко тек да се на пи ше не го је из ве зен 
као при зрен ски ру кав, ја сно му иза ђе 
пред очи, да је исти лист ре зул тат ду-
бо ког хри шћан ског на го на за до брим 
де ло ва њем. ,Па стир” ни је на пи сан за 
пу бли ку, за чи та о це, за мно ге не по зна-
те љу де. Он спа да не у ред јав них до-
брих де ла, ко ја гу бе мно го од то га што 
су јав на (из у зев у слу ча ју мо ра ња), не-
го он спа да у ин тим на до бра де ла, ко ја 
има ју за су ди ју Бо га и са вест.

„Па стир” је до бро де ло не са мо по 
сво ме мо ти ву не го и по чи сто ти сво јој. 
Све је у ње му чи сто, све не зло би во и 
све то, све – као што и при ли чи бо го-
слов ској омла ди ни.

Овим опет не же лим да ка жем да 
би у сва кој бо го сло ви ји тре ба ло по кре-
ну ти и из да ва ти је дан ова кав лист. He, 
ни ка ко. Има и дру гих на чи на и об ли ка, 
ко ји ма се мо же из ра зи ти на ку пље на 
во ља за до бро твор ством, има их и без 
фи нан сиј ских бри га и те го ба, што је за 
је дан та кав не фи нан си јал ни рад љу ди 
као што су ђа ци вр ло ва жна окол ност.

Ни је ва жно за жи вот јед ног чо ве ка 
да је уре ђи вао и из да вао лист „још као 
бо го сло вац”. (Ово пи шем због то га, да 
се они ко ји из да ју „Па стир” не би по гор-
ди ли и по ми сли ли о се би ви со ко). Је дан 
бе о град ски гра ђа нин ми се хва лио, да 
ње гов син, уче ник II раз ре да гим на зи је, 
из да је и уре ђу је не ки лист. Ме ни је то 
би ло муч но и слу ша ти. Из да ва ње ли ста 
у на ше вре ме не слу жи ни као де ве де-
сет де ве ти до каз да је из да вач бо љи чо-
век од ње го вог вр шња ка, ко ји ни ка да 
ни је био ни са рад ник не ко га ли ста, али 
ко ји је ћу тљи во учи нио не ко до бро де ло 
ов де, не ко до бро де ло он де.

За жи вот јед ног чо ве ка нај ва жни
је је ка кав дух но си у пр си ма сво
јим. Ако је у чо ве ку до бар дух, он да 
ће ње му све би ти на пол зу, и уче ње 
и де ло ва ње, и пи са ње као и про по
ве да ње, и оби ла же ње бол них као и 
псал мо по ја ње, и слу же ње као и за
по ве да ње.

Вест о до бро ме ду ху у јед ној ду
хов ној шко ли нај бо ља је од свих до
брих ве сти. Јер до бар дух у пра во
слав ној бо го сло ви ји шта зна чи другo 
не го дух Хри ста Го спо да? А дух Хри
ста Го спо да шта зна чи не го Све ти 
Дух? А при су ство Све то га Ду ха опет 
шта зна чи не го при су ство Бож је бла
го да ти – си ле не по бе ди ве, све тло сти 
не у га си ве и ми ло ште не срав њи ве?

Не ка да Го спод, да се ова нај бо ља 
вест чу је из на ших бо го сло ви ја исто 
она ко че сто као и оста ле до бре ве сти.

Пре у зе то из: Са бра на де ла Епи ско па 
Ни ко ла ја у XI II књи га, Глас Цр кве, Ша
бац 2013; књ. X,  стр. 499–502.
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Mатура и бо го слов ски ис пит 
зре ло сти за уче ни ке XXXI II 
ге не ра ци је об но вље не Це тињ-

ске бо го сло ви је (2014–2019) от по че ла 
је у че твр так 30. ма ја 2019. го ди не. 

По од лу ци Све тог ар хи је реј ског си-
но да СПЦ, иза сла ник на ма ту ри и бо-
го слов ском ис пи ту зре ло сти у Це тињ-
ској бо го сло ви ји и ове го ди не је био 
про то је реј–ста вро фор др Вла ди мир 
Сту пар, про фе сор Бо го слов ског фа-
кул те та у Фо чи.

Св. арх. си нод СПЦ за рад на пи сме-
ном за дат ку од ре дио је сле де ће те ме: 
1. Пу сти те дје цу не ка до ла зе Ме ни; јер 
је та квих Цар ство Бо жи је (ср. Мт. 10, 
14); 2. Јер, ви сте храм Бо га жи во га;…
па зи те до бро ка ко жи ви те…(ср. 2. Кол. 

6,16 и Еф. 5,15); 3. За слу га Све тог Са
ве за до би ја ње ауто ке фал но сти Срп ске 
Пра во слав не Цр кве. Уче ни ци су по ла га-
ли и усме ни дио ма тур ских ис пи та из 
пред ме та Све тог Пи сма Ста рог и Но-
вог За вје та, Дог ма ти ке, Ети ке, Исто ри-
је Срп ске Цр кве, Исто ри је хри шћан ске 
Цр кве, Цр кве ног по ја ња са ти пи ком, 
Ли тур ги ке, Цр кве ног и брач ног пра ва.

До дје ла ди пло ма но вим свр ше ним 
бо го слов ци ма и све ча ни ма тур ски ру-
чак су упри ли че ни 3. ју на, на пра зник 
Све тих рав но а по стол них ца ра Кон-
стан ти на и ца ри це Је ле не. По во дом 
за вр шет ка шко ло ва ња XXI II ге не ра ци-
је у Це тињ ском ма на сти ру слу же на је 
Ли тур ги ја са бла го да ре њем. Ли тур гиј-
ским са бра њем на чал ство вао је игу ман 

Матура
XXIIIгенерације
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ма на сти ра Бањ ска о. Да ни ло, уз са слу-
же ње осам све ште ни ка и два ђа ко на.

По сле про чи та ног Је ван ђе ља са бра-
ни ма се обратио о. Вла ди мир Сту пар, 
го во ре ћи о пра зни ку Све тих ца ра Кон-
стан ти на и ца ри це Је ле не и о вас пи та ва-
њу и из гра ђи ва њу уче ни ка бо го сло ви је.

По сле ли тур гиј ског са бра ња усли-
је ди ла је до дје ла ди пло ма у збор ни ци 
Це тињ ске бо го сло ви је, гдје се ма ту-
ран ти ма још једном обра тио иза сла-
ник о. Вла ди мир Сту пар. Ма ту ран ти-
ма су уру че не ди пло ме и по клон – мо-
но гра фи ја о Це тињ ском ма на сти ру.

На све ча ном руч ку по во дом за вр-
шет ка шко ло ва ња у име сво је ге не ра-
ци је про фе со ри ма и иза сла ни ку Си-
но да и свим присутнимa се за хва лио 
свр ше ни ма ту рант Еми ли јан Би ли нац. 
Уче ни ци су по том свом раз ред ном ста-
ре ши ни про фе со ру Сло бу Ста ни ши ћу 
уру чи ли на по клон ико ну Пре по доб не 
ма ти Па ра ске ве.

Ма ту ран ти ма су се обра ти ли, че-
сти та ју ћи им и по же љев ши им све нај-
бо ље, отац рек тор, проф. Сло бо Ста ни-
шић, г. Рај ко Ра ду си но вић, пред сјед-
ник ЦО Це ти ње, г. Ра до ји ца Ра до вић, 
г. Го ран Де дић, чи ји је син Алек сан-
дар-Са ша Де дић са од лич ним успје-
хом за вр шио Це тињ ску бо го сло ви ју и 
г-ђа Ње го са ва Пе ро вић.

По том су про фе со ри, уче ни ци и го-
сти у пра знич ном рас по ло же њу са бор-
но отпје ва ли и не ко ли ко пје са ма.

У овој ге не ра ци ји, ко ја је јед на од 
нај у спје шни јих од об на вља на шко ле, 
се дморица уче ни ка је би ло осло бо ђе но 
усме ног ди је ла ма тур ских ис пи та, због 
од лич ног успје ха у III, IV и V раз ре ду, 
а на усме ном ди је лу ма ту ре са од лич-
ним успје хом за вр ши лу су и Мар ко 
Жи шков и То ми слав По по вић.

Ма ту ру у школ ској 2018/2019. го-
ди ни успје шно су за вр ши ли го спо да 
ма ту ран ти: про то је реј–ста вро фор Ми-
ло ван Ан дрић (Епар хи ја ми ле шев ска), 
Еми ли јан Би ли нац (Епар хи ја бри тан-
ско-скан ди нав ска), Алек сан дар-Са ша 
Де дић (Ми тро по ли ја цр но гор ско-при-
мор ска), Де јан До диг (Ар хи е пи ско-
пи ја бе о град ско-кар ло вач ка), Мар ко 
Жи шков (Епар хи ја ба нат ска), Не ма-
ња Па вло вић (Епар хи ја звор нич ко-ту-
злан ска), Цвјет ко Пе рић (Ми тро по ли-
ја цр но гор ско-при мор ска), То ми слав 
По по вић (Епар хи ја звор нич ко-ту злан-
ска), Ни ко ла То мић (Ми тро по ли ја цр-
но гор ско-при мор ска), Мак сим Шкр-
бић (Ми тро по ли ја цр но гор ско-при-
мор ска) и Сте фан Пу тин ча нин (Епар-
хи ја ба нат ска).

Из вор: bo go slo vi ja.me
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Хри стос вас кр се!
Дра ги ма ту ран ти, 
же лим да вам че сти там на успје-

ху ко ји сте по сти гли, и да вас под сје тим 
да ће те ви, као бу ду ћи апо сто ли на ше 
Све те, Са бор не и Апо стол ске Цр кве, 
ши ри ти је ван ђел ску ри јеч по свом на-
ро ду, по мје сти ма гдје вас Го спод упу-
ти и Цр ква бла го сло ви ваш да љи рад. 
Ви ће те сва ка ко на ста ви ти да ље шко-
ло ва ње, ово је са мо јед но по гла вље, и 
кроз сту ди ра ње, опет на ра зним кра је-
ви ма на ше пла не те – на ис то ку, за па-
ду, сје ве ру и ју гу, на ста ви ће те и сво је 
уса вр ша ва ње, али и сво је уз ра ста ње у 
Го спо ду Ису су Хри сту про ду жи ти ка 
оној мје ри о ко јој го во ри ап. Па вле, 
мје ри са вр шен ства, јер је то оно на 
шта нас Го спод при зи ва – да бу де мо 
са вр ше ни као што је Он са вр шен, да 
бу де мо све ти као што је Он свет. Шко-
ло ва ње се да кле ов дје не за вр ша ва, али 
ће оно има ти јед но га да на свој крај, 
ако Бог да, и он да ће не ки од вас, они 
ко ји има ју за то да ра и та лен та, на ста-
ви ти сво је слу же ње и као про фе со ри 
у бо го сло ви ја ма и на фа кул те ти ма, а 
дру ги опет не ма ње ва жну слу жбу у на-
ро ду Бо жи јем, про по ви је да ју ћи ри јеч 
Је ван ђе ља и спа са ва ју ћи љу де од та ме, 
не зна ња и гри је ха. Шта год ра ди ли, 
уви јек имај те на уму и у ср цу, да уз ра-
ста њу у мје ру ра ста ви си не Хри сто ве 
не ма кра ја, и да се то уса вр ша ва ње ни-
ка да не окон ча ва.

Ви сте ов дје сте кли је дан до бар те-
мељ, до бар и са вр шен за то што је уте-
ме љен на Го спо ду Ису су Хри сту и на 
ис ку ству све то сти жи во та. Мо гли сте 
од сво јих про фе со ра да ви ди те шта 
зна чи рев но сно слу же ње, шта зна чи 

љу бав. Мо гли сте да ви ди те и њи хо ве 
људ ске ма не и не до стат ке, али љу бав 

све по кри ва и за и ста из ове шко ле ће-
те по ни је ти оно нај љеп ше и нај све ти-
је, и то што је пле ме ни то ће те по стом, 
мо ли твом, сво јим по ка ја њем лич ним 
и лич ном све то шћу умно жа ва ти. И то 
је онај основ ни циљ. Јер Го спод ка же 
– не ври је ди нам да за до би је мо чи тав 
сви јет ако ду ши сво јој на у ди мо. За и ста 
сте ве ли ке бла го сло ве по ни је ли, при је 
све га на шег Ар хи е пи ско па и Ми тро-
по ли та и учи те ља Ам фи ло хи ја, ко ји је 
не у мор ни пре га лац на њи ви Го спод-
њој, за тим ових мо на ха ко ји свје до че 
Хри ста сво јим жи во том, не пре ста ним 
мо ли тва ма, по стом и слу же њем у овом 
све том ма на сти ру. Ва ше из у ча ва ње 

Протојереј–ставрофордрВладимирСтупар

Поукасвршенимбогословцима
ПриликомдодјеледиПлома
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Све тог Пи сма да кле ни је би ло одво је-
но од жи во та, јер сте ви би ли цје ло сно 
укљу че ни у мо ли тве ни жи вот Цр кве, и 
мо гли сте њи ме да се на па ја те, по мје-
ри ва ше љу ба ви и спрем но сти да уз ра-
ста те у Го спо ду Ису су Хри сту. 

По штуј те сво је учи те ље и про фе-
со ре и сје ћај те их се у мо ли тва ма, јер 
су они ва ши учи те љи у Го спо ду Ису су 
Хри сту, али исто та ко и ро ди те љи. И 
уви јек се ра до вра ћај те овој бо го сло-
ви ји, и су тра ка да бу де те па сти ри Цр-
кви, епи ско пи, све ште ни ци, мо на си, 
по ма жи те ову бо го сло ви ју и глас о њој 
и част ко ју она но си вје ко ви ма про не-
сти те ши ром Пра во сла вља.

Исто та ко, по штуј те и сво је ро ди те-
ље, јер успјех дје це и њи хо во да ље раз-
ви ја ње у ду хов ном сми слу за ви си од 
бла го сло ва ро ди те ља. Уви јек се сво јим 
ро ди те љи ма вра ћај те и њи хо ву жр тву 
по штуј те и ци је ни те. Уви јек чу вај те тај 

бла го слов ко ји до ла зи пре ко ро ди те ља, 
јер Бог не ће да слу ша дје цу ко ја не по-
шту ју сво је ро ди те ље.

Још јед ном, же лим вам сва ки успјех 
у жи во ту, же лим сва ко до бро и ва шим 
ро ди те љи ма, ко ји су уло жи ли труд, и 
има ли тај бла го слов да вас по ша љу ов-
дје у Це тињ ску бо го сло ви ју, Це тињ ски 
ма на стир, ко ји је древ но мје сто осве-
ће ња и спа се ња свих оних ко ји тра же 
истин ски жи вот.

Не ка је срећ но и Бо гом бла го сло ве но!
На мно га ја ље та!

Про то је реј–ста вро фор др Вла ди мир 
Сту пар, про фе сор Бо го слов ског фа кул
те та Све то га Ва си ли ја Остро шког у 
Фо чи, био је иза сла ник Св. арх. си но
да на ма ту ри у Це тињ ској бо го сло ви ји 
школ ске 2018/19. го ди не, ко јом при ли
ком је и из го во рио ово сло во.
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Отац Но во Де-
лић је ро ђен 
у Kомарници 

код Шав ни ка. Бо го-
сло ви ју је за вр шио 
на Це ти њу, а све ште-
нич ки чин је при мио 
1927. го ди не. Слу жио 
је у Дал ма тин ској 
епар хи ји, у Ар хи је-
реј ском на мје сни-
штву бо сан ско-пе-
тро вач ком. Ода тле је 
про тје ран од уста ша 
1941. го ди не.

Ми тро по лит цр-
но гор ско-при мор ски 
Јо а ни ки је Ли по вац га 
је у ју лу 1941. го ди-
не као из бје глог све-
ште ни ка рас по ре дио 
на ду жност па ро ха 
у Пла ву, а ода тле је 
не ко ли ко мје се ци ка-
сни је пре мје штен на 
пла ни но-пив ску па-
ро хи ју код Шав ни ка.

Пар ти за ни су га 
уби ли 3. апри ла 1942. 
го ди не у два ча са иза 
по но ћи и то на звјер-
ски на чин: пр во су му 
из ва ди ли очи па су из цр кве до ни је ли 
Је ван ђе ље и ре кли му: „Чи тај, по пе!“. 
По том су га ба ци ли у бу нар на Бе ри-
ши ној лу ци код Шав ни ка. За јед но са 
оцем Но вом ко му ни сти су ба ци ли у 
бу нар још три на е сто ро љу ди. О овом 
зло чи ну је Ра до ван Бе ћи ро вић Тре бје-
шки ис пје вао гу слар ску пје сму. Ти је ло 
оца Но ва ка сни је је из ва ђе но и он је 

са хра њен 5. ју ла 1942. го ди не. Иза ње-
га су оста ли по па ди ја и тро је не збри-
ну те дје це.

При ре дио: Алек сан дар Са ша Де дић, 
ма ту рант

Из вор: Ве ли бор В. Џо мић, „Стра да ње 
Срб ске Цр кве од ко му ни ста”, Све ти го
ра, Це ти ње, 1997.

Свештеномученик
НовоДелић

парохпланинопивски

Свештеномученик Ново са попадијом
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о. Ново у сабору нових свештеномученика и мученика 
Митрополије црногорскоприморске

УбијенсвештеникновоДелић

АрхијерејсконамјесништвоШавник
Православнојмитрополији
Црногорско-приморској
Цетиње

СвештеникНовоЂ.Делићубијенјеодстранеко-
мунистауШавникунаВеликипетак(3.априла)1942.
год.ибаченуједномбунаруса13лица.Именова-
нијеслужбоваонапарохијипланинопивској.Убијен
језбогпротивкомунистичкеорганизацијеукојојје
учествоваокаопрвак,акојајебилаоткривенаод
странекомуниста,тесубилипобијени–око60ви-
ђенијихљуди.

Смолбомрадизнања,ипостављењапароха,јерне-
могућејесусједномпарохуKецојевићуопслуживатии
овупарохију.

Архијерејскинамјесник
ЂорђијеИвановић

Извјештајархијерејскогнамјесникашавничког
ЂорђијаИвановићаМитрополиту,

бр.26/18.04.1942.г
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Све ти Ја ков Ту ман ски (у све ту Ра-
до је Ар со вић) ро ђен је 13. де цем-
бра 1893. го ди не у Ку ши ћи ма 

код Ива њи це. Био је пе то де те по ре-
ду оца Јев та и мај ке Са ве. Све ту тај ну 
кр ште ња при мио је се дам да на по сле 
ро ђе ња; кр стио га је све ште ник Јо ван 
По по вић. Био је нај бо љи и нај мир ни ји 
ђак у шко ли. По сле за вр ше ног основ-
ног и сред њег обра зо ва ња од ла зи у 
Фран цу ску на сту ди је. У Фран цу ској је 
за вр шио успе шно два фа кул те та, је дан 
на Сор бо ни у Па ри зу из обла сти фи ло-
со фи је, а дру ги у Мон пе љеу из пра ва. 
Је дан од док то ра та му је био на те му 
„Ми сли Бле за Па ска ла“. За хва љу ју ћи 
овом успе ху до 1929. го ди не ра дио је 
у ди пло мат ском пред став ни штву Кра-
ље ви не Ју го сла ви је у Фран цу ској. 

Као што се Са влу Го спод чу де сно 
ја вио на пу ту за Да маск, та ко је и јед-
но чу де сно ја вља ње до жи вео Ра до је 
на бо го мо љач ком са бо ру у Вр њач кој 
Ба њи. За хва љу ју ћи том про зре њу, а и 
за ди вљен лич но шћу и ми си о нар ском 

де лат но шћу Вла ди ке Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа, он се од лу-

чу је да да мо на шке за ве те. 
На кон бо го мо ли тељ ског 
са бо ра у Вр њач кој Ба њи 
од ла зи у Охрид, а по том у 
Би тољ, где је био уз вла-
ди ку Ни ко ла ја. Све ти 
вла ди ка га је пр во оста-
вио не ко ли ко го ди на 

у ис ку ше ни штву. 
Је дан од пр вих 

за да та ка ко је 
му је Вла-

ди ка за-
дао био 
је тај да 
н е  к у 
б а  л е -
гу ру-

ка ма по чи сти. Он је на рав но при мио 
бла го слов и без ика квог гр ча то ура-
дио, не гле да ју ћи да ли ће се ис пр ља-
ти већ гле да ју ћи да ис пу ни по слу ша ње 
Хри ста ра ди. Нај ве ро ват ни је се за мо-

на шио у Би то љу 1938. го ди не, ма да 
по сто је и прет по став ке да је мо на шки 
чин до био у ма на сти ру Жи чи 1939. го-
ди не. Ово је ве ро ват но оту да што је 
био са брат и ово га ма на сти ра. До био је 
име Ја ков, по Ја ко ву бра ту Го спод њем. 
Про шао је сва мо на шка по слу ша ња. 
Иако је успе шно за вр шио два док то ра-
та, ни је му па да ло те шко да ри ба то а-
ле те, чи сти кром пи ре и слич но. Стро-
го се под ви за вао и сла бо хра нио, не-
рет ко от па ци ма с тр пе зе. Од ма рао се 
та ко што је чи тао мо ли тве. Од ли ко вао 
се нео бич ним да ром ћу тљи во сти. Пре-
дао се пот пу но ве ри и Бо гу, од ре кав ши 
се зе маљ ских за до вољ ста ва. Ја ко вље ви 
са вре ме ни ци, од ко јих је још не ко ли-
ци на у жи во ту, твр де да је бла го слов 
Бо жи ји за њих био да му чу ју глас, а да 

Свети Ја ков Нови Ту мански

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

Св. Николај Жички 
благосиља преп. 
Јакова



му го то во да ни кад ни су ухва ти ли по-
глед, ко ји је увек био упрт у зе мљу. 

Ка да је вла ди ка Ни ко лај пре ме штен 
у Жич ку епар хи ју, Ја ков је са њим по-
шао, као и мно ги мо на си, мо на хи ње и 
све штен ство. У ма на сти ру Жи чи је ра-
дио у штам па ри ји. У не ко ли ко слу ча-
је ва је по ка зао чу де сни дар про зор љи-
во сти. Про ро ко вао је пред па три јар-
ши јом Дру ги свет ски рат, про ро ко вао 
је бом ба ро два ње Жи че 1941. го ди не и 
на ја вио са ве знич ко бом бар до ва ње Бе-
о гра да 1944. го ди не. Ка да су га пи та ли 
не ки при ја те љи, ме ђу њи ма и ка сни ји 
епи скоп Са ва Шар че вић, ка ко он зна 
да им на ја ви то бом бар до ва ње, Ја ков 
им је од го во рио: Ни сам не знам, али 
би ће исто као и са ма на сти ром Жи чом. 
Ка да је Жи ча бом бар до ва на 1941. го-
ди не, у ма на сти ру је за пев ни цом остао 
са мо отац Ја ков. Био је те шко ра њен и 
је два је из ву као жи ву гла ву. 

Не по сред но пре Дру гог свет ског ра-
та био је уред ник ли ста „Ми си о нар“ и 
„Пи смо“, а та ко ђе је пре вео „Жи ти ја 
све тих де во ја ка“, што је об ја вље но у 
Кра гу јев цу 1937. го ди не. То ком не ко-
ли ко го ди на у Би то љу су, у ме сеч ним 
све ска ма, из ла зи ла „Ми си о нар ска пи-
сма“. То ком 1935. го ди не као на ста вак 
„Ми си о нар ских пи са ма“, у истом ду ху 
са мо у не што дру га чи јем ру ху, на ста-
вио је да из ла зи, исто у ме сеч ним све-
ска ма, „Ми си о нар“, ко ји је уре ђи вао 
та да ис ку ше ник др Ра до је Ар со вић. 
Иза шло је све га 12 све са ка, јер је по-
чет ком 1936. го ди не он сје ди њен са 
ча со пи сом „Пра во слав на хри шћан ска 
за јед ни ца“ у Кра гу јев цу.�

У то ку Дру гог свет ског ра та отац Ја-
ков је жи вео у ма на сти ру Љу бо сти њи, 
где је та ко ђе упам ћен као ве ли ки под-
ви жник. Са вре ме ни ци се се ћа ју и ње-
го ве хра бро сти – у Бе о гра ду је то ком 
ра та др жао про по ве ди пред не мач ким 
вој ни ци ма, го во рио им о ско рој про па-
сти и по зи вао их на по ка ја ње.

По сле осло бо ђе ња до жи вео је ве-
ли ка му че ња од стра не но ве ко му ни-

стич ке вла сти. Ко му ни сти су га же-
сто ко про го ни ли. Био је зло ста вљан, 
пре би јан, али се ни је од ри цао ве ре ни 
про по ве ди. Пр во је био ухап шен 1945. 
го ди не у Ве ли кој Дре но ви од стра не 
ко му ни ста ко ји су га ту кли и чу па ли 
му из у зет но ве ли ку бра ду и ко су. Из 
Бе о гра да је 1946. го ди не у По жа ре вац 
до нео 8000 при ме ра ка Оче на ша ко је је 
де лио пут ни ци ма на же ле знич кој ста-
ни ци, због че га су га ко му ни сти по но-
во при ве ли. Ко му ни стич ке вла сти су 
му на пра ви ле за се ду у се лу Ра бро ву 
код По жа рев ца и муч ки га на па ли. Од 
по сле ди ца тог на па да на кон шест да на 
се упо ко јио, фе бру а ра 1946. го ди не у 
се лу Ра бро ву у до му Ва се По по ви ћа.

Ви дев ши да му се при бли жа ва крај, 
до ма ћи не је за мо лио да по зо ву је ро-
мо на ха Те о фа на из ма на сти ра Ту ма на 
да га при че сти. Ис по ве див ши се и при-
мив ши Све то При че шће, опро стио се са 
при сут ни ма и дао је за ве шта ње да бу де 
са хра њен у ма на сти ру Ту ма ну. Иако је 
био са брат ма на сти ра Жи че, по соп-
стве ној же љи са хра њен је у ма на сти ру 
Ту ма ну у Бра ни чев ској епар хи ји. 

Ја ко вљев гроб је од 1946. го ди не па 
до да на да на шњег сте ци ште мно-
гих хо до ча сни ка. Мно ги 
све ште ни ци, мо на си, 
епи ско пи, па и наш 
бла же но по чив ши 
па три јарх Па вле, 
ко ји је два пу та 
до ла зио у ма-
на стир Ту ма не, 
упра во су же ле ли 
да се по кло не гро-
бу Све тог Ја ко ва. 
На Ја ко вље вом гро-
бу, па три јарх Па вле 
се ду го, кле че ћи и 
са су за ма мо лио, 
и оно што су се-
стре за пам ти ле 
од тих ње го вих 
мо ли та ва би ло 
је: Све ти пре
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по доб ни оче Ја ко ве, мо ли се Бо гу да и ме
ни Го спод дад не твој под виг. Бла го сло-
вом епи ско па бра ни чев ског Иг ња ти ја 
бра ти ја ма на сти ра Ту ма на из вр ши ла 
је обре те ње мо шти ју пре по доб но га 
стар ца Ја ко ва 21. ок то бра 2014. го ди-
не. Ка да је по че ло ис ко па ва ње гро ба, а 
то је би ло не где око че ти ри са та пред 
зо ру, би ло је при сут но са мо брат ство 
ма на сти ра. По сле од слу же ног по ме на 
и па ра сто са при сту пи ло се отва ра њу 
стар че вог гро ба. Ме ђу тим де си ло се 
то да су при ли ком от ко па ва ња гро ба 

три ашо ва пу кла. О то ме све до-
чи је ро мо нах Ди ми три је 

Пле ће вић, игу ман ма-
на сти ра Ту ма на, ко ји 
се, ка да је ви део да им 
пред у зе ти по сао не 
по ла зи за ру ком, са 
по бо жним стра хом 
обра тио Све ти те љу: 
Оче Ја ко ве, не мој ту 

да ко чиш бра ти ју, за
то што има мо бла го

слов епи ско па. И не ва ди
мо ми те бе из гро ба да те 
оскр на ви мо не го да те 
ста ви мо да нам бу деш 
све тиљ ка у ма на сти ру 
и вер но ме на ро ду уте
ха и укре пље ње. Од 
тог тре нут ка бра ти ја 
је ис ко па ва ла гроб, 
а он као да се сам 
од се бе ис ко па-
вао. По сле не ко г 
времена до шло се 
до све тих мо шти-
ју. Оне су би ле са-

чу ва не. Кад се до-
шло до све ти те ље ве 

ло ба ње и ка да је она 
из ва ђе на из гро ба, 
по ре чи ма је ро мо на-
ха Ди ми три ја, све до 
ма на стир ске ка пи је 
се раши рио из у зет но 
при ја тан ми рис.

На кон обре те ња мо шти ју Пре по-
доб ног Ја ко ва мно ги су се по кло ни ци 
у ма на сти ру ис це ли ли при зи ва ју ћи 
овог угод ни ка Бо жи јег. По се бу по моћ 
крај ње го вих мо шти ју до би ја ју ђа ци и 
сту ден ти. Од 2017. го ди не Срп ска Пра-
во слав на Цр ква га про сла вља као све-
ти те ља Ја ко ва Но вог Ту ман ског, 8/21. 
ав гу ста, истога дана ка да и Све тог Зо-
си ма Ту ман ског. 

Ту ма не – за ду жби на 
слав ног оби ли ћа

Име ко сов ског ју на ка Ми ло ша Оби-
ли ћа, чи ји се упад у тур ске ре до ве и 
уби ство сул та на пре то чи ло у ле ген ду, 
ниг де се не спо ми ње ви ше не го у око-
ли ни ма на сти ра Ту ма не. На род на ста-
нак и име ма на сти ра већ ве ко ви ма не-
де љи во ве зу је за ње го во име. Пре да ње, 
ко је вре ме ном не бле ди већ би ва све 
сна жни је, ка же да је јед ном при ли-
ком, ло ве ћи по гу стим шу ма ма сво га 
вла сте лин ства, Ми лош у обли жњем 
ше ва ру устре лио, ми слио је, не ку жи-
во ти њу. По шав ши кр ва вим тра гом да 
стиг не улов, а ми сле ћи да се ра ди о 
ср ни, не ма ло се за чу ди ка да на и ђе на 
те шко ра ње ног стар ца, про сла вље ног 
и на да ле ко чу ве ног пу сти ња ка Зо си ма. 
Ви дев ши под ви жни ка на са мр ти, вој-

Мошти Светог Јакова
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во да Ми лош, ду бо ко по тре сен и ожа-
ло шћен што не хо ти це устре ли чо ве ка 
Бо жи јег, по хи та да стар ца по не се ка 
сво ме дво ру, да по ку ша да му из ви да 
ра ну. Стре ла би ла ја ко ода пе та и отро-
вом на то пље на, те је би ло ја сно да је 
ста рац на умо ру. Ра ду ју ћи се су сре ту 
са Го спо дом, пра шта ју ћи од ср ца, он 
за мо ли Ми ло ша да га по сле крат ко-
га пу та спу сти на зе мљу ре кав ши: Ту 
ма ни. И по том у ми ру усну у Го спо ду. 
Про лив ши бу ји цу су за и гор ко се ка ју-
ћи за не хо тич но уби ство све то га стар-
ца, вој во да Ми лош по че да зи да за ду-
жби ну над гро бом Зо си мо вим. Ка да је 
цр ква са зда на до кро ва, од че сти те на-
ме ре одво ји га кне же во пи смо у ко ме 
се по но ви ше чу де сне ре чи пу сти ња ка 
на са мр ти, ис пи са не ру ком стар че вог 
не ка да шњег до бро тво ра кне за Ла за ра: 
Ту ма ни за ду жби ну и до ђи у Кру ше вац 
ра ди бор бе са Тур ци ма. Љу бе ћи ср цем 
ве ру и оте че ство, Ми лош по хи та ка 
кне зу. У те шкој и кр ва вој бор би на суд-
бо но сном Ко со ву по љу, бра не ћи Крст 
ча сни и сло бо ду злат ну, гла ве по ло жи-
ше че сти ти кнез Ла зар и ње гов ви тез 
вој во да Ми лош Оби лић.

Чу до Твор на ико на Пре све Те 
бо го ро ди це „кур ска ја Ту ман ска“
Чу до твор на ико на Мај ке Бо жи је 

„Кур ска ја“ по ти че из јед ног ма на сти-
ра из око ли не гра да Кур ска у Ру си ји. 
Ову древ ну ико ну Пре све те Бо го ро ди-
це у Ср би ју су по сле Ве ли ке ре во лу ци-
је 1918. го ди не до не ли ру ски мо на си, 
нај пре у Миљ ков ма на стир код Сви-
лајн ца, где је би ла до 1936. го ди не, а 
по том са бла го сло вом Св. Јо ва на Шан-
гај ског у ма на стир Ту ма не. Про ја ви ла 
се мно гим чу ди ма. Ше зде се тих го ди-
на XX ве ка укра де на је из ма на сти ра. 
Ва гон ко јим су је дво ји ца кра дљи ва ца 
пре во зи ли се нео че ки ва но за па лио. Је-
дан од њих се угу шио у ди му, дру ги је 
ви део све ту ико ну у пла ме ну нео ште-
ће ну. Упла шен, вра тио ју је у Ту ма не. 
У вре ме ра та де ве де се тих и 1999. го-
ди не, ру ка Мај ке Бо жи је на ико ни се 
чу де сно по ме ра ла озна ча ва ју ћи по че-
так и крај сва ке вој не ин тер вен ци је и 
по ка зу ју ћи да је уз на род ко ји стра да.

При ре дио: Сте фан Сте влић, IV раз ред 
Из во ри: Ар хи ва Ми лан џан ске па ро хи
је (књи га кр ште них); ар хи ва Оп шти
не Ива њи ца, spc.rs, „Ма на стир Ту ма не, 
ме сто чу десних ис це ље ња”, из да ње ман. 
Ту ма не
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увод

Тро сун ча ни Го спод је ство рио пр-
вог чо вје ка по ли ку сво ме као 
ро до на чел ни ка људ ског ро да. 

Ство рио га је ма ло ма њим од aнђела, 
а мно го ве ћим од тва ри. Ти је ло му је 
са здао од зе мље (ти ме је у чо вје ку за-
сту пљен ма те ри јал ни сви јет) и удах-
нуо му дух жи во та (ти ме је у ње му 
за сту пљен ду хов ни сви јет). Же ле ћи да 
об ја ви бо гат ство сво је до бро те, ка же 
Све ти Гри го ри је Бо го слов, Бог ре ша ва 
да про из ве де јед но жи во би ће из обо-
је га, тј. из ви дљи ве и не ви дљи ве при-
ро де, и Он ства ра чо вје ка; узев ши из 
већ са зда не ма те ри је ти је ло, а од се бе 
дах (што се на зи ва ра зум ном ду шом и 
обра зом Бо жи јим – εικονα του Θεου), 
ства ра као не ки дру ги сви јет, у ма ло-
ме – ве ли ки (εν μικρω μεγαν). А Све ти 
Да ма скин пи ше: Бог је ство рио чо вје ка 
као не ки дру ги сви јет ма ли у ве ли ко ме 
(εν μεγαλω μικρον). Та кав ство рен, чо-
вјек пред ста вља со бом та јан стве но је-
дин ство ма те ри је и ду ха, ви дљи во га и 
не ви дљи во га, зе маљ ско га и не бе ско га, 
вре мен ско га и бе смрт но га, про стор но-
га и бес крај но га; пред ста вља као не ку 
сре ди ну из ме ђу ве ли чи не и ма лен ко-
сти.

На чин ства ра ња чо вје ка раз ли ку је 
се од на чи на ства ра ња ма те ри јал ног 
сви је та. Све то От кри ве ње свје до чи да 
је ма те ри јал ни сви јет ство рен по ри је-
чи Бож јој, а чо вјек по обра зу и по до би-
ју Бож јем. Ства ра њу чо вје ка прет хо ди 
са вје то ва ње у Тро јич ном Бо жан ству, 

по сле че га сва три Бо жан ска Ли ца не-
по сред но и лич но ства ра ју чо вје ка. 
Све ти Мак сим Ис по вјед ник пи ше да 
је Бог на пред вјеч ном са вје ту гле дао у 
већ по сто је ћег Хри ста као чла на Све-
те Тро ји це, и по ње му са здао чо вје ка. 
„Од ви дљи ве и не ви дљи ве при ро де”, 
ве ли Све ти Да ма скин, „Бог је сво јим 
вла сти тим ру ка ма сто рио чо вје ка по 
обра зу сво је му и по по до би ју: од зе-
мље је са здао ти је ло, а ду шу ра зум ну 
и ми сле ћу дао му да хом сво јим“. У чо-
вје ку је на ве о ма та јан ствен на чин из-
ми је ша на бо го ли ка до бро та и кра со та 
са цр ним пра хом зе мљи ним, и „чо вјек 
је ство рен Твор цем да бу де ова пло ће-
но об лич је тран сце дент не Бо жан ске 
мо ћи“, чо вјек ни је ни са мо ти је ло ни ти 
чи сти дух; он је је дин ство ти је ла и ду-
ха, и то бо го зда но је дин ство, у ко ме је 
све не из ре ци во та јан стве но и за го нет-
но. Ду ша без ти је ла не са чи ња ва чо вје-
ка, ни ти ти је ло без ду ше, не го јед но са 
дру гим и јед но у дру гом. Та ко, по ри-
је чи ма Све тог Ири не ја, ду ша мо же би-
ти дио чо вје ка, али ни ка ко сав чо вјек; 
пот пун чо вјек је у је дин ству, у са ве зу 
ду ше са ти је лом. Исто та ко и тје ле сни 
са став сам по се би ни је пот пун чо вјек, 
не го је ти је ло чо вје ка и дио чо вје ка; 
ни ду ша са ма по се би ни је чо вјек, не го 
је ду ша чо вје ка и дио чо вје ка. „Шта је 
чо вјек”, пи та Све ти Ју стин, „ако не ра-
зум но би ће, са ста вље но из ти је ла и ду-
ше? Је ли ду ша по се би чо вјек? Не, не-
го је она ду ша чо вје ка. Хо ће мо ли ти је-
ло на зва ти чо вје ком? Не, не го ти је лом 
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Од лом ци на гра ђе ног све то сав ског те ма та из Дог мат ског бо го сло вља, 
школ ске 2018/19. го ди не

Ог њен Бо ри чић и Алек сан дар Да мја но вић, уче ни ци IV раз ре да

Стварањечовјекакао
крунаБожијегСтварања



чо вје ка. Ни ду ша ни ти је ло, одво је но 
узе ти, ни су чо вјек, не го се њи хо во је-
дин ство на зи ва чо вјек.”1

са вр шен сТво 
Пр во са зда ног Чо вје ка

Чо вјек сто ји на вр ху ље стви це ства-
ра ња. Он је, ме ђу тим, ство рен дру га-
чи је не го ни жи сви јет, што се по ка зу је 
и у спољ ном об ли ку би блиј ског ка зи-
ва ња, ко је ја сно раз от кри ва дог мат 
исти не. Чо вјек је, ка ко се из ра жа ва Св. 

1 Пре по доб ни Ју стин Ће лиј ски, „Дог-
ма ти ка Пра во слав не Цр кве” 1, Бе о град 2003, 
стр. 276-278

Ва си ли је, ме ђу жи вим би ћи ма је ди но 
би ће са зда но лич но Бо гом. У ство ре-
но га чо вје ка Бог је „уса дио не што од 
Сво је соп стве не бла го да ти, да би чо-
вјек слич ним по знао слич но“. Чо вјек 
је са здан од зем них са сто ја ка и од ду-
ше ко ја оби та ва у ти је лу као под не ким 
по кри ва чем. По сво јој при ро ди ти је ло 
је не што не по сто ја но и про ме њи во – 
„не пре ста но про ла зи и раз ви ја ва се“. 
Овај сви јет је сло жен и сто га смр тан, 
он је бо ра ви ште уми ру ћих. У пр вом 
сми слу чо вјек је ду ша, он је, ка же Св. 
Ва си ли је, „ум бли ско сје ди њен с од го-
ва ра ју ћим и ње му при ла го ђе ним ти-
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је лом“. Ме ђу тим, и са мо ти је ло, као 
„од го ва ра ју ће бо ра ви ште ду ше“, Бог 
је ство рио ве ли ком пре му дро шћу. 
„Ми смо”, го во ри Св. Ва си ли је, „ду ша 
и ум, јер смо ство ре ни по ли ку Твор-
ца”.2 Образ Бо жи ји у чо вје ку је ре ал на 
слич ност обра за са Пр во о бра зом, а по-
до би је циљ чо вје ко вог жи во та, по ко ме 
се чо вјек у све му има упо до би ти Бо гу 
као сво ме Пр во о бра зу. Бог је по сво јој 
до бро ти ство рио чо вје ка бо го ли ким; и 
ду ша, бу ду ћи образ Бо жан ске до бро те 
и кра со те, има за циљ да се што ви ше 
упо до би сво ме Пр во о бра зу. Ду ша је 
ство ре на бо го ли ком да би чо вјек свим 
би ћем сво јим стре мио сје ди ње њу са 
Бо гом. По уче њу Св. Ва си ли ја Ве ли-
ког и са мо устрој ство ти је ла чо вје чи-
јег свје до чи о то ме: „Устрој ство ти је ла 
твог за те бе је шко ла о ци љу ра ди ко га 
си ство рен. Ти си ство рен ус прав ним 
за то да не би жи вот свој ву као по зе-
мљи, не го гле дао ка не бу и Бо гу ко ји је 
та мо; да не би тр чао за скот ским ужи-
ва њем не го, са гла сно са да ним ти ра зу-
мом, жи вио не бе ским жи во том. Љу ди 
су ство ре ни да би кроз до бре под ви ге 
не у мор но стре ми ли ци љу сво га по сто-
ја ња: обо же њу (θεωσις), и по сти гли га”. 
Ства ра ју ћи љу де по обра зу сво ме, Бог 
им је кроз Ри јеч сво ју дао си ле да мо гу 
жи вје ти све тим жи во том и на тај на-
чин уче ство ва ти у бла жен ству. По што 
је ство рио ви дљи ву и не ви дљи ву твар, 
ве ли бла же ни Те о до рит, Бог је нај зад 
са здао чо вје ка и по ста вио га као не-
ки свој лик усред тва ри жи вих и без-
ду шних, ви дљи вих и не ви дљи вих, да 
би му тва ри жи ве и без ду шне пру жа ле 
ко ри сти, као не ки да нак, а не ви дљи ва 
би ћа, има ју ћи ста ра ње о чо вје ку, по-
свје до ча ва ла ти ме љу бав сво ју пре ма 
Хри сту.3 Или као што ка же Све ти Гри-
го ри је Си на ит (иси ха ста из 14. ви је ка, 

2 Ге ор ги је Фло ров ски, „Ис точ ни Оци 
че твр тог ве ка“, Врњачка Бања 1997, стр: 106.
3 Пре по доб ни Ју стин Ће лиј ски, нав. де-
ло, стр. 287-288

ко ји је имао ве ли ки број уче ни ка Ср-
ба): „Ако не по зна мо се бе ка квим нас 
је и за што нас је Бог ство рио, не ће мо 
ни схва ти ти ко ли ко нас је де гра ди рао 
гри јех“.4 Опис ства ра ња чо вје ка на пр-
вим стра ни ца ма Би бли је, Апо стол Па-
вле у По сла ни ци Ко рин ћа ни ма (гл. 15) 
као да ко ри гу је: „Код Апо сто ла Па вла 
и Јо ва на во ди се ди ја лог Но вог За ве та 
са Ста рим За ве том, то јест: сво вре ме 
они на до пу њу ју Ста ри За вет јер, Све то 
Пи смо Ста рог За ве та је сен ка, на го ве-
штај пу но ће Но вог За ве та. Све то Пи-
смо као књи га не  исцрпљу је сву ствар-
ност, јер кад би Бог то хтео он да би нам 
по слао с не ба књи гу. Да је Бог хтео да 
нас спа се по мо ћу Све тог Пи сма, Он 
би на пи сао сјај но пи смо на свим је-
зи ци ма све та, и по слао ан ђе ле – и ево 
вам по књи га сви ма, и ре ше на ствар! 
Не би до ла зио Хри стос, и не би би ла 
сва Бо го чо ве чан ска дра ма и исто ри ја, 
тај му ко трп ни кр сни под виг Хри стов, 
и та ко ђе под виг сви ју нас. Апо сто ли, 
да кле, Но вим За ве том до пу њу ју Ста-
ри За вет, као што је то Хри стос учи нио 
Со бом лич но.”5

за кљу Чак

Овим те ма том ми смо по но ви ли 
оне ри је чи Све тих Ота ца, ко ји утвр-
ди ше вје ру пра во слав ну. Тај на чо вје ка 
је сте тај на Над чо вје ка ко ја је не пре-
ста но кроз вје ко ве по кре та ла оце, а 
нас при зва на ово крат ко бо го слов ско 
со чи ње ни је. По ку ша ли смо та ко да се 
та ко упо до би мо ве ли ким Оци ма, бо го-
о ци ма ко ји ма је би ло да то да спо зна ју 
чо вје ка и да спо знав ши чо вје ка спо-
зна ју пра во га Бо га, ко ји је по став ши и 
сам чо вјек, дао нам бла го дат да и ми 
по ста не мо Ње го ва дје ца, из во де ћи нас 
та ко до сво га вјеч ног до бро би ти ја. 

4 Епи скоп Ата на си је Јев тић, „Од От-
кро ве ња до Цар ства Не бе ског“, Острог–Твр-
дош–Ник шић–Врњ ци 2010, стр. 127
5 Епи скоп Ата на си је Јев тић, нав. дје.о, 
136



Ове ри је чи: Ча шћу чи ни те јед ни 
дру ге ве ћи ма од се бе, да ју нам 
те жи за да так од оне Го спод ње 

за по ви је сти да љу би мо бли жње као са
ме се бе, јер за по ви јест од нас тра жи да 
бли жње га учи ни мо се би рав ним, док 
Апо стол тра жи да га ча шћу учи ни мо 
ве ћим од нас. Го спод на дру гом мје сту 
го во ри слич но као и апо стол Па вле, 
ка да ка же: Ко хо ће да бу де пр ви, не ка 
бу де сви ма слу га. Хри стос је ове ри је чи 
пот кри је пио дје лом, ка да Тво рац опра 
но ге тво ре ви ни. 

На ше су мај ке пра ви при мје ри ових 
ри је чи. Мај ка је осо ба ко ја да је жи вот 

за дру ге. Вољ на је би ти по след ња, не 
по ку ша ва би ти во ђа, већ по ста је слу га. 
Има љу бав не за вла да ње не го за по ма-
га ње. Она се по ни жа ва и бри не за дру-
ге, не тра жи не го гле да ка ко би да ла 
пу но и то ра ди у тај но сти, а не да сви 
ви де и хва ле. Због то га је она на ма из-
над свих дру гих, пр ва, и наш во ђа кроз 
жи вот.

А ка ко да ја, ко ји све љу де мје рим 
пре ма се би, не ко га ча шћу ста вим из-
над се бе?

При је све га тре ба да пра шта мо, да 
се тру ди мо да ни ко га не осу ђу је мо. За-
тим, да ко ри сти мо сва ку при ли ку да 

Бе сје да из го во ре на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ча сног по ста 2019, 
као вје жба из пред ме та Оми ли ти ка

Ни ко ла То мић, ма ту рант

ЧашћуЧинитеједнидруге
већимаодсебе
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по мог не мо чо вје ку, да га 
услу жи мо, по чев од нај ма-
њих дје ла: ако ви диш ста рог 
чо вје ка да је ис пу стио штап 
по диг ни га и до дај му... Не 
мо же мо уви јек да по мог не-
мо дје лом, али мо же мо мо-
ли твом и до брим же ља ма: 
ка да ви ди мо во за ча по же-
ли мо да му Го спод по ша ље 
пут ни ке; ка да ви ди мо ба ку 
са дје цом по же ли мо да јој 
не бу де те шко са њи ма, да 
се дје ца ли је по по на ша ју. 
Ако нам љу ди по ста ну ми ли 
Хри ста ра ди и ми ће мо Оцу 
Не бе ском би ти ми ли.

Је дан ста рац је ре као: 
Поч ни у ми сли ма да све ко је 
ви диш хва лиш, и та ко ћеш 
се на ви ћи да уви јек имаш 
до бре ми сли, и за твој труд 
Го спод ће се сми ло ва ти на 
те бе и до ћи ће ти до бро рас
по ло же ње ср ца. 

Чо вјек је вр ло вјешт у 
осу ђи ва њу – ви ди трн у оку 
бра та, а брв но у свом оку не 
ви ди. Јед на ли је па при ча 
го во ри ка ко је не ки чо вјек, 
не ма ју ћи нов ца да пла ћа зи-
да ре, од лу чио да сам ози да 
зид око ку ће. Ка да је за вр шио, по сле 
свог тру да да сва ка ци гла бу де ли је по 
по ста вље на, уочио је да дви је ци гле 
сто је на кри во и од у да ра ју од оста лих 
ли је по по ста вље них. Го во рио је ка ко 
су по ква ри ле ци је ли зид, а це мент је 
већ био тврд за ис пра вља ње гре ша ка. 
Стал но је за о би ла зио тај зид, а нај ра-
ђе би га сру шио. Јед ног да на до ђе му 
при ја тељ, и ше та ју ћи се про ла зи ли су 
по ред тог зи да. При ја тељ му ре че: Баш 
ли јеп зид, а овај га по гле да па ре че: Је
си ли сли јеп, ви диш ли ове дви је ци гле? 
А при ја тељ му од го во ри: Ви дим, али 
ви дим и 998 до бро по ста вље них ци гли. 
Та да овај пр ви пут угле да оста ле ци гле 
у зи ду, ко јих је би ло да ле ко ви ше. 

Ко ли ко често љу ди пре ки да ју од но-
се и ра ста ју се, јер све што ви де на при-
ја те љу су са мо „дви је кри во по ста вље не 
ци гле”. Гре шке су је ди но што ви ди мо и 
за то уни шта ва мо „вр ло ли јеп зид”.

За то, бра ћо и се стре, по ма жи мо 
јед ни дру ги ма и слу жи мо јед ни дру-
ге, а слу жи ти љу ди ма зна чи слу жи ти 
њи хо вом спа се њу. Шта то зна чи? То 
зна чи да бра ту и се стри по мог не мо да 
са вла да ју свој гри јех, сво ју страст. Ми 
слу жи мо бли жњем ка да му по ма же мо 
да он раз ви је у се би оно што је бо жан-
ско и до бро.

За то, Го спо де, мо ли мо Те, дај нам 
да са гле да мо са гре ше ња на ша и да не 
осу ђу је мо бра та сво је га, јер си бла го-
сло вен у све ви је ко ве. Амин!

Господ Сведржитељ, иконописачка радионица 
манастира Градац



У су бо ту 23. мар та, на пра зник 
Све тог Ко дра та Ко ринт ског, уче-
ни ци пр вог раз ре да Бо го сло ви је 

Све тог Пе тра Це тињ ског, пред во ђе-
ни раз ред ним ста ре ши ном Бла го јем 
Рај ко ви ћем и про фе со ром Апо ло ном 
Ми шчен ком кре ну ли су на дво днев-
ну на став но-пе да го шку екс кур зи ју по 
хра мо ви ма и ма на сти ри ма Зе те, Бје-
ло па вли ћа и Ста ре Хер це го ви не.

По шав ши са Це ти ња у ју тар њим ча-
со ви ма, уче ни ци су нај пре по се ти ли 
ма на стир Дај ба бе, где су уче ство ва-
ли на древ ној Ли тур ги ји Апо стол ских 
уста но ва, ко ју је слу жио на сто ја тељ 
манaстира ар хи ман дрит Да ни ло. На-
кон што су чу ли исто ри јат ма на сти ра 
и жи ти је Све тог Си ме о на Дај баб ског, 
игу ман Да ни ло их је ср дач но уго стио. 
Це ли вав ши мо шти Св. Си ме о на на ста-
ви ли су пу то ва ње ка ма на сти ру Ждре-

ба о ни ку. Та мо су се по кло ни ли мо шти-
ма Све тог Ар се ни ја Срем ца, дру гог ар-
хи е пи ско па срп ског, и са слу ша ли ка-
зи ва ње о ње го вом жи ти ју. Се стрин ство 
ма на сти ра их је с љу ба вљу уго сти ло, 
па су, окре пив ши се, про ду жи ли пут 
Остро га. Сти гав ши под Острог, по мо-
ли ли су се пред мо шти ма Св. Ва си ли-
ја Остро шког Чу до твор ца и об и шав ши 
Гор њи ма на стир спу сти ли се у До њи, 
где су обе до ва ли. На кон оби ла ска 
Остро шке све ти ње на ста ви ли су пут 
до ма на сти ра За гра ђе, из над Шће пан 
По ља, где их је при мио на ко на чи ште 
игу ман Ла зар.

Су тра дан, у не де љу Све тог Гри го-
ри ја Па ла ме, отац Ла зар је слу жио 
Бо жан стве ну ли тур ги ју Све тог Ва си-
ли ја Ве ли ког, а од го ва ра ли су му сво-
јим по ја њем уче ни ци пр вог раз ре да. 
На кон Све те Ли тур ги је и пра знич не 

ПРВАЕКСКУРЗИЈА
УЧЕНИКАIРАЗРЕДА

Манастир Дајбабе
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тр пе зе, по кло ни ци из Це тињ ске бо го-
сло ви је по ла зе на зад пре ма Це ти њу и 
свра ћа ју у ма на стир Пи ву где их до-
че ку је игу ман Јеф ти ми је Шку ле тић. 
Отац Јеф ти ми је им го во ри о по ди за-
њу ма на сти ра, о ње го вом пре но ше њу 
услед град ње хи дро-елек тра не, упо-
зна је их са фре ско пи сом хра ма и по-
ка зу је им бо га ту ри зни цу. Из Пи ве су 
уче ни ци по шли у ма на стир Жу пу, где 
су се по кло ни ли, окре пи ли и на ста ви-
ли пут за Ник шић. У са бор ном хра му 
Све тог Ва си ли ја Остро шког при су-
ство ва ли су ве чер њем бо го слу же њу. 
По за вр шет ку слу жбе у епар хиј ском 
до му при ре ђе на им је ве че ра, где их 
је до че као и по здра вио ста ре ши на Са-
бор ног хра ма о. Осто ја Кне же вић, и 
сам не ка да шњи уче ник Це тињ ске бо-
го сло ви је. По што су про ше та ли гра-
дом, ђа ци пр вог раз ре да су кре ну ли 
из Ник ши ћа за Це ти ње пу ни ути са ка.

Ми лу тин Ер цег, уче ник I раз ре да

Манастир Пива

Манастир Острог

Манастир Заграђе



Химна смрти
Дође тако неосетно, крадом,
заједно са људским јадом,
узме ти све што имао си јуче,
и у новину те неку обуче.

Таман кад мислиш да неуништив ти си,
њоме схватиш да баш и ниси –
укрца те на лађу у једноме правцу,
и од живота те стави на бескрајну дистанцу.

На капијама градским, тамо те чека,
дело из твога минулог века,
оно ти сада о судби одлучује,
да л’ да ти двери отвори разлучује.

Ако ти не отвори, остаде туде,
и ко зна шта ће онда тек да буде,
можда те звери растргну шумске,
а можда те заробе силе разумске.

А ако те пак у град пусте,
како ћеш се снаћи с бољима од себе,
чија дела много више вреде?
Бојим се, тек тад изгубићеш себе.

Не можемо ми донети суд коначни –
наши судови законски,
постају, бојим се и комични,
јер казне делимо лаконски.

Господар градски милост већу има,
све воли и попушта свима,
и горе од тебе у станове је пушто,
с некима чак и причао немушто.

Разумели га многи нису,
нити су читали записе у песку;
правили су огромну грешку,
не скинувши са очију завесу,
што им не дâ да грешника воле,
и заједно са њим Богу да се моле.

Матија Минић, IV разред

Ђачки   стихови
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Дра га бра ћо и се стре,
Цио ток Ча сног по ста је при пре-
ма за пра зник Вас кр се ња Хри-

сто вог. За ових се дам не де ља чо вјек 
се не ка ко из сви је та окре ће се би, не 
сво јој се бич но сти не го оном лич ном 
нај вред ни јем у се би. Окре ће се сво јој 
ду ши. Отва ра ди ја лог са са мим со бом, 
са оним што је чо вјек у сво јој ду хов ној 
ин ти ми, и су прот ста вља сво јој ду ши и 
сво јој са вје сти све оно што се у њој на-
та ло жи ло – што нас по ни жа ва, ду хов-
но оси ро ма шу је, и што по ти ску је оно 
вјеч но Бо жи је у на ма.

Ни шта, дра га бра ћо и се стре, ни је у 
то ли кој мје ри при сут но у на шем жи во-
ту као пат ња и бол. По чи њу ра ђа њем, 
тра ју кроз ци је ли жи вот, да би до сти гли 
кул ми на ци ју у ври је ме на шег ра стан-
ка са сви је том. За што је та ко? От ку да 
то ли ко бо ла у сви је ту? Ка да би не ко 
упи тао за што је Бог ство рио чо вје ка 
ка да је то ли ко пат ње и бо ла и стра да ња 
у сви је ту, мо гли би смо му од го во ри ти: 
Бог нас је по слао у сви јет да ди је ли мо 
жи вот са љу ди ма, да при но си мо љу бав 
за до бро дру гих, да љу бав пре та че мо у 
жр тву. А ми на пр вом мје сту не уми је-
мо да во ли мо, а на дру гом мје сту, не 
уми је мо да пра шта мо. Ни ка да чо вјек 
не мо же до жи вје ти та ко ви со ку мо рал-
ну сна гу, као ка да во ли и из љу ба ви да је 
се бе, и ка да пра шта и у пра шта њу се не 
освр ће на увре де. Љу бав и пра шта ње су 
дви је основ не сна ге на ше ду ше. Да ни-
је Бог уса дио у чо вје чи ју ду шу по тре-
бу за љу ба вљу и пра шта њем, из у мро 
би род људ ски, не ста ло би га. Али, Бог 
је Бог ко ји уви јек спа са ва, опо ми ње, 

при зи ва, ку ца на вра та ду ше. Сје ти мо 
се блуд ног си на из Је ван ђе ља: на пр ви 
по зив Бо жи ји кроз про бу ђе њу са вјест, 
сје тио се До ма Оче вог и вра тио се. Го-
спод нам је сви ма по ру чио: „Ку цај те и 
отво ри ће вам се“. Чо вјек че сто, ско ро 
сва ко днев но за не што мо ли – тре ба-
ју нам ком ши је, по зи ва мо тех ни ча ре, 
тра жи мо пре по ру ке и ра зу ми је ва ње за 
на ше му ке и про бле ме; не ка да мо ли мо 
учи те ља, не ка да про фе со ра, па и оно га 
ко ће нам ис ци је па ти др ва или до ни је-
ти огрев у дом... Али нај ма ње ку ца мо 
на вра та Бо жи ја, нај ма ње до ла зи мо до 
пра га До ма Ње го вог. Ку ца мо на вра та 
са ко јих нас не ко вра ћа, има и до мо-
ва гдје нас не ће да ви де и чу ју. А Дом 
Бо жи ји и љу бав Бо жи ја уви јек су пре-
ма на ма отво ре ни. Да смо ма кар упо ла 
упор ни пред вра ти ма Бо жи јим ко ли ко 
уми је мо би ти упор ни ка да се мо ли мо 
љу ди ма, мно ге би на ше до бре же ље и 
мо ли тве Бог чуо и ис пу нио.

Исти на, чо вјек је под ло жан про-
ла зно сти и ње гов жи вот се за у ста вља 
смр ћу. Про ла зи мла дост, про ла зе за-
до вољ ства, про ла зе да ни сре ће, про ла-
зи све што нас је при вла чи ло као сви ла 
а што смо ско ро уви јек иза се бе оста-
вља ли као па у чи ну. Чо вјек се оп се сив-
но ве зао за да ро ве овог сви је та, као 
онај мла дић из Је ван ђе ља за дио имо-
ви не сво га оца. Вје ро вао је да му је то 
до вољ но да уви јек ли је по жи ви. Пре-
ва рио се, са бла знио га је сви јет, одао 
се раз вра ту, до шла је си ро ти ња и по-
ло жај по след њег слу ге на ту ђем има-
њу. Гра би што мо же ви ше али је не си-
гу ран, јер све у овом сви је ту про ла зи. 
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Бе сје да из го во ре на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ча сног по ста 2019, 
као вје жба из пред ме та Оми ли ти ка

Мак сим Шкр бић, ма ту рант

немојмосеоглушити
одарХристов



Свје до ци смо, ми ко ји ов дје сто ји мо 
крај ћи во та Све тог Пе тра Це тињ ског, 
да овај све ти гроб не иза зи ва са мо ту гу 
и бол као гро бо ви на ших ми лих и дра-
гих. Овај све ти ки вот у на ма по кре ће 
са свим дру га чи је осје ћа ње, дру га чи-
је рас по ло же ње и под сти че на са свим 
дру га чи ја раз ми шља ња. Под сти че нас 
на ми лост Бо жи ју ко ја чо вје ка ни кад 
не оста вља! До шао је Он, Син Бо жи ји 
у сви јет. Дао нам је Је ван ђе ље, до ка зи-
вао га је жи вом ри јеч ју и чу ди ма. Ње-
го ва љу бав је чу до твор на. Осми слио 
је Он и све на ше пат ње. При ђи мо Му, 
јер са мо Он мо же да нам олак ша крст. 
Осло ни мо се на Ње га и не ће мо осје-
ти ти свој крст као пат њу не го као спа-
се ње.

Сваг да тре ба да оче ку је мо смрт ни 
час и да раз ми шља мо о ње му бо је ћи 
се вје чи тог ог ња; мно ги љу ди су ле гли 
на по чи нак па ни су уста ли, та ко и ми 
ле же мо и не зна мо хо ће мо ли ују тру 
уста ти.

Стра да ли Го спо де, по мо зи нам да 
и ми у сми ре њу но си мо Крст Твој, да 
Те у сми ре њу про сла вља мо и на го ри, 
и на гол го ти, и у гро бу, у сла ву Вас кр-
слог Бо га. Амин!
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У по не де љак, 25. мар та, на пра-
зник Пре по доб ног Си ме о на Но-
вог Бо го сло ва, одр жан је Бла го-

ве штен ски тур нир у ма лом фуд ба лу, 
у ор га ни за ци ји на ше Бо го сло ви је. У 
тур ни ру је уче ство ва ло осам еки па: 
пет еки па ко је су чи ни ли уче ни ци 
Це тињ ске бо го сло ви је по раз ре ди ма, 
еки па про фе со ра и две еки пе го сти-
ју: са Це ти ња и чла но ви Пра во слав ног 
спорт ског брат ства Све тог Ар се ни ја из 
Да ни лов гра да.

Тур нир је отво рен утак ми цом пе-
тог раз ре да и го сти ју са Це ти ња, ко ја 
је за вр ше на ре зул та том 3:0 у ко рист 
го сти ју. Пла сман у по лу фи на ле су из-
бо ри ле еки пе про фе со ра и Пра во слав-
ног брат ства Све тог Ар се ни ја из пр ве 
гру пе, од но сно уче ни ци пр вог раз ре да 
и го сти са Це ти ња из дру ге гру пе.

Ста ње по сле од и гра ног по лу фи на-
ла је би ло сле де ће: Да ни лов гра ђа ни су 
по бе ди ли еки пу пр вог раз ре да ре зул-
та том 3:0, док су про фе со ри из гу би ли 
од еки пе са Це ти ња 4:1.

Фи нал на утак ми ца је за вр ше на ре-
зул та том 1:0 у ко рист Да ни лов гра ђа на, 
па су та ко они за у зе ли пр во ме сто, го-
сти са Це ти ња дру го, док су тре ће ме-
сто, с об зи ром да се ни је игра ла утак-
ми ца за тре ће ме сто, по де ли ли про фе-
со ри и уче ни ци пр вог раз ре да.

У су бо ту, 11. ма ја 2019, у Под го ри-
ци је одр жан пе ти по ре ду ху ма ни тар-
ни тур нир у ма лом фуд ба лу „Све ти 
Мар ко”. На ње му је уче ство ва ло пре ко 
че тр де сет еки па, ме ђу ко ји ма је би ла и 
еки па на ше шко ле.

Ђа ци су игра ли јед ну утак ми цу, 
про тив еки пе „Екс по ко мерц”, ина че 
јед ног од фа во ри та овог так ми че ња. 
Ка ко је по бе ди ла еки па „Екс по ко мер-
ца” (2:1), то су на ши мом ци ис па ли из 

да љег так ми че ња. За на шу еки пу по го-
дак је по сти гао Сте фан Сте влић, уче-
ник IV раз ре да.

У че твр так 16. ма ја, на ши ђа ци су 
уче ство ва ли на фуд бал ском тур ни ру 
у Да ни лов гра ду. У фи на лу су игра ле 
еки пе Брат ства Све тог Ар се ни ја Срем-
ца и тим Бо го сло ви је – „Бо го сло вац”. 
Ре зул тат на кон ре гу лар ног де ла утак-
ми це био је 2:2, а на кон пе на ла ре-
зул тат је био 4:3 у ко рист Бо го слов ца. 
Играч од лу ке је био уче ник тре ћег раз-
ре да, Ср ђан Ж. Ву ча но вић. За игра ча 
тур ни ра про гла шен је уче ник че твр тог 
раз ре да Сте фан Сте влић. 

На кон за вр ше ног спорт ског де ла, 
дру же ње са до ма ћи ни ма, чла но ви ма 
брат ства Све тог Ар се ни ја, на ста вље но 
је у ре сто ра ну „Оба ла” по крај ре ке Зе-
те у Да ни лов гра ду. 

При ре дио уче ник I раз ре да 
Вељ ко Си мо вић

Фудбалскитурнири
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По кај те се јер се при бли жи ло 
Цар ство не бе ско.

Чу ли смо да Го спод Исус Хри стос 
по на вља оне исте ри је чи, ко је је 
из го ва рао и на глас ви као у Јор-

дан ској  пу сти њи Све ти Јо ван Кр сти-
тељ: „По кај те се јер се при бли жи ло 
Цар ство не бе ско“. Тим ри је чи-
ма је уви јек по чи њао сво ју 
про по ви јед Све ти Јо ван 
Кр сти тељ и љу ди су хр-
ли ли ка ње му на ри је ку 
Јор дан, да се кр шта ва ју 
во дом ра ди опро шта ја 
гри је хо ва. Го спод Исус 
Хри стос та ко ђе из го-
ва ра те ри је чи са на-
мје ром да се по ка ја ње 
на ста ви, јер ка ко сто ји у 
Све то ме Пи сму на јед но-
ме мје сту: „Овај сви јет у 
злу ле жи“. И за и ста смо ми 
љу ди са сво јом огре хо вље-
ном при ро дом по ста ли уда-
ље ни од Бо га, и сва ки гри јех 
нас све ви ше и ви ше уда ља ва 
од Бо га, и сва ким гри је хом 
тај лик Бо жи ји по ста је све 
там ни ји и там ни ји у на ма. 
Тај лик Бо жи ји ко ји но си мо у 
сво јим лич но сти ма тре ба да 
бу де сви је тао, и да бу де та-
кав да си ја, ка ко ка же 
Све то Пи смо: ,,Не ка 
се сви је тли свје тлост 
ва ша пред љу ди ма, да ви де ва ша до бра 
дје ла и про сла ве Оца ко ји је на не бе си-
ма“. То се мо же по сти ћи са мо он да ако 
се искре но по ка је мо, и про ми је ни мо 

свој жи вот по чев ши да хо ди мо оним 
уским пу те ви ма Хри сто вим пу те ви ма. 
А шта је то по ка ја ње? По ка ја ње пред-
ста вља пре у мље ње ума људ ског! Ка кво 
пре у мље ње? Она кво да њи ме до ла зи-

мо до са зна ња да смо гре шни, 
до са зна ња да без Бо га не мо-
же мо сте ћи то Цар ство не бе-

ско ко је Он обе ћа ва они ма ко ји 
се ка ју. Али бу ду ћи да гри је ши мо 

сва ки дан све ви ше и ви ше, сва ки 
сле де ћи гри јех уда љу је нас од Бо-
га, ко ји је Ље кар ду ше. А ако се 
уда љу је мо од Ље ка ра, уда љу је мо 
се и од ли је ка. Сто га, као што је 
и у ме ди ци ни по зна то да ће нај-
бо љи ус пи јех при из ле че њу има-
ти онај обо ље ли ко ји при зна да 
је бо ле стан и ко ји про ми је ни 
до та да шњи на чин жи во та, та-
ко ће и у ду хов ном жи во ту 
нај при је оздра ви ти онај ко ји 
по ка ја њем схва ти да је гри-
је хом бо ле стан, и ко ји пре у-
мље њем иде ка оздра вље њу. 
По ка ја ње зна чи при зна ва-
ње сво је гре шно сти. По ка-
ја ти се зна чи оста ви ти сво је 
гри је хе и не вра ћа ти се њи-
ма. Због то га не по ка ја ни ли-

че на бе сло ве сне жи во ти ње, 
ко је се у чул ној сла сти пре-

је да ју гри је хом, а по при ро ди 
из ба цу ју ви шак на по ље, па се 

као пси вра ћа ју на зад, бљу во ти на-
ма сво јим. На ме ни је да кле да ли ћу 
се вра ти ти од врат ном гри је ху, или ћу 
по сле ових ри је чи схва ти ти да сам и ја 
бо ле стан. На ме ни је да ли ћу са Хри-
стом или не!

Цвјет ко Пе рић, ма ту рант

Бесједаопокајању
Бе сје да из го во ре на у Це тињ ском ма на сти ру то ком Ча сног по ста 2019, 

као вје жба из пред ме та Оми ли ти ка
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Пи лип Ба кли на спа ва ше, на ог-
њи шту, об у чен, по кри вен хаљ-
ком, гла вом окре ну том ка сла-

бом пла ме ну, ко ји је ли скао дно лон ца, 
обје ше на о ве ри ге. За па ље но смре ко-
во ко ри је ње да ва ло је ви ше ди ма не го 
пла ме на; дим је пла вио мрач ну ку ћи-
цу, ди зао се под сла ме ни кров, по ку-
ша ва ју ћи да иза ђе кроз је ди ни отвор 
на кро ву. Вје тар је су зби јао дим, те би 
се ли це Пи ли по во на мр шти ло, а про-
мо ли ли се круп ни, жућ ка сти зу би под 
чет ка стим про си је дим бр ко ви ма. Кад 
би вје тар уто лио, дим би угра био при-
ли ку да се из ву че, те се мо га ху ра за-
бра ти: у јед ном углу кре вет, ис пу њен 
сла мом, али сав рас кли ман; у дру гом 
раз бој и на ње му ње ко ли ко ха љи на; 
пре ма вра ти ма кош и над њим на хе ре-
на по ли ца са ње ко ли ко ко ма да по су ђа; 
око ог њи шта још два-три лон ца и то-
ли ко тро но жних сто чи ћа. И то бје ше 
ци је ло по ку ћан ство!

У дво ри шту до ма ћи ца, Је ла Пи ли-
по ва, сит на же на, ру жна, по сма тра ше 
на по зит ку два бре мен ца смре ко вих 
па ње ва, по ми је ша них са ње ко ли ко 
сит них гра бо вих цје па ни ца, што су 
њих дво је са ве ли ком му ком за два да-
на на сје кли и при ку пи ли по за бреж ју, 
над се лом. Вје тар је лан да рао ње ним 
зу бу ном и ко сом без по ве за че, а она је 
на мје шта ла па ње ве, ка ко ће то вар из-
гле да ти ве ћи.

У пре грат ку гри зао је Кур јел, си тан, 
риђ, го то во си јед ма га рац, тан ких но гу, 
са ма кост и ко жа. Над њим, на та ван-
цу, бје ше сло жен то вар јеч ме не сла-
ме, ње го ва кр ма за ци је лу зи му, а пред 
њим, на зе мљи, бје ше ру ко ви јет сла ме, 

ње гов ју тре њи оброк, ко ји је он гри зао 
ла га но, го то во слам ку по слам ку. Ње-
гов бла ги по глед био је упра вљен час 
на до ма ћи цу час на пи јев ца и дви је ко-
ко ши, што пре ма ње му чу ча ху, гле да-
ју ћи га жа ло сти во. Оче вид но он их је 
жа лио, осо би то ве се лу и ли је лу Пир гу, 
те би ра до с њи ма по ди је лио сво ју сла-
му, кад би то за њих хра на би ла.

Још два де се так та ких ку ћи ца, па 
он да де се так по ве ћих, то је се ло К. у 
гор њој Дал ма ци ји. Се ло се ра за су ло 
на јед ном ру бу рав ни це, под бре жуљ-
ци ма. Ма ла ста рин ска пра во слав на 
цр ква скло ни ла се за нај гу шћом го ми-
лом ку ћа, у сре ди ни. А у за че љу се ла, 
одво је на, зи да ла се ве ли ка, го спод ска 
згра да, оче вид но бо го мо ља, ко ја би до-
ли ко ва ла ка квој ва ро ши ци, а не нај си-
ро ма шни јем се лу Пе тро ва По ља.

Је ла уђе у ку ћу, тре снув ши вра ти ма. 
У исти мах и вје тар хук ну ја че и пла-
мен бу кву и во да у лон цу уза ври, те се 
Пи лип тр же, сје де и по гле да мут ним 
очи ма око се бе. Кад уста де да се про-
тег не, та да се тек ви дје да је пра ви Пи-
ли пен да, ка ко су га се ља ни зва ли, јер 
кад ди же ру ке по врх гла ве, ума ло не 
до хва ти ше вар на кро ву! Бје ше кра кат, 
ду га вра та и обле гла ве. Бе не вре ци на 
ње му бје ху са ма за кр па, а ње ка да цр-
ве на ка па, од пли је сни цр на, на та кла 
му се до кле па стих уши ју. Кад зи јев ну, 
чи ни ло се да ће про гу та ти ло нац.

Је ла из ва ди из ко ша и ста ви пред 
му жа зе мља ну здје лу, у ко јој бје ху око 
дви је пре гр шти ку ку ру зо ва бра шна, 
већ ма цр на, не го жу та. Пи ли пен да 
уз дах ну, од мах ну гла вом, па за хва-
тив по ло ви ну, са су га у вре лу во ду, па 

СимоМатавуљ
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мје ша јом про вр ти ка шу. Је ла од не се 
оста так, а до не се не ко ли ко зр на со ли 
и спу сти их у ло нац. Обо је ста до ше 
гле да ти ка ко кр кља ка ча мак, је ду ћи 
га очи ма. Нај по сли је Пи ли пен да ски-
де ло нац, из ми је ша пу ру и из ру чи је у 
др ве ну здје лу. Па изи ђо ше обо је пред 
ку ћу да се уми ју.

По што се пре кр сти ше, по че ше по-
ла ко, опре зно жва ка ти, омје ра ју ћи не-
свје сно, бр зо и кри шом јед но дру гом 
за ло га је. Кад већ бје ху при кра ју, Је ла 
ће:

– Јад на ти сам, што ћу!? Не мам по-
ве за че! Ка ко ћу сју тра на при че шће 
без по ве за че?

Пи ли пен да слег ну ра ме ни ма, на пи 
се во де, па иза ђе из ку ће. Же на иза ђе 
за њим, те на то ва ри ше ма гар ца. Он да 
обо је ста до ше као ска ме ње ни, по сма-

тра ју ћи то вар, ма гар ца и ко ко ши. По-
не кад, тре нут но, су ко би ли би се њи хо-
ви пра зни, ту жни по гле ди, али би их 
бр зо од вра ти ли. Та ко из гле да ху као 
два ки па, ко ји оли ча ва ју глад и не моћ! 
Нај зад опет ће же на, као за се бе:

– Јад ни ти смо, шта ће мо? За ово 
не ћеш узе ти ни пет ше сти ца, ко ли ко 
тре ба за бра шно, а ја го ло гла ва не мо-
гу на при че шће, те ће се ре ћи да смо 
се и ми упи са ли!

Пи ли пен да пу сти глас, ко ји је на ли-
ко вао на ре жа ње љу та пса, па из бу љив-
ши кр ва ве очи на же ну, за пи та кроз 
зу бе:

– А хо ћеш ли да се упи ше мо у ту... 
ту... вје ру?

– Са чу вај Го спо де! – ре че Је ла 
устук нув ши и пре кр стив ши се.

Он да Пи ли пен да уђе у ма га ре ћи 
пре гра дак и до не се нај бо љу ко кош.

Је ла, ужа сну та, вик ну:
– Ма зар Пир гу? Хо ћеш да про даш 

Пир гу?
Пи ли пен да са мо ре че: „Е, ја!”, па до-

хва ти ду гач ки штап и по ђе за ма гар цем.
Пут је во дио ми мо но ву цр кву. Пи-

ли пен да чу гдје га не ко озго зов ну, али 
пљу ну пут рад ни ка, па по хи та да ље, 
пре ко њи ва.

Кад сти го ше на кол ски пут, Пи ли-
пен да се освр те на пла ни ну Ди на ру, 
ко ја се би је ља ше од сни је га: ту жним 
по гле дом пре ле ти ци је ло Пе тро во по-
ље, ко је се цр ња ше у су хо мра зи ци; по-
гле да жа ло сти во на се о ца што се ни жу 
по ру бо ви ма и учи ни му се да ви ди ка-
ко по рав ни ле ти она стра хо ви та утва-
ра, ко ја већ од че ти ри мје се ца да ви на-
род.

То је би ло зи ми го ди не 1843. Због 
нео бич но сла бе ље ти не, још с је се ни, 
за вла да глад по гор њој Дал ма ци ји. 
Пред Бо жић ма ло ко ја ку ћа има ђа ше 
не што жи та, а због сла бог са о бра ћа ја 
у оно ври је ме, жи то је спо ро до ла зи ло 
с мо ра у гра до ве, а без ду шни тр гов ци 
уда ри ше пре ве ли ке ци је не. Шу мо ви ти 
и сточ ни кра је ви по ма га ху се ко је ка ко, 
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про да ва ју ћи др ва, хра не ћи се би је лим 
смо ком, ко љу ћи сто ку, про да ва ју ћи је 
у бес ци је ње, али го ло Пе тро во по ље, 
ни ти има шу ма, ни сто ке! Кад се већ 
де си ло ње ко ли ко смрт них слу ча је ва 
од гла ди, он да оп ћи на др ни шка, ко јој 
при па да Пе тро во по ље, ста де опра вља-
ти и гра ди ти пу то ве, пла ћа ју ћи рад ни-
ке ку ку ру зом. Сна жан и ври је дан рад-
ник, као што бје ше Пи ли пен да, мо га-
ше за ра ди ти по ла оке ку ку ру за на дан, 
а то ли ко бје ше до ста за њих дво је, јер 
већ кра јем ље та оти до ше им оба си на у 
При мор је, у на јам. Али на кон не ко ли-
ко не дје ља, оп ћи на пре ки де ра до ве, а 
сре ска власт на ба ви до ста жи та и по че 
га ди је ли ти на ро ду на два на чи на: ка-
то ли ци ма на по чек (би ва, да от пла ћу ју 
на обро ке у нов цу, на кон но ве ље ти не), 
пра во слав ни ма пак по че по кла ња ти 
ку ку руз, под по год бом да сва ки кућ ни 
стар је ши на ко ји бу де при мао ис хра ну 
мо ра при је ћи у уни јат ску вје ру. На род 
се сму ти. Аги та ци ја нај ви ше по че у 
К, гдје не бје ше дру ге вје ре сем пра-
во слав не. Ста ри из не мо гли поп на сто-
ја ше да ора зу ми сво ју па ству, али баш 
знат ни је се ља ке страх од гла ди на гна 
да се по у ни ја те. То учи ни ше ка пи тан, 
ађун то, ча уш (се о ски кнез, за мје ник 
му и раз но сач слу жбе них ли сто ва) и 
још се дам-осам до ма ћи на. То се зва ло: 
„упи са ти се у цар ску вје ру!” Ра зу ми је 
се да је но во вјер ци ма би ло за бра ње но 
ула зи ти у пра во слав ну цр кву...

Пи ли пен да је ишао ка гра ду за сво-
јим ста рим Ку ри је лом, ко ји је на ба дао 
тан ким но жи ца ма, спо ро од ми чу ћи. 
Али га Пи ли пен да ни јед ном не оши-
ну, ни ти га је ика да ту као, јер му жао 
бје ше сво га ста ро га и ода но га по ма га-
ча у ра то ва њу за оп ста нак. Пи ли пен да 
по жа ли и јад ну Пир гу, ко ја јед ном за-
ра ко ли и за ле пе та кри ли ма, по ку ша-
ва ју ћи да се от ме. Он јој ре че: „Еј, мо ја 
Пир го, жао ми те, али ми је жа ли је се-
бе! Опла ка ће те Је ла, ље!”

Да бо ме да је Пи ли пен да на свој на-
чин по ма ло и раз ми шљао о злом уде су, 

ко ји сна ђе ње га и оста ле и да је ве зи-
вао на то не ка сво ја крат ка раз ла га ња. 
То му се нај ви ше вр зло по мо згу кад би 
та ко за сво јим ма гар цем ишао у град, 
а све се на ту ри ва ло у об ли ку пи та ња. 
Пи тао је Пи ли пен да Бо га:

– Бо го мој, за што ти ша љеш глад на 
љу де, кад је ме ни, јад ном те жа ку, жао 
и сто ке кад гла ду је!? И за што баш ша-
љеш би је ду на нас те жа ке, ко ји те ви-
ше сла ви мо не го Лац ма ни, си ти и об-
је сни!? Али, опет, хва ла ти, кад да де 
да смо ми нај си ро ма шни ји нај твр ђи у 
вје ри, те во ли је мо ду шу, не го тр бух!...

У не ко до ба Пи ли пен да чу иза се бе 
ту тањ ко ра ка; упо ре ди се и по ђе с њим 
Јо ван Кља ко. Бје ше то жи во ла зан стар-
чић, ко ји је при је два де сет и пет го ди на 
уче ство вао у ши бе нич кој бу ни про тив 
вла ди ке Кра ље ви ћа, кад оно хтје де да 

Жена из Бенковца, илустрација Лудвига 
Салватора из збирке „Срби на Јадрану”, 187078.
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по у ни ја ти пра во слав не Дал ма тин це, а 
сад Кља ко, под ста рост, ипак пре вје ри! 
На зва Бо га Пи ли пен ди и до да де:

– А, ја дан Пи ли пен да, смр зну ли се?
– Ва лај да хо ћу да се уко ча њим ов-

дје, на сред пу та, не бих за жа лио!
– А ја дан, а што ти... а што се ти не 

би упи сао?
Пи ли пен да од вра ти:
– Ва лај, не ћу, па сад цр као од гла ди! 

А не ће те ду го ни ви сви, па да вам је 
цар по кло нио ци је ло Пе тро во по ље!

Кља ку и дру то ви ма му Пи ли пен да 
бје ше жи ви, оли че ни при је кор; ипак се 
на сми ја и по че из ви ја ти:

– Ама, Пи ли пен да, бо лан, ора зу-
ми се и чуј ме! Не учи ни смо ни ми то 
од би је са, ни ти ми сли мо оста ти у по-
га ни ји, не го... знаш... до кле изи ми мо, 
до кле опа се мо не јач и че љад, па он да 
ће мо ла ко!

Пи ли пен да пљу ну.
– Ја не знам хо ће те ли ла ко и ка ко 

ће те, али знам да вам образ не опра 
ни ко, ни до ви је ка, ни до кле вам бу де 
тра га!

Кља ко се на мр шти, те ће опо ро:
– Бле јиш, Пи ли пен да, али ћеш и ти 

би ти уни јат при је Ус кр са!
Пи ли пен да ста де и вик ну:
– Ја се уздам у мо ра срп ско га Ри ста! 

Ако ће ми по мо ћи, хва ла му, ако не ће 
и он да му хва ла, јер ми је све дао, па 
ми све мо же и узе ти, и ду шу! А ти...

Кља ко га пре ки де.
– Му чи, Пи ли пен да, ја сам цар ске 

вје ре!
– А, па сји си не – вик ну Пи ли пен да 

из мах нув ши шта пи ном... – че кај да ти 
при твр дим ту вје ру!

Али Кља ко по бје же.
Он да Пи ли пен да, из ван се бе од гње-

ва, овом сна гом уда ри Ку ри је ла. Овај 
ста де, окре те гла ву и ту жно по гле да 
го спо да ра, а Пи ли пен да се по сти дје, 
па га об у зе жа лост, те сје де на пер ваз 
од це сте и за пла ка се!

Пре у зе то са: https://www.rast ko.
rs/knji zev nost/umet nic ka/pro za/sma-
ta vulj-pri po vet ke/sma ta vulj-pri po vet-
ke3_c.html
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Сва ки осва јач зна да се на род нај лак ше по ко ри и пот чи ни ако се уда ри ди-
рект но на ње го ву на ци о нал ну свест и иден ти тет.

Ова кав слу чај нам је са вр ше но до ча ран у две при по вет ке – у „Пи ли пен ди“ 
Си ме Ма та ву ља и „При чи о со ли“ Иве Ан дри ћа. Глад на го ди на, ко ја је је дан 
од упе ча тљи вих мо ти ва у обе при по вет ке, те ра ла је љу де ко ји су би ли сла би јег 
ду ха да из гу бе сво ју на ци о нал ну свест и иден ти тет, и про да ју ве ру за ве че ру. 
Они су, да би пре хра ни ли се бе и по ро ди цу, за ви сно од вре ме на и про сто ра 
у ко ме су жи ве ли, пре ла зи ли у ка то ли чан ство или ислам. Ме ђу тим, из ових 
при по вет ки мо же мо са свим ја сно ви де ти не по ко ле бљи ву и не са ло ми ву во љу 
и инат Ср ба и Срп ки ња из то га вре ме на. Та ко, у при по ве ци „Пи ли пен да“ упо-
зна је мо Пи ли па Ба кљи ну, ко ји ни је хтео да оста ви сво ју ве ру пра во слав ну, чак 
ни по це ну смр ти од гла ди. У вре ме ка да су сви, па чак и Пи ли пов при ја тељ 
Јо ван Кља ко, про ме ни ли ве ру, Пи лип не по пу шта и не до зво ља ва да глад или 

Ни ко ла Ки сић, уче ник III раз ре да

Бор ба за очу ва ње иден ти те та 
у „Пи ли пен ди” и „При чи о со ли“



Ве тар тут њи у ба џи и фи ју че ис-
под вра та. Дим ује да за очи. Ни-
ком се не го во ри и ни ко не мо же 

да ћу ти. Око ва тре се де три бра та Ни-
ка ча. Те шки и бри жни се ља ци на овој 
ви си ни из над Ми љац ке. Ме ђу њи ма је, 
је ди но жен ско, њи хо ва мај ка, ста ра али 
још сна жна же на ко ја је мла да оста ла 
удо ви ца, а ко ја се од у век у сви ма ства-
ри ма при зна је и пи та као му шка гла ва. 
Она са да и го во ри нај мла ђем си ну, Ра-
ди ну, али не гле да у ње га не го у ла ки 
пу хор на ог њи шту, ко ји по дрх та ва од 
хлад ног је се њег ве тра.

– Ако ти не знаш, ја знам. Из тво је 
ку ће тај смрад иде. Ти и тво ја ли је па 
же на спре ма те тор бе, да бу де те пр ви 

кад се по ђе та мо до ље по со. И да не 
би са ми сра мот ни би ли, на го ва ра те и 
дру ге.

– Ни ком ја ни шта не го ва рим – ка-
же мр год но Ра дин, гле да ју ћи пре да се 
– јер ме ни до раз го во ра ни је.

– Тво ја же на при ча дје ци и дру гим 
же на ма при че. О кра ље ви ма, о да ле-
ким зе мља ма, а све на во ди го вор на 
јед но: на со, па на со.

– Па ко ов дје о том не го во ри? Ко не 
го во ри, тај ми сли – упа да Ра дин мр зо-
вољ но.

Али ста ри ца на ста вља оштро и по дру-
гљи во као да га и не слу ша и не чу је.

– Је сте, при ча тво ја кра сна же на, 
јед но при ча а на дру го ми сли. Био, ка-

би ло шта пре о вла да над ње го вим умом. Же ља за очу ва њем иден ти те та је код 
ње га то ли ко ја ка, да он по ку ша ва да до хра не до ђе на би ло ко ји на чин, али не 
и по це ну пре ве ра ва ња.

Исту сна гу во ље уоча ва мо и у Ан дри ће вој „При чи о со ли“, у ко јој мај ка не 
до зво ља ва сво јим си но ви ма чак ни да по ми сле да оду у град и узму со, ко ја је 
основ на жи вот на на мир ни ца. У сво јој аго ни ји, она узи ма пе пео са ог њи шта 
и њи ме по ку ша ва да хлеб учи ни ма кар ма ло уку сни јим. Чак ни та да ње на 
мен тал на сна га ни је рас пр ше на ни ти ра су та. Сво јим при ме ром мај ка по ка зу је 
си но ви ма да по сто ји не што ва жни је и све ти је од хра не и оста лих про ла зних 
ства ри. Ве ра и на ци о нал ни иден ти тет је су и за у век ће би ти две кључ не ства ри 
од ко јих ће за ви си ти суд би на јед ног на ро да.

Наш срп ски на род, иако из ну рен и уз др ман због не пре ста них бор би за очу-
ва ње иден ти те та, ни је из гу био ни у јед ном тре нут ку успо ме ну на сво је по но сне 
и хра бре прет ке и на то ко су, шта су и у шта ве ру ју. Због све га ово га при по вет-
ке „Пи ли пен да“ и „При ча о со ли“ су вр ло бит не и за нас, но ви је ге не ра ци је, 
не са мо за то што су ин те ре сант не или за то што су их на пи са ла два од лич на и 
чу ве на пи сца, не го и за то што нам упра во оне го во ре оно што и Све ти вла ди ка 
Ни ко лај: „Из гу биш ли ве ру, из гу био си све!“

ИвоАндрић

ПРичаОсОли
(ОдлОМЦи)
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же, краљ па уда рио ве ли ке по ре зе и 
да ри ке на со, па на род да по лип са од 
сва ко ја ке сла бо сти...

– Лип са ва ће, бог ме – мр мља зло-
вољ но Ра дин.

– Па: Бог ка знио кра ља и сва му дје-
ца по мр ла; па: ко си ђе у по ље и по ми-
је ша се с та мо шњим љу ди ма тај ће се и 
осо ли ти; па: не ће оста ти жив ко се до 
но ви не не осо ли.

Та ко је го во ри ла ста ри ца, опо на ша-
ју ћи сна ху раз вла че њем сло го ва и кри-
вље њем уста, а он да на пу сти све то, 
окре ну се си ну и сво јим при род ним 
ду бо ким гла сом, гле да ју ћи га пра во у 
очи, про го во ри чвр сто.

– Ти, Ра де, ако си чо вјек и исто оно 
што и ми, а то је си и то мо раш би ти, 
не мој да слу шаш што ти же на го во ри, 
не го јој на ре ди да уву че је зик и не бу-
ни иона ко збу ње но се ло. Она је ме ка 
и ла ко ма. Од о здо је ста ри ном, па сад, 
кад је на нас на и шла не во ља, ву че је 
не што та мо до ље, гдје јој је ко ри јен и 

пра ва свој та. Али нек не свла чи што је 
на ше – чу јеш! – јер ћу јој ја ова ко ста ра 
ста ти на пут, па ће се ру гло при ча ти.

Уме ша ла су се оба бра та. Одо бра ва-
ли су мај ци, али на сто је ћи да је уми ре 
и да ње не ре чи убла же сво јим ре чи ма 
ко је ни су ме ња ле ствар. Ра дин је ћу-
тао, не ди жу ћи по глед.

Ти хо и нео сет но уђе та ко не сло га у 
се љач ку за јед ни цу, и у пр во вре ме и не 
при ме ћу је се на ро чи то. Тек не што ду-
жа ћу та ња и бр жи раз ла сци по сле је ла. 
За кре та ње гла ве и ко ле бљи ви по гле ди 
при су сре ти ма у по слу или при до да ва-
њу не ког пред ме та. Од мор и ра зо но да 
увек одво је но и без ис кре не ра до сти. 
Је два при мет ни, сит ни зна ци. А ипак 
се осе ћа да не где у ду би на ма за јед ни це 
не што ври и пу ца, као вул кан ко ји ће 
кад-тад из би ти. Не ла год ност ра сте. О 
све му се го во ри ви ше не го о оном што 
је узрок спо ра и не сло ге, али у ства ри 
сва ки од чла но ва ми сли са мо о том и у 
се би по ста вља пи та ња и спре ма од го-

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

Вишеград, фотографија Курта Хилшера, 1926.



во ре, па кад су коб из би је на по вр ши ну 
и пре пир ка пра сне, сва ки ула зи у њу са 
већ го то вим оп ту жба ма и са спре мље-
ним од го во ри ма на ту ђе оп ту жбе.

И овај спор због со ли ти њао је ду го, 
а сад, кад се о ње му отво ре но го во ри, 
ви ди се да још ни је зрео али да са зре ва 
и да се не ће мо ћи за у ста ви ти. Не ја-
вља се он са мо у овој по ро ди ци и овом 
при ли ком, не го већ ме се ци ма се љак, 
хтео не хтео, мо ра да ми сли о со ли и 
сво јој му ци са њом.

Већ го ди на ма ни ко из се ла не си-
ла зи до ле у По ље где се са обе стра не 
Ми љац ке бр зо раз ви ја и све леп ше ра-
сте тур ско на се ље. (Кад је дан ве дар, 
ле по се ви ди, као бе ла тач ка, ка ме на 
му на ра и гро бљан ско ка ме ње око ње.) 
Се ло огра ни ча ва и сма њу је сво је по-
тре бе, од ри че се трам пе и ку по ви не и 
про да је, и сва ког по сла због ко јег ва ља 
си ла зи ти у рав ни цу, за бра њу је сво ји ма 
од ла же ње „до ље, у но ви ну”. Али ка-
ко го ди не про ла зе и до ле у По љу ни-
чу ма га зе и ха но ви, про дав ни це и ку-
ће склад на из гле да и по но сна др жа ња, 
ти на по ри се ла би ва ју све те жи. Све би 
се још не ка ко и мо гло под не ти да ни-
је те зло срећ не со ли и стал не по тре бе 
за њом. А со се за у ста вља до ле код но-
вог на се ља, има већ не ко ли ко го ди на. 
И све је ре ђа, све ску пља, и све се те же 
на ба вља. Ипак, све до ове го ди не по-
не што је до ла зи ло и до се ла на ви со кој 
рав ни. Али од по чет ка ове го ди не зр но 
јед но не про ла зи да ље. Ко хо ће со ли, 
мо ра да си ђе по њу и да је на ба вља од 
Ту ра ка.

Од у век је се ло, за јед но са сви ма 
овим ви син ским кра је ви ма, бри ну ло 
бри гу и му чи ло му ку због те со ли. Из-
ме ђу со ли и чо ве ка, ску пе а нео п ход не 
со ли и кле тог чо ве ка ко ме увек не што 
тре ба, уба цу је се ко год мо же и ко год 
стиг не, и хри шћан ски вла сте лин и та 
но ва тур ска ве ра и вој ска, и тр го вац Ду-
бров ча нин и пре куп ци по гра до ви ма, и 
ске ле џи ја на во ди и ха ра ми ја на пу ту, 
и ца ри на и тро ша ри на, и слу чај на ште-

та и не зго да. Док све то под ми риш и 
скло ниш с пу та, ти ого лиш и отан чаш 
да ти по сле ни со не по ма же. И шта до-
ђе од твог гру ме на со ли до те бе?

Док сва ки од њих са мо јед ном ли-
зне, не оста де ни шта. И та ко чо век 
сто ји на овој го лој и ве тро ви тој ви си ји, 
оре и ко па пла нин ску зе мљу, леб ди и 
ка па над сто ком, а осо ли ти се че сти то 
не ма чим, јер свак од ње го вог де ла по-
ма ло кр њи, а он не мо же ни од чи јег. 
А со је жи вот. Хра на и крв и то пли на 
и сна га ко ју мо жеш у тор би до не ти и 
са чу ва ти за нај го ре до ба го ди не, и за 
че љад и за сто ку.

Мо жеш – кад је има. Али сад је не-
ма ни за лек, и ево се на вр ша ва убр зо 
го ди на да ни ко зр на со ли ни је ви део. 
Об љу та вео жи вот, омли та ве ли љу ди и 
убле де ла де ца. По од ра сли му шкар чи-
ћи го во ре не ким пи ску тљи вим гла сом, 
као да се ни кад не ће за мом чи ти. Од-
ра сли се бр зо за ма ра ју на по слу, а ра де 
га те шко и без во ље. Мар ва се ву че као 
пре би је на, кр ме љи вих очи ју и дла ке 
без сја ја; је де и опет ни кад ни је си та.

Све до ско ра љу ди су тр пе ли и под-
но си ли, др же ћи се оп штег ми шље ња и 
пра ви ла: да се ни кад и ни због че га не 
си ла зи и да се ни ка ко не сту па у до дир 
са но вом вла шћу и не ме ша са но вим 
љу ди ма. Али од не ког вре ме на и то се 
ме ња. Те шко би би ло од ре ђе но ре ћи 
кад је то по че ло и у че му је про ме на, 
али про ме на го во ри са ма. А по че ло је 
код мла ђих љу ди и код же на.

Не кад се сва ко по ми ња ње со ли и 
не ста ши це со ли сма тра ло не у ме сним 
и не при стој ним. А са да мла ди ћи, у 
пра знич ним раз го во ри ма, го во ре отво-
ре но о том. 

[…]
А же не, мла ђе же не ко је има ју не-

до ра слу дје цу, би ле су још од луч ни-
је и оштри је, са мо не јав но и не гла-
сно. Њи хо во под руч је, то је ноћ, ноћ и 
брач на по сте ља. Кад де ца по спу и се ло 
за мре у та ми, из ме ђу му жа и же не иде 
ша пат о со ли. Муж ћу ти и пра ви се да 
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спа ва, а за и ста му се спа ва, али же на 
го во ри. Нај пре бла го и за о би ла зно, па 
за тим све отво ре ни је и оштри је.

[…]
О со ли сви сни ва ју и у сну и на ја ви. 

Со им се при ви ђа као во да пут ни ци ма 
у пу сти њи. Те ло му че но по тре бом ви-
ди оно че га не ма. И то их за лу ђу је и 
за во ди. Не по ве ре ње се усе ља ва ме ђу 
љу де, не по ве ре ње и зла во ља, па сви 
сум ња ју јед ни на дру ге и ого ва ра ју се 
и оп ту жу ју ме ђу соб но да кри ју со и да 
по тај но со ле сво ју че љад и сто ку. Да се 
по кр ве, а ни око че га.

А сад је, ево, и у ис тој ку ћи из би-
ла сва ђа и ра спра. И то у ку ћи где је 
ни кад ни је би ло. Ови круп ни и бр ка ти 
Ни ка чи слу ша ли су по пут ма ле де це 
мај ку ко ја им је, от ка ко за се бе зна ју, 
би ла и отац и мај ка, а сад нај мла ђи 
уста је отво ре но про тив ње, а дво ји ца 
ста ри јих, и са ми по ко ле ба ни у се би, 
по др жа ва ју је са мо из па жње и об зи ра, 
мла ко и не ис кре но.

Раз го вор ко ји је та ко на гло из био и 
оштро кре нуо, за стао је од јед ном. На 
овом не ће и не мо же оста ти, али да ље 
се, за ве че рас, ни је мо гло и ни је сме-
ло. Сви су ћу та ли. У ти ши ни ко ја је на-
ста ла чуо се ја че фи јук но вем бар ског 
ве тра, као не при ја тан од јек уму клог 
раз го во ра. Је дан за дру гим, си но ви су 
се ди за ли и од ла зи ли. Ста ри ца као да 
то ни је при ме ћи ва ла ни чу ла њи хо во 
му кло „ла ку ноћ”.

Остав ши са ма, др жа ла се јед но вре-
ме не про ме ње но ус прав но и стро го, 
као да још го во ри си ну пред со бом. И 
усна ма је ми ца ла. За тим се уми ри ла, 
па спу сти ла и не моћ но уле гла у се бе. 
Сва сма ње на, по гр бље на и по ви је на 
над ог њи штем, она је не тре ми це гле-
да ла у пе пео ко ји се све обил ни је ства-
рао као ве нац око ва тре. У ње ним су-
зним и за бле ште ним очи ма, ко је је све 
ви ше за сти рао ста рач ки по лу сан, си ви 
пе пео по ста јао је сре брн, па бео, бео 
као не ка из бе ље на и усит ње на мор-
ска со. Не по мич на, пот пу но уко че ног 
по гле да, она је тра по ве сно и не си гур-
но пру жа ла мр ша ву ру ку и са три пр-
ста хва та ла пе пео као што се хва та со. 
Не чуј но и спо ро, али стал но и упор но 
ра ди ла су ње на три пр ста, па лац, ка-
жи прст и сред њак. Ста ри ца је ме се-
чар ским по кре ти ма за хва та ла без пре-
стан ка и – со ли ла хлеб и хра ну. Нај пре 
сво ји ма, све ре дом, уну чи ћи ма, па 
си но ви ма, па, уну ка ма, па сна ха ма, 
па сво јој сто ци на со ли лу, па род би ни 
и ку мо ви ма, па њи хо вој сто ци. И све 
та ко, јед но за дру гим, јед но за дру гим, 
со ли ла је и со ли ла, не у мор но и за не се-
но, це лом се лу, све му и сва ком, че ља-
де ту и жи вин че ту. И то ну ћи у сан, све 
се ви ше над но си ла над ог њи ште и не 
при ме ћу ју ћи ка ко се ва тра га си, и не 
осе ћа ју ћи ка ко пе пео си пи и те че, ни 
ка ко ноћ про ла зи. 

Пре у зе то из: „Са бра на дје ла Иве 
Ан дри ћа”, књ. 8, Свје тлост, Са ра је во, 
1977.

Мостар, фотографија Курта Хилшера, 1926.



ДобротворновечеубуДви

У су бо ту 2. мар та 2019. го ди не, на 
пра зник Све тог ве ли ко му че ни ка 
Те о до ра Ти ро на и на за ду шни це, 

одр жа но је до бро твор но ве че за опре ма-
ње ђач ког ин тер на та на ше Бо го сло ви је.

До бро твор но ве че је одр жа но у Ака-
де ми ји зна ња у Бу дви. При сут не го сте и 
до бро тво ре је по здра вио рек тор про то је-
реј–ста вро фор Гој ко Пе ро вић, го во ре ћи 
о нај ста ри јој сред њој шко ли на Це ти њу.

По ред број них при ја те ља и до бро-
тво ра шко ле, ве че ри су при су ство ва-
ли пр ви рек тор об но вље не Бо го сло-

ви је про то је реј–ста вро фор Мом чи ло 
Кри во ка пић, ар хи је реј ски на мје сник 
бо ко ко тор ски, игу ман ма на сти ра Под-
ма и не је ро мо нах Ра фа и ло Бо ље вић, 
ар хи је реј ски на мје сник бу дван ски 
про то је реј Бо рис Ра до вић.

Сво јим по ја њем ве че су уве ли ча-
ли чла но ви цр кве ног хо ра „Ње гош“ 
са Це ти ња, пред во ђе ни ди ри ген ти цом 
Ми ли цом Пе јо вић.

Ђа ци Бо го сло ви је овом при ли ком 
при сут ни ма су про чи та ли на дах ну те 
ри је чи о бра то љу бљу и за ду жби нар ству.
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Про сла ва Све тог Са ве
Пра зник Све тог Са ве, пр вог Ар хи е-

пи ско па срп ског, и ове је го ди не све-
ча но и мо ли тве но про сла вљен у на шој 
Бо го сло ви ји.

Уочи пра зни ка је слу же на све ча на 
ве чер ња слу жба са пе то хлеб ни цом у 
Це тињ ском ма на сти ру. Слу жбу су слу-
жи ли је ро мо нах Ју стин Мре но вић и 
ђа кон Игор Пе ши кан. У не де љу 27. ја-
нуа  ра, у Це тињ ском ма на сти ру Ли тур-
ги ју су слу жи ли: про то је реј–ста вро фор 
Обрен Јо ва но вић, про то је реј мр Ар се-
ни је Ра до вић, про то син ђел Исак Си-
мић, је ро мо нах Про хор Јо си фов, све-
ште ник Игор Ба ла бан и ђа кон Алек сан-
дар Ле кић. Са бра ни ма се ли тур гиј ском 
бе сје дом обра тио о. Ар се ни је.

У по по днев ним ча со ви ма одр жа-
на је ака де ми ја у част Све тог Са ве у 
Ње го ше вој са ли на Це ти њу. При го дан 
све то сав ски про грам из ве ли су по ла-
зни ци шко ле вје ро на у ке са Це ти ња, 
Хор Све то га Мар да ри ја и уче ни ци Бо-
го сло ви је.

Са бра не је по здра вио и че сти тао им 
сла ву о. Обрен Јо ва но вић, ко ји је го во-
рио о про сла ви Све тог Са ве на Це ти њу, 
а све то сав ску бе сје ду про из нио је ђа-
кон Алек сан дар Ле кић.

По ред вјер ног на ро да, ака де ми ји су 
при су ство ва ли и про фе со ри и уче ни-

ци Бо го сло ви је, као и Ње го во Ви со ко-
пре о све штен ство Ми тро по лит Ам фи-
ло хи је.

Сла ва I раз ре да

У че твр так 31. ја ну а ра 2019. го ди-
не, у Бо го сло ви ји је све ча но про сла-
вљен пра зник Све тог Ата на си ја Ве ли-
ког, сла ва уче ни ка XXVII ге не ра ци је 
(2018–2023), ко ји ма је раз ред ни ста-
ре ши на про фе сор Бла го је Рај ко вић.

Све ча ну ве чер њу слу жбу са пе то-
хлеб ни цом и Све ту ли тур ги ју су у Це-
тињ ском ма на сти ру слу жи ли про то-
син ђел Исак Си мић и ђа кон Игор Пе-
ши кан.

По сле на ста ве, на све ча ном слав-
ском руч ку, слав ски ко лач у част Све-
тог Ата на си ја је осве штао све ште ник 
Игор Ба ла бан.

Слав ском руч ку су при су ство ва ли 
и го спо да про фе со ри и ча сни све ште-
ни ци и ђа ко ни, слу жбе ни ци ми тро по-
лиј ске кан це ла ри је. За ври је ме руч ка 
ђа ци су от пје ва ли не ло ли ко ду хов них, 
као и грч ких и срп ских на род них пје-
са ма.

Сла ва ма ту ра на та
По во дом пра зни ка Пре но са мо-

шти ју Све тог Јо ва на Зла то у стог, сла ве 
ово го ди шњих ма ту ра на та, XXI II ге не-

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



ра ци је об но вље не шко ле (2014–2019), 
слу же на је све ча на ве чер ња слу жба са 
пе то хлеб ни цом у Вла шкој цр кви и Све-
та ар хи је реј ска ли тур ги ја у Це тињ ском 
ма на сти ру, са бла го сло вом над ле жног 
ар хи је ре ја ми тро по ли та Ам фи ло хи ја.

Ве чер њу слу жбу у Вла шкој цр кви 
слу жи ли су рек тор про то је реј–ста вро-
фор Гој ко Пе ро вић и је ро ђа кон Ро ман 
Ви ла рет, а пе то хлеб ни цу је осве штао 
Ње го во Пре о све штен ство Вла ди ка Јо-
ван (Пу рић) .

За пјев ни цом су по ја ли уче ни ци Бо-
го сло ви је.

Ли тур гиј ским са бра њем у Це тињ-
ском ма на сти ру, у су бо ту 9. фе бру а ра, 
на чал ство вао је епи скоп Јо ван Пу рић. 
Са слу жи ва ли су му: про то је реј–ста-
вро фор Гој ко Пе ро вић, про то син ђел 
Исак Си мић, је ро мо нах Ју стин Мре-
но вић, је ро ђа кон Ро ман Ви ла рет и 
ђа кон Игор Пе ши кан. На Ли тур ги ји 
су по ја ли сви ђа ци шко ле пред во ђе ни 
ма ту ран ти ма.

Сла ва I раз ре да

Сла ва ма ту ра на та
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Вла ди ка Јо ван је у ли тур гиј ском 
сло ву го во рио о Па сти ру до бром, Го-
спо ду Ису су Хри сту и ње го вом вјер ном 
свје до ку Све том Јо ва ну Зла то у стом. 
Он је че сти тао сла ву раз ред ном ста-
ре ши ни про фе со ру Сло бу Ста ни ши ћу, 
уче ни ци ма пе тог раз ре да, и свим уче-
ни ци ма и про фе со ри ма Бо го сло ви је, 
упу тив ши им по у ку о љу ба ви пре ма 
бо го сло вљу.

Сви уче ни ци су при сту пи ли Све тој 
тај ни при че шћа, по ка зав ши ли тур гиј-
ску са бор ност и је дин ство упра во у 
пра зно ва њу Све тог Јо ва на Зла то у стог.

Слав ски ко лач је осве штао је ро мо-
нах Ју стин Мре но вић, а слав ском руч-
ку су при су ство ва ли про фе со ри, уче-
ни ци и го сти шко ле.

У име на став нич ког са вје та све 
при сут не је по здра вио глав ни вас пи-
тач, про фе сор мр про то је реј Ар се ни је 
Ра до вић, ко ји је че сти тао сла ву ма ту-
ран ти ма и њи хо вом раз ред ном ста-
ре ши ни, са мо ли тве ном же љом да их 
бла го слов Го спод њи и мо ли тве Све тог 
Јо ва на Зла то у стог пра те у све да не њи-
хо вих жи во та.

Сла ва уче ни ка IV раз ре да
У уто рак 12. фе бру а ра 2019. го ди не, 

про сла вље на су Све та три је рар ха, сла-
ва уче ни ка IV раз ре да, XXIV ге не ра ци-
је об но вље не Бо го сло ви је (2015–2020), 
чи ји је раз ред ни ста ре ши на про фе сор 
ђа кон Ду шан Би го вић.

Пра зно ва ње је от по че ло у Вла шкој 
цр кви све ча ном ве чер њом слу жбом са 

пе то хлеб ни цом, ко ју је слу жио је реј 
Ан ђел ко Бо ри чић.

Све ту ли тур ги ју у Це тињ ском ма на-
сти ру су слу жи ли: про то син ђел Исак 
Си мић, је ро мо нах Про хор Јо си фов, је-
ро мо нах Ју стин Мре но вић, ђа кон Ду-
шан Би го вић и ђа кон Игор Пе ши кан.

Слав ски ко лач на руч ку осве штао је 
и пре ре зао о. Ан ђел ко, ко ји се по том 
са бра ни ма обра тио по уч ном бе сје дом, 
го во ре ћи о три ве ли ка учи те ља Цр кве 
Хри сто ве, и че сти та ју ћи сла ву уче ни-
ци ма че твр тог раз ре да.

У то ку руч ка ђа ци су от пје ва ли не-
ко ли ко при год них пје са ма, а у име 
про фе со ра го сте по здра вио је про фе-
сор ђа кон Ду шан Би го вић.

Рек тор Бо го сло ви је Све тог Пе тра 
Це тињ ског, о. Гој ко Пе ро вић, овај је 
пра зник про вео у Бо го сло ви ји Све та 
Три је рар ха у ма на сти ру Кр ки, на сла-
ви ове шко ле.

Све то си ме о нов ска ли ти ја
Про фе со ри и сви уче ни ци Бо го сло-

ви је Све тог Пе тра Це тињ ског, по во дом 
пра зни ка Пре по доб ног Си ме о на Ми-
ро то чи вог, мо ли тве но су уче ство ва ли у 
Све тој ар хи је реј ској ли тур ги ји у Хра му 
Хри сто вог Вас кр се ња у Под го ри ци, и у 
све ча ној ли ти ји ули ца ма Под го ри це 
и при су ство ва ли све ча ној Ака де ми ји 
на Не ма њи ној оба ли, у су бо ту 23. фе-
бру а ра 2019. го ди не на пра зник Све тог 
све ште но му че ни ка Ха ра лам пи ја.

Све ту ли ту ри ју у Са бор ном хра му 
слу жи ли су Ми тро по лит цр но гор ско-

Сла ва ма ту ра на та Сла ва уче ни ка IV раз ре да



при мор ски г. Ам фи ло хи је уз са слу-
же ње Пре о све ће не го спо де Епи ско па: 
уми ро вље ног за хум ско-хер це го вач-
ког Ата на си ја, ми ле шев ског Ата на-
си ја, по ло шко-ку ма нов ског Јо а ки ма, 
за хум ско-хер це го вач ког Ди ми три ја 
и ди о клиј ског Ме то ди ја, број ног све-
штен ства и мо ли тве но уче шће вјер ног 
на ро да.

За пјев ни цом су ју тар њу слу жбу, 
бла же на и тро па ре на Ли тур ги ји, по-
ја ли уче ни ци Бо го сло ви је, пред во ђе ни 
про фе сром цр кве ног по ја ња ђа ко ном 
Па влом Ље шко ви ћем и про фе со ром 
Алек сан дром Ву јо ви ћем.

На кон Све те слу жбе Бо жи је ули-
ца ма Под го ри це про шла је све ча на 
Све то си ме о нов ска ли ти ја са мо шти ма 
Све тог ве ли ко му че ни ка Ха ра лам пи ја. 
Крај ње од ре ди ште Ли ти је би ло је ушће 
Риб ни це у Мо ра чу, у Ста рој ва ро ши у 
Не ма њи ном гра ду, у то ку ко је су псал-
ме, тро па ре, кон да ке и бо го слу жбе не 
пје сме по ја ли бо го слов ци.

Па ра стос кра љу Ни ко ли 
На па ра сто су кра љу Цр не Го ре, Ни-

ко ли Пе тро ви ћу Ње го шу, у цр кви на 
Ћи пу ру, по во дом 98 го ди на од ње го вог 

упо ко је ња и по во дом 30 го ди на од пре-
но са ње го вих зем них оста та ка и ње го-
ве су пру ге кра љи це Ми ле не и њи хо ве 
по ро ди це, по ја ли су бо го сло ви пред во-
ђе ни сво јим про фе со ром цр кве ног по-
ја ња ђа ко ном Па влом Ље шко ви ћем.

Па ра стос је слу жио ми тро по лит 
Ам фи ло хи је, а са слу жи ва ли су му је-
ро мо нах Про хор Јо си фов, је ро мо нах 
Ју стин Мре но вић, ђа ко ни Алек сан дар 
Ле кић и Игор Пе ши кан.

На кон по ме на, сви при сут ни, мо-
на си Це тињ ског ма на сти ра, ђа ци и 
при сут ни отпјевали су пје сму „Она мо, 
’на мо“, а он да је Ми тро по лит об и шао 
гро бо ве Пе тро ви ћа ко ји се на ла зе ис-
пред Це тињ ског ма на сти ра.

Све то си ме о нов ска ли ти ја

Број 7 • Година IV • Јун 2019. |  41



Курс грч ког је зи ка
У ор га ни за ци ји Це тињ ске бо го сло-

ви је и Цр кве не оп шти не Це ти ње у то-
ку дру гог по лу го ди шта ове школ ске 
го ди не ор га ни зо ван је тро мје сеч ни 
курс са вре ме ног грч ког је зи ка. Ча со ве 
је др жа ла Ја на Рај ко вић у згра ди Бо го-
сло ви је, а по ха ђа ње кур са је би ло бес-
плат но.

Про мо ци ја књи ге „Зво на ри 
сло бо де – Ми хај ло Пу пин 
и Вла ди ка Ни ко лај“
Га ле ри ја „Јо во Ива но вић“ у ста ром 

бу дван ском гра ду би ла је уска да при-
ми све за ин те ре со ва не на про мо ци-
ји књи ге „Зво на ри сло бо де – Ми хај ло 
Пу пин и Вла ди ка Ни ко лај“ и пред ста-
вља њу опу са из да вач ке ку ће „Ca te na 
mun di“.

На пред ста вља њу је би ло и де се так 
уче ни ка на ше шко ле са сво јим про фе-
со ри ма: ђа ко ном Па влом Ље шко ви-
ћем, Апо ло ном Ми шчен ком, Алек сан-
дром Ву јо ви ћем и Ива ном Јо ва но вић.

Књи жев но ве че, ко је је ор га ни зо ва-
ла СПЦО Бу два – храм Све те Тро ји це, 
на дах ну то је во дио Ра дин ко Кру ла но-
вић, ди рек тор Књи жа ре Ма ти це срп-
ске – дру штва чла но ва у Цр ној Го ри.

У про гра му су на сту пи ли фла у ти-
ски ња Ксе ни ја Фра не та, ре ци та тор 
Мар ко Ко стић и мла да во кал на со-
лист ки ња Ми ли ца Ра до вић.

Из да вач ке про јек те ку ће „Ca te-
na mun di“ пред ста ви ли су ди рек тор и 
глав ни уред ник Бра ни мир Не шић и 

из вр шни уред ник Ни ко ла Ма рин ко-
вић. О но вом из да њу „Ca te na mun di“, 
књи зи „Зво на ри сло бо де – Ми хај ло 
Пу пин и Вла ди ка Ни ко лај“ го во ри ли 
су ауто ри Алек сан дра Нин ко вић Та-
шић и Бра ни слав Стан ко вић.

Пред ста вља ње ча со пи са 
„Ства ра ње”
У Ње го ше вој са ли на Це ти њу, у су-

бо ту 9. мар та 2019. го ди не про мо ви сан 
је нај но ви ји број ча со пи са за кул ту ру 
и књи жев ност Удру же ња књи жев ни ка 
Цр не Го ре „Ства ра ње“, по све ћен про-
шло го ди шњој тро днев ној ма ни фе ста-
ци ји Осми Да ни Ње го ше ви, 2018.

Са бра не је бла го сло вио Ми тро по-
лит цр но гор ско-при мор ски г. Ам фи-
ло хи је, а о „Ства ра њу“, чи ји са др жај 
об у хва та про грам тро днев не ма ни-
фе ста ци је Да ни Ње го ше ви, го во ри ли 
су ор га ни за то ри: Но ви ца Ђу рић, Бу-
ди мир Ду бак, Ра до мир Уља ре вић, Ра-
до ји ца Ра до вић, Ми лу тин Ми ћо вић и 
уред ни ца ча со пи са, Ми ли ца Ба крач.

Про фе со ри и уче ни ци Це тињ ске бо-
го сло ви је при су ство ва ли су про мо ци ји 
ча со пи са. Уче ник тре ћег раз ре да Ср ђан 
Ву ча но вић ка зи вао је сти хо ве пје сни ка 
Ра до ји це Ра до ви ћа са Це ти ња.

Сво је сти хо ве ка зи вали су пје сници 
Ра до мир Уља ре вић и Бу до Гле дић, ко ји 
је ре ци то вао пје сму „Це тињ ске ки ше“.

Пре да ва ње у Срп ској ку ћи
На по зив ор га ни за то ра и са бла го-

сло вом рек то ра шко ле, у пе так ве че 
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15. мар та 2019. го ди не, сви уче ни ци 
Це тињ ске бо го сло ви је при су ство ва ли 
су пре да ва њу Ми тро по ли та цр но гор-
ско-при мор ског г. Ам фи ло хи ја на те-
му „Цр на Го ра у XX ви је ку“, у Срп ској 
ку ћи у Под го ри ци.

Ђа ке је пред во дио про фе сор бо го-
сло ви је ђа кон Па вле Ље шко вић.

Ми тро по лит је сво јим пре да ва њем 
отво рио ака дем ску три би ну ко ју је ор-
га ни зо вао Срп ски кул тур но-ин фор ма-
тив ни цен тар „Све ти Са ва“.

Три би ну је во дио књи жев ник Бу ди-
мир Ду бак, а у про гра му је на сту пило 
и Срп ско пје вач ко дру штво „Све то сав-
ник“ из Под го ри це.

Пре да ва ња го сту ју ћих про фе со ра
У че твр так 21. мар та 2019. го ди не 

у Бо го сло ви ји Све тог Пе тра Це тињ ског 
упри ли че но је пре да ва ње го спо дина 
Ра до слава Там бу рића, гра ђе вин ског 
тех ни чара из Бу две, на те му „Град ња 
хра ма и па ро хиј ског до ма”. У пре-
да ва њу је би ло ри је чи о за ни мљи вим 
де та љи ма град ње хра ма, ма на сти ра, 
па ро хиј ског до ма и по моћ них обје ка-
та, а ђа ци су пре да ва чу по ста вља ли за-
ни мљи ва пи та ња.

У пе так, 5. апри ла, упри ли че но је 
пре да ва ње на те му „Исти на у ри је
чи“, ко је је про фе со ри ма, уче ни ци ма 
и го сти ма шко ле одр жао др Ми о драг 
Чи змо вић, док тор фи ло со фи је из 
Ник ши ћа. На по чет ку пре да ва ња, по-
здра вив ши про фе со ре и уче ни ке бо го-
сло ви је, др Чи змо вић се освр нуо на чу-

ве ни епи таф Бран ка Миљ ко ви ћа – Уби 
ме пре ја ка реч. Та ко ђе је по ме нуо да 
је и пр ви док тор бо го сло вља у Ру си ји 
Све ти Фи ла рет Мо сков ски ре као: Ри јеч 
је по пут ма ча, она та да и ра ња ва и уби
ја. Али ри јеч мо же да бу де и по пут је ле
ја, и она је та да као ме лем ко ји ли је чи.

Пре да ва ње је про пра ће но за ни мљи-
вим пи та њи ма уче ни ка.

У су бо ту 6. апри ла, по сле Све те ли-
тур ги је у Це тињ ском ма на сти ру, Бо го-
сло ви ју Све тог Пе тра Це тињ ског по-
сје ти ла је др Сан дра Ђу ра но вић, спе-
ци ја ли ста ур гент не ме ди ци не.

Овом при ли ком др Сан дра Ђу ра-
но вић уче ни ци ма је одр жа ла крат ко 
пре да ва ње о ра зним бо ле сти ма ду ше и 
ти је ла, као и о раз ли ка ма у оште ће њу 
ор га на и о пси хо ло шким про бле ми ма. 
Та ко ђе је би ло го во ра и о нар ко ма ни-
ји, пу ше њу, коц ки, и о дру гим ви до ви-
ма ра зних бо ле сти за ви сно сти ко је су у 
на ше ври је ме ве о ма рас про стра ње не.

Уче ни ци су на кон пре да ва ња док-
тор ки по ста вља ли за ни мљи ва пи та ња, 
же ле ћи да чу ју из пр ве ру ке од го во ре 
на мно ге про бле ме са ко ји ма се су сре-
ћу мла ди и други ко ји ма је по моћ по-
треб на.

Пре да ва ње исто ри ча ра про фе со ра 
Пре дра га Ву ки ћа са Це ти ња на те му 
„Дру штве ни зна чај ар хи ва и ар хи
ви сти ке“ одр жа но је на пра зник Све-
тог Вла ди ке Ни ко ла ја Жич ког 3. ма ја 
2019. го ди не.

По сле пре да ва ња уче ни ци су по ста-
вља ли пре да ва чу за ни мљи ва пи та ња. 

Ра до слав Там бу рић др Ми о драг Чи змо вић
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Ду хов на ака де ми ја 
по во дом Не дје ље пра во сла вља
На Це ти њу је тор же стве но про сла-

вље на Не дје ља пра во сла вља и свр шен 
спо мен на Сед ми ва се љен ски са бор 
и по бје ду пра во сла вља на ико но бор-
ством.

Св. ли тур ги јом је на чал ство вао Ми-
тро по лит цр но гор ско-при мор ски г. 
Ам фи ло хи је, уз са слу же ње це тињ ског 
све штен ства и све ште но мо на штва и 
мо ли тве но уче шће мно го број них вјер-
ни ка. За пјев ни цом су по ја ли чла но ви 
хо ра „Ње гош“ са Це ти ња и уче ни ци 
Це тињ ске бо го сло ви је.

На кон при че шћа вјер них, Вла ди-
ка је пред во дио пра знич ну ли ти ју. На 
кра ју ли ти је, на ула зу у ма на стир ску 
пор ту, Си но дик пра во сла вља је про чи-
тао про то је реј мр Ар се ни је Ра до вић.

По сле бо го слу же ња при ре ђен је 
ру чак у тр пе за ри ји Це тињ ске бо го-
сло ви је. У то ку руч ка, а у част пе то-
го ди шњи це об но вље ног ра да, чла но ви 
хо ра „Ње гош” от пје ва ли су не ко ли ко 
цр кве но на род них пје са ма, док су се 
ђа ци Бо го сло ви је пред ста ви ли са хим-
ном Це тињ ске бо го сло ви је „По ле ће ла 
два ан ђе ла“ и пје смом „Она мо, ’на мо“ 
кра ља Ни ко ле Пе тро ви ћа.

Све при сут не по здра вио је рек тор 
шко ле про то је реј–ста вро фор Гој ко 
Пе ро вић, по себ но по здра вив ши ам ба-
са до ра Ре пу бли ке Пољ ске у Цр ној Го-
ри, г. Ар ту ра Дмо хов ског и ње го ву су-
пру гу, пред сјед ни ка Цр кве не оп шти не 
Це ти ње г. Рај ка Ра ду си но ви ћа, г. Че да 
Ми ли ћа из Ре сне и г. Па вла Ми ли ћа из 
Бу две, чла но ве хо ра „Ње гош“, при сут-
но све штен ство, го сте  и про фе со ре и 
уче ни ке шко ле.

Овом при ли ком Ми тро по ли та, про-
фе со ре, ђа ке и све при сут не по здра ви-
ли су и ха џи Ра до ван Ра до вић и Па вле 
Ми лић из Под го ри це.

На кра ју руч ка вла ди ка Ам фи ло хи-
је је за бла го да рио Го спо ду на див ном 
пра зни ку, по здра вља ју ћи све.

У по по днев ним са ти ма, у ор га ни за-
ци ји Бо го сло ви је, а у крип ти Са бор ног 
хра ма у Под го ри ци одр жа на је тра ди-
ци о нал на Ду хов на ака де ми ја.

По здра вља ју ћи ми тро по ли та Ам-
фи ло хи ја, све штен ство, чла но ве ди-
пло мат ског ко ра и све при сут не го сте, 
рек тор Бо го сло ви је је ре као да је ово-
го ди шња ака де ми ја по све ће на и осам-
сто тој го ди шњи ци ауте ке фал но сти 
Срп ске Цр кве, као и пе то го ди шњи ци 
об но вље ња це тињ ског Цр кве но-пје-
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вач ког дру штва „Ње гош“ и це тињ ског 
Дјеч јег хо ра Све тог Мар да ри ја Ље шан-
ско-ли бер тивил ског.

Пра знич ну бе сје ду одр жао је про-
фе сор Бо го сло ви је ђа кон Па вле Ље-
шко вић.

У умјет нич ком ди је лу про гра ма 
уче ство ва ли су ђа ци Бо го сло ви је, по-
ла зни ци це тињ ске шко ле вје ро на у-
ке, цр кве ни хо ро ви „Све ти Мар ко“ из 
Под го ри це и „Ње гош“ са Це ти ња.

По ди је ље не су и на гра де за нај бо ље све-
то сав ске те ма те уче ни ци ма Бо го сло ви је.

Ју би леј про фе со ра 
мр ђа ко на Ми хај ла Ла за рев ћа
У уто рак 9. апри ла 2019. го ди не, у 

пре пу ној цр кви Све тог Ни ко ле у ко-
тор ском ста ром гра ду, одр жан је кон-
церт по во дом 25-го ди шњег ра да и 
умјет нич ког ства ра ла штва ђа ко на мp 
Ми хај ла Ла за ре ви ћа, ди ри ген та Хо ра 
Срп ског пје вач ког дру штва (СПД) „Је-
дин ство 1839” Ко тор, про фе со ра Бо-
го сло ви је Све тог Пе тра Це тињ ског на 
Це ти њу и Шко ле за основ но и сред ње 
му зич ко обра зо ва ње (ШО СМО) „Ви да 
Ма тјан“ у Ко то ру. 

Тим по во дом Ми тро по лит цр но гор-
ско-при мор ски Ам фи ло хи је од ли ко-

вао је ђа ко на Ми хај ла Злат ним ли ком 
Све тог Пе тра II Лов ћен ског Тај но вид-
ца, за бла го сло ве ни 25-то го ди шњи рад 
и умјет нич ко ства ра ла штво, на ро чи то 
за ста ра ње о ље по ти бо го слу же ња у до-
му Го спод њем.

Ђа кон Ми хај ло је од ли ко ван и Сре-
бр ном гра ма том СПД Је дин ство – Ко-
тор 1839, за сре бр ни ју би леј вјер но сти 
Дру штву и дје ло твор ни рад са мје шо-
ви тим хо ром.

Под ди ри гент ском па ли цом ђа ко на 
мр Ла за ре ви ћа, на сту пи ли су Ка мер ни 
хор Бо го сло ви је, Жен ски хор ко тор ске 
Му зич ке шко ле и Хор СПД „Је дин ство 
– Ко тор 1839”.

Ђа кон Ми хај ло Ла за ре вић се за хва-
лио пје ва чи ма на тру ду да се све из не-
се она ко ка ко тре ба и ка ко до ли ку је; 
за хва лио се и на при зна њи ма Упра ви 
„Је дин ства” и Ми тро по ли ту Ам фи ло-
хи ју, као и оцу Мом чи лу Кри во ка пи ћу, 
на ја вив ши на ста вак пло до твор ног ра-
да и но ве успје хе.

На кон бо га тог про гра ма у цр кве ној 
ри зни ци при ре ђе на је за ку ска и кок тел.

Ми хај ло Ла за ре вић, та да ап сол вент 
Му зич ке ака де ми је из Но вог Са да, до-
шао је на ду жност хо ро во ђе Бо го сло ви-
је школ ске 1995/6. го ди не. До ла ском 
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шко ло ва ног му зи ча ра у Бо го сло ви ју, 
хор ко ји је до та да пје вао уни со но или 
дво гла сно, по чи ње са че тво ро гла сним 
пје ва њем, не на пу шта ју ћи тра ди ци ју 
до та да шњег пје ва ња. Ка ко су те ге не-
ра ци је би ле из у зет но пје вач ки на да-
ре не, хор са вла да ва бо гат ре пер то ар. 
Уче ству ју ћи на свим ма ни фе ста ци ја ма 
ко је је ор га ни зо ва ла на ша Ми тро по ли-
ја, хор је ста са вао и на сце ни. Уско ро 
је био у прат њи Ње го вог Ви соп ко пре о-
све штен ства Ми тро по ли та Ам фи ло хи-
ја у Аустри ји и Не мач кој и пред ста вио 
се у ско ро свим ве ћим гра до ви ма тих 
зе ма ља.

На кон мно го број них на сту па по 
Цр ној Го ри, Ср би ји, Ре пу бли ци Срп-
ској, као и у зе мља ма у ко ји ма се из-
во ди ла на уч но-на став на екс кур зи ја 
(Све та Зе мља, Ру си ја, Бу гар ска, Грч ка, 
Ита ли ја, Тур ска, Ал ба ни ја, Ма ђар ска, 
Сло вач ка, Хр ват ска…) кре ће се у ре а-
ли за ци ју но вог про јек та ко ји је по ста-
вио ди ри гент – сни ма ње пр вог но са ча 
зву ка 2005. 

Хор Бо го сло ви је је на сту пио и на 
XIV Пан че вач ким да ни ма ду хов не му-
зи ке.

Де сет го ди на ма ту ре 
XIV ге не ра ци је
На Вас кр сни че твр так, 2. ма ја, уче-

ни ци XIV ге не ра ци је об но вље не Бо-
го сло ви је (2005–2009), у вас кр шњој 
ра до сти про сла ви ли су де сет го ди на 
ма ту ре.

Пра зно ва ње је от по че ло Све том ли-
тур ги јом у Це тињ ском ма на сти ру, а 
слу жи ли су: про то син ђел Исак Си мић, 
је ро мо нах Ју стин Мре но вић, је ро мо-
нах Мар ко Ке сић, са брат ма на сти ра 
Хи лан да ра, бив ши са брат Це тињ ског 
ма на сти ра, је реј Не над Је ре мић, па-
рох оча у шки из Епар хи је звор нич ко-
ту злан ске, ђа кон Го ран Кр стић, се кре-
тар Епар хи је ми ле шев ске.

За пјев ни цом су по ја ли са да шњи 
ма ту ран ти и ста ри уче ни ци, пред во ђе-
ни сво јим раз ред ним ста ре ши ном, ђа-
ко ном мр Ми хај лом Ла за ре ви ћем. 
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Ли тур ги ји је при су ство вао и Ми-
тро по лит г. Ам фи ло хи је.

Уче ни ци су по сле Ли тур ги је по-
сје ти ли сво ју ста ру шко лу, а по том је 
при ре ђе на тр пе за љу ба ви ко јој су при-
су ство ва ли сви са да шњи уче ни ци, сла-
вље нич ка ге не ра ци ја и про фе со ри ове 
школ ске уста но ве.

У то ку про сла ве уче ни ци XIV ге-
не ра ци је пред ста ви ли су се сво јим 
про фе со ри ма и ђа ци ма, упо знав ши 
при сут не гдје су на па ро хи ја ма и ма-
на сти ри ма и на ко јим по слу ша њи ма у 
Цр кви.

По том је све при сут не по здра вио и 
раз ред ни ста ре ши на ове ге не ра ци је ђа-
кон мр Ми хај ло Ла за ре вић, а у име про-
фе со ра и рек то ра обра тио се про фе сор 
про то је реј мр Ар се ни је Ра до вић.

Са ша Зе јак у по сје ти Бо го сло ви ји 
У пе так 3. ма ја 2019. го ди не, на пра-

зник Све тог Вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли-
ми ро ви ћа, на шу бо го сло ви ју је по сје-

тио доц. др Са ша Зе јак из Ник ши ћа, 
при ја тељ и до бро твор Бо го сло ви је.

Др Са ша Зе јак је и овом при ли-
ком да ри вао не ко ли ци ну бо го сло-
ва ца ври јед ним по кло ни ма.

Ли ти ја у Тив ту
Бо го слов ци су и ове го ди не узе-

ли уче шћа у тра ди ци о нал ном ду-
хов ном са бо ру „У све тло сти Хри-
сто вог вас кр се ња – Бо ке љи Све том 
Са ви и Пре влач ким му че ни ци ма“, 
по све ће ном спа љи ва њу мо шти ју 
Све тог Са ве на Вра ча ру и обре те-
њу мо шти ју Пре влач ких му че ни ка, 
ко ји је 10. ма ја оку пио на сто ти не 
вјер ни ка.

Крај школ ске 2018/19. го ди не
У сри је ду 29. ма ја 2019. го ди не 

у Це тињ ском ма на сти ру је слу же на 
Све та ли тур ги ја са чи ном бла го да-
ре ња по во дом за вр шет ка школ ске 
2018/19. го ди не у Бо го сло ви ји Све-
тог Пе тра Це тињ ског. Ли тур ги ју су 

слу жи ли про то је реј–ста вро фор Гој ко 
Пе ро вић и је ро мо нах Про хор Јо си-
фов, а по ја ли су и чте ци ра ли уче ни ци 
Бо го сло ви је. Ли тур гиј ском са бра њу 
и бла го да ре њу при су ство ва ли су Ми-
тро по лит цр но гор ско-при мор ски г. 
Ам фи ло хи је, мо на си Це тињ ског ма на-
сти ра и про фе со ри и уче ни ци Це тињ-
ске бо го сло ви је.

Вла ди ка Ам фи ло хи је се по сле од-
слу же ног мо ле ба на за крај школ ске 
го ди не па стир ском бе сје дом обра тио 
при сут ни ма, го во ре ћи о Це тињ ској бо-
го сло ви ји и о бо го слов ском обра зо ва-
њу. На кра ју бе сје де ми тро по лит Ам-
фи ло хи је је упу тио по у ку уче ни ци ма о 
вла да њу у то ку љет њег рас пу ста. По сле 
Ли тур ги је и бла го да ре ња у Це тињ ском 
ма на сти ру раз ред не ста ре ши не су уче-
ни ци ма по ди је ли ли свје до чан ства, а 
нај бо љи уче ни ци су на гра ђе ни при год-
ним по кло ни ма и књи га ма за од ли чан 
успјех и при мјер но вла да ње.
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