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БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА

Х

ристос се роди, љубазна браћо и
децо! Гдесе роди Христос? Не у
царским дворовима, да не кажу
подвлашћени: Он је с царевима а није
с нама! И не у богаташкој раскоши, да
не кажу сиромаси: Он је с богаташима а није с нама! И не у великом граду, где бедни људи тешко долазе до
стана, да се на каже: Стеснио нас је!
И не у топлој соби, да не кажу страдалници по хладним избама: лако је
њему! И уопште не међу људима, да не
кажу људи: тежак нам је!
Него се благи Господ родио међу
овцама, које му ништа нису замериле.
Родио се на месту ничијем, у пећини
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хладној, између града и села, између
својина и присвојених баштина. Родио
се на стопи земље ничије, Божије. Ту
стопу земље нико није искоришћавао,
осим овце, и оне сасвим ретко. И овце
му нису замериле, што се родио код њих,
на камену застртом сламом. Ми покло
ници православни били смо на том
месту о Васкрсу ове године. Нас 65
удостојили смо се, спустили се у ону
пештеру, у коју се он спустио са престола
небеског ради спасења људи. У ту пештеру
не улазе више овце бесловесне него
само словесне. Ту је сада олтар, и многа
кандила, ту молитве и службе, ту сузе
и покајања, ту олакшање душама људ-

ским. Свакога Божића у тој пештери
служи Патријарх јерусалимски врло
свечану службу Божју. И ове године
на данашњи дан он ће служити и појати
са свештеницима и народом: Рођење
твоје Христе Боже наш – засија светлост
свету! И још ће се у тој пештери понављати као и увек она анђелска песма,
коју су ангели певали около пештере
оне ноћи када се Господ родио: Слава
Богу на висини, мир на земљи, добра
воља међу људима. Певајте и ви ту песму. Њоме је изречен смисао доласка
и рођења Сина Божјег на земљи. Цео
устав живота нашег. Да се слави Бог,
да буде мир на земљи, да се зацари добра воља мећу људима. То је било онда
најпотребније. То је данас најпотребније
свему роду људском. Стојећи оборених глава у пећини благословеној ми
поклоници дивили смо се, где се велики Господ и Спас наш родио. Родио
се на камену ничијем, да свима буде
прав, и да свима понуди спасење. Родио се у мраку, као да покаже да је дошао у мрак овога света – Он, велика
Светлост. Па смо се онда питали оборених глава: када се Господ јавио свету? Јавио се у мучно време, када се
Бог није славио, када није било мира
на земљи, и када је место добре воље
владала зловоља мећу људима. Он се
није јавио у време каквога праведнога
цара, да се не каже: помагао му је тај
цар! Нити се Он јавио у време поштења
и правде мећу људима, да се не каже:
лако је било наговорити поштене на
поштење и праведне на правду! Нити
се Он јавио у време радости и светлости у срцима људским, да се на каже: што је морао доћи да радује радосне и светли просвећенима! Него се
кротки Господ јавио у време цара крволока у Јерусалиму, и царева тирана по
свим народима и племенима. Јавио се
он у време упрљаног поштења и погажене правде мећу људма. Јавио се усред

свеопште жалости и очајања и мрака
у душама свију људи. У то време родио се Син Божји свету, баш у то време када је најпотребнији био свету, и
када људима није могао помоћи нико
осим Њега. Зато су Га поздравили добродошлицом и ангели и људи, и сиромашни и богати, цареви и мудраци
са Истока. О, како би Га и ми данас
поздравили, да се јави! О, како је он
данас потребан завађеним народима,
огрубелим људима, отупелим савестима,
заслепљеним душама! Као насушни
хлеб гладноме, и као изворска вода
жедноме! Народима и људима нашега
времена нико није потребнији од Њега. Нико им, уопште, данас није ни потребан осим Њега. Без Њега су многи
заборавили славити Бога на висини.
Без Њега су народи вођени из рата у
рат, из несреће у несрећу. Без Њега је
зловоља узела маха међу људима и
распламтила огањ пакости и саможивости. Он једини је потребан свету.
Нико други. О, кад би се Он опет јавио! Но зар се Он не јавља? Зар Он
није обећао следбеницима Својим: Ево
ја сам с вама у све дане до свршетка
вијека. Амин. Амин, Господе! Буди с
нама, јер тонемо. Јављај се што чешће
и у што више срца људских. Осветли
нас умом Твојим и загреј нас љубављу
Твојом. Осветли и загреј тамне и хладне пештере срца људских, као што си
негда осветлио и загрејао пештеру
Витлејемску присуством Својим. Да
би опет оживело славље Бога, да би се
установио мир међу народима, и зацарила добра воља међу људима.
Простримо душе наше под ноге Његове као сламу. Нека Он гази. Нисмо
достојни ни Његовог гажења а камоли љубави Његове. Но, Он и кад би
хтео газити газио би да излечи а не да
убије. Јер, Он је сав Љубав, сав Милост, сав Разум и чистота. Он нас неће
згазити, иако смо то заслужили више
Богословље, историја Цркве, култура | 3

него црви под ногама нашим. Он ће
нас помиловати, и опростити покајницима. И миловаће, и праштаће, све
до Последњега Суда. Но знајте, да је
проречено, да ће Дан Суда Христовог
гранути изненадно. Похитајмо стога
сви да се покајнички поклонимо Господу, који се јавља. Да, и који ће се на
крају јавити у сили и слави великој,
да суди свим живим и мртвим. Похитајмо, браћо и децо, да прославимо
песмом и правдом Господа Исуса и
Његову Свету Матер, Он тиме не добија ништа. Шта би и могао добити
Најбогатији од најсиромашнијих? Но
тиме ми добијамо све: и живот, и здравље,
и мир, и добру вољу, и разум и – царство бесмртно. Теби Господе, Спаси4 | Богословље, историја Цркве, култура

тељу и Препородитељу наш, слава и
хвала, са Оцем и Духом Светим, сада
и навек. Амин.
Спомените, браћо, у молитвама
својим православни народ руски. Нека би Господ благи ускоро помиловао
тај велики народ и учинио крај његовим тешким страдањима. Многострадални народ руски, и многострадалну цркву руску православну, да
помилује и спасе Господ Бог. Амин.
Свети Николај Охридски и Жички,
Божићна посланица – Охрид 1930. г.

БЕСЕДА ПОВОДОМ ДОЧЕКА ПАТРИЈАРХА
АНТИОХИЈСКОГ Г. ЈОВАНА
XУ МАНАСТИРУ ЖИЧИ

В

аше Блаженство Патријарше велике
Антиохије, Сирије, Киликије, Иверије, Месопотамије и свегa Истока,
господине ЈОВАНЕ X, пастиру древне
Цркве Светих првоврховних апостола Петра и Павла, Ваша Светости Патријарше српски г. Иринеје,
Благодаримо на великој радости и
благослову који сте нам Вашим доласком донели.
У име свештенства, монаштва и верног
народа желимо Вам добродошлицу у
богомспасавану Епархију жичку и у
свету обитељ Манастира Жиче, која
се налази на врховима српске историје, на изворишту
српске духовности
и државности. На
овом светом месту,
пре осам векова,
утемељена је Српска Црква и Српска Држава. Свети
Сава Српски и његов брат Стефан
Првовенчани, у монаштву Симон, подигли су тада Дом Спасов, и украсили
га светим иконама и фрескама, са намером да он буде седиште Српске Цркве
и крунидбено место српских владара.
Манастир је имао врло важну улогу у животу српског народа и Цркве.
Један од најважнијих догађаја тога
доба је добијање аутокефалности
Српске Цркве.

Жича постаје седиште Првог Српског Архиепископа. Одавде Архиепи
скоп Сава, надахнут мудрошћу Духа
Светога и богатим духовним опитом
Свете Горе Атонске, уређује живот
Српске Цркве! Већ 1220. године Сава
је хиротонисао осморицу епископа,
основао нове епархије, рукоположио
свештенике и замонашио иноке. Донео је богослужбене књиге из Свете
Горе, учинио да се препишу и умноже, те их је поделио манастирима и
црквама. На Жичком Сабору 1221.
године Архиепископ Сава је крунисао свога брата
Стефана Првовенчаног именујући га
за „краља свих
српских и поморских земаља.“ Тога
дана, у својој Беседи о Правој /Православној/ вери, која се
може назвати Синодиконом Православља, Сава је потврдио пуноћу светопредањске апостолске вере и тиме заорао дубоку
бразду из које су ницали свети плодови, и ископао дубоки кладенац воде
живе, са кога се напајају поколења све
до данас.
У Жичи су крунисани и остали
владари из лозе Немањића. Сава је
уредио односе Цркве и Државе, које
су дисале једним духом и једном дужБогословље, историја Цркве, култура | 5

ношћу у служењу народу, водећи га
кроз земаљско ка Небеском Царству.
Наследник Савин, архиепископ Арсеније је из Манастира Жиче пренео седиште Архиепископа у Храм Светих
Апостола у Пећи. Но Жича тиме није
изгубила значај. Жича ће бити седиште
Српске Цркве све до пада Српске Деспотовине под османлијску окупацију,
али и потом остаје чувар националне
свести и светосавске традиције.
Судбина Жиче је истоветна са судбином српскога народа. Кад је страдао
народ, страдала је и Жича. Кад се подизао народ, и Жича је васкрсавала
из пепела. Пролазили су овуда многи
завојевачи: са Запада на Исток, и са
Истока на Запад. А Жича је увек била
на путу! Најновије страдање, Жича је
претрпела за време Другог светског
рата, кад су је Немци бомбардовали и
спалили. Братство је поубијано и растерано, а Владика Николај је одведен у
Дахау у заточеништво. Уништена је библиотека и ризница. Манастир је обнављан и изграђиван после рата, све до
данашњих дана. На жичком трону су
током векова столовали многи знаме6 | Богословље, историја Цркве, култура

нити и Свети Архијереји, истински
чувари апостолског предања, непоколебиви стубови и учитељи Православља. Такав је и новопросијавши светитељ Епископ жички и охридски Николај, који каже да је „Жича, стара српска прича“. Још он каже да је „одавде
наука блистала, одавде су краљеви добијали поуке, овде су долазили краљеви,
архиепископи и епископи, овде се дају
велики водећи примери, који су за морал, за јединство друштва и цркве.“
Пошто смо се у најкраћем упознали са историјом старе „српске приче“
и постојаним истрајавањем у очувању
хришћанског имена, целивамо и Вашу
Свету десницу којом сте нам донели
благослов ваше древне многонапаћене и данас искушаване Свете Цркве.
Ваше блаженство, добро дошли са
Вашом уваженом пратњом, Високопреосвећеним Митрополитима господом Василијем и Јосифом. Благословен који долази у име Господње! Велика
је наша радост, живели на многаја и
благаја љета.
Епископ жички г. др Јустин

БОГ ЈЕ ПОСТАО ЧОВЕК ДА БИСМО МИ
ПОСТАЛИ БОГОВИ
- Људска права из другачијег угла -

Т

ема људских права је више него
актуелна. О њој се говори са разли
читим поводима, намерама и из
различитих углова. Утемељена је на слободи човека. Као таква она има порекло у давној прошлости. Ипак, као
уставно гарантовано право човека
везује се за модерну. Анализирајући
питање људских права Христо Јанарас пише: „Законско (правним кодексом) обезбеђење индивидуалних права
је основни знак распознавања модерне.
Теоретски се заснива на философији
просветитељства (крај 18. века). Појам
права познат је на Западу од Средњег
века, мада није могуће установити када је тачно почео да се користи. Међутим, у Средњем веку права су се тицала конкретних особа и конкретних
социјалних слојева. Радикална новина модерне је у томе што је права учи-

нила ‘људским’, дакле заједничким свим
људима без разлике.“ Када се помене
реч „просветитељство“ укључује се и
помисао на световни карактер чиниоца
везаних за њега. Међутим, то је само
делимично тачно. Познаваоци ове тематике истичу да сви припадници
покрета просветитељства нису били
нерелигиозни. Посебно истичу разлику
између енглеског и француског просветитељства. Дејвид Литл пише: „Међутим, стварност је много сложенија.
Прво, просветитељство није било идеолошки јединствено. Француско просветитељство је, наглашавајући атеизам и антиклерикализам, заиста имало снажан световни призив, али енглеско просветитељство га није имало.
Џон Лок, један од отаца модерних
идеја о људским правима, је био побожни хришћанин који је бранио
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слободу верског богослужења и савести, да би се обезбедила чистота религије и да би се држава заштитила од
доминације Цркве. Сматрао бих да је
ова идеја постала заштитни знак америчког предања религијске слободе,
која дакле много тога дугује Локу. Ма
колико звучало изненађујуће Лок је
као аргумент у прилог забрани самоубиства навео убеђење да људски животи у крајњој линији припадају Богу
а не њима самима!“
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Посебан разлог промовисању људских права у двадесетом веку био је
изазов фашизма. Други светски рат
који је разорио велики број држава,
уништио мноштво живота на најсвирепије начине, ставио је након наступања мира ову тему на сто међународне политике. На заседању Генералне
скупштине Уједињених нација 10. децембра 1948. године усвојена је Декларација о правима човека. Утемељена
је на основним вредностима: праву на

живот, слободу, разум, савест, веру,
равноправности заједничке људске
природе. Циљ је био заштита права
човека не само од фашизма, већ од
сваког политичког покрета који би са
позиције власти над људским животима исте под било којим изговором
угрожавао и њима манипулисао.
До данас под изговором заштите
људских права учињено је много добра, али и много зла. Стога је непрестано потребно преиспитивање ове теме. Православље ту не сме остати немо, већ је позвано да предочи своје
виђење проблема.
У својој студији о људским правима Констадинос Деликонстадис је записао упечатљиву Кантову мисао:
„Право је зеница ока Божијег на земљи.“
Основно полазиште хришћанства је
утемељење изворишта људских права.
Оно се налази у створености човека
од стране Бога и постојању Лика Божијег у сваком човеку. Употреба слободе на добро или зло чини да човек
поступа у складу са Божијом вољом
или против ње. Поштујући законодавство које штити права човека на
слободу избора, Православна Црква
сведочи да је потребно имати одговорност. Она није пуки избор између
добра и зла, већ одлука за стремљење
бића ка свом Извору – Богу.
Рођење Бога међу људима је чин
који има несагледиву важност за тему
људских права. Овим догађајем је Бог
показао да није престао да воли људе,
да и даље промишља о њима и жели
да се спасу. Неуништивост Божијег
Лика је посведочена, али је човек позван да живећи Христом преображава
палу природу узводећи је у богоподобно живљење. Тиме је подвиг и борба
са сопственим греховима постала основно поље хришћанског виђења људских права. Могли бисмо рећи да је
човеку на овај начин даровано право

да постане Бог. Ипак, не по природи,
већ по благодати. Ово пројављује важну
чињеницу: природа сама по себи није
савршена, већ јој треба усхођење и
посета Божије благодати да би се усавршавала. Тиме се не потцењује природа, јер она носи печат Лика Божијег.
Он може бити избледео, помућен наносима греха, али човек остаје биће
које Бог воли и жели да спасе. На човеку је да пројави да ли воли Бога и
жели да учествује у Њему. Светитељи
су најбољи пример и путоказ шта то
значи. У тексту тропара из Чина опела пише: „Слика сам неизрециве Твоје
славе иако носим ране грехова... Некад си ме из небића саздао и својим
божанским ликом почаствовао. Но због
преступа заповести опет си ме вратио у земљу из које сам узет. Уздигни
ме до боголикости, стару красоту опет
уобличи.“
У савременом свету је много изопачености које се под маском људских права покушавају промовисати
као нормалан и достојанствен начин
живљења. По речима једног теолога
постоји „тиранија маргиналних идеологија“. Не негирајући право избора и
не посежући за методама принуде, Православна Црква има мисију да сведочи етос који је из Откривења Божијег
добила као дар за живот света. Плачући над сопственим и греховима целог света, призвани смо да будемо
светлост свету како би и други видећи веру нашу заволели Бога Кога
проповедамо и кроз Њега се мењали
у „меру раста пуноће Христове“ (Еф
4, 13).
Протонамесник Александар Р. Јевтић
Храм Светог Саве, Краљево
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ЦРКВА ПРЕД ИЗАЗОВИМА 21. ВЕКА

Н

аша тема је сама по себи изазовна,
али прешироко постављена тако
да би њена разрада, ако би се дотакли свих аспеката, била бескрајна.
Узимајући и околност да се налазимо
још на почетку 21. века, незгодно је
прогнозирати будуће изазове и проблеме који могу настати после нас, а који
би могли бити наметнути Цркви споља,
док са друге стране имамо одговорност
за будућност Цркве. Оно што може да
се веже за ову тему јесу проблеми и
изазови са којима се Црква данас сусреће, па и ми као посленици на њиви
Господњој, а у циљу решавања истих,
јер би њихово даље развијање могло
довести до потпуног отуђења човека
као појединца, што је у потпуности
супротно заједници односно Цркви.
Ипак, основни проблеми са којима
се сусрећемо тичу се изазова литургијског карактера, проповеди Јеванђеља,
као и улоге и местa Цркве у друштву.
Изазови литургијског карактера
тичу се практично целокупног живота Цркве. Они се односе на Литургију
као чин који савршава заједница са
Епископом или свештеником у којој
се јављају проблеми од самосталног,
индивидуалистичког разумевања Литургије, које свог ближњег види само
као изоловани део заједнице. Свакако треба скренути пажњу и на то да се
из индивидуалистичког разумевања
јавља схватање Литургије као Свете
тајне која се даје појединцу. Тако имамо оне који се причешћују Светим
Даровима немајући притом никакав однос према свештенослужитељима и
верном народу, односно према заједници. Они долазе само због неких личних
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разлога и то непосредно пред причешће,
одлазећи одмах након причешћивања.
Такође се јавља проблем оних крштених који ретко долазе или не долазе
никада на Литургију, правдајући се на
различите начине: или су уморни од
претходне радне недеље, или морају
да позавршавају кућне послове јер
другим данима немају времена, некима
је зима, некима врућина, неки верују
у Бога али не верују у попове, а некима је лакше да се помоле кући, све до
тога да редовно долажење у Цркву
повезују са фанатизмом, и још много
оправдања која стоје насупрот речима
псалмопојца: „Обрадовах се кад ми
рекоше: хајдемо у дом Господњи“ (Пс
122, 1).
Учествовање у Евхаристији и причешћивање Христовим Телом и Крвљу
јесте заповест самога Спаситеља, коју
је преко својих ученика Апостола, дао
свим хришћанима, речима: „Узмите,
једите ово је Тело Моје...“ и „Пијте из
ње сви, ово је Крв Моја Новога завета...“ (Мт 26, 26-28). Данас у пракси
имамо оне који се причешћују сваке
недеље, до оних који се причешћују
само једанпут годишње, па се из тога
међу верницима ствара и недоумица
око припреме за причешће, односно
око тежине и дужине поста. У решавању овог проблема велику улогу имају
духовници и свештеници који на исповести кроз благослов одређују облик
припреме, јер имају увид у духовно и
телесно стање верника који се исповедају, имајући притом на уму Христове речи које разобличавају оне који
везују тешка бремена и незгодна за
ношење и товаре их на плећа људска

(Мт 23, 4). Претерана строгост, исто
као и претерано снисхођење, може
нанети духовну штету. Такође, сваки
верник треба да буде свестан да припрема за Свето причешће не треба да се
сведе на спољашње испуњавање формалних услова, већ да та припрема треба да има за циљ стицање покајничког стања душе, опраштање другима,
помирење са ближњима и сједињење
са Христом.
Данас међу духовницима и свештенством наилазимо на различита
мишљења и ставове о припреми за
Свету тајну причешћа, као и о томе
колико се пута треба причешћивати у

току једне године. Спаситељеве речи:
„Заиста, заиста вам кажем: ако не једете Тело Сина Човечијег и не пијете
Крв Његову, немате живота у себи.
Који једе Тело Моје и пије Моју Крв
има живот вечни, и Ја ћу га васкрснути у последњи дан“ (Јн 6, 53-54), упућују
нас на чињеницу да је редовно причешћивање потребно човеку за спасење. Зато је важно да и само духовништво узраста, сазрева и сведочи личним
примером.
Паралелни проблем који се са овим
јавља јесте проповед Јеванђеља. Из
њега произилазе питања као што су:
колико свештеник заиста проповеда
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дух и слово Јеванђеља, да ли и сам по
њему живи, колико смело износи смисао Јеванђеља пред оне који су активни чланови зајднице, или колико проповедамо пред онима који нису активни, већ су „пасивни конзументи“ Светих тајни и чинопоследовања, што деградира и улогу свештеника на „услужну
делатност“.
Из питања колико заједница разуме важност Тајне која се савршава, саму
проповед, језик којим се Литургија изражава, можемо закључити да је суштинско питање да ли и колико савремени
човек на прави начин разуме Литургију?
Важно је питање и учествовања верника на Литургији и то не само као
оних који присуствују догађају, већ и
како оних који најдиректније могу да
учествују као појци, као проповедници у средини сопственог живљења. То
покреће и питање верског образовања
верника који не могу бити учесници
Литургије. У раној Цркви је постојао
катихуменат после кога су верници
били спремни да у пуном капацитету
учествују у животу Литургије. Данас
имамо обрнуту позицију где имамо
крштене који су потпуно неупућени у
саму тајну Цркве. Такви заслужују пуну пажњу свештенства.
Сведоци смо да немиле догађаје
који се јављају као ране на Цркви, а о
којима смо сензационалистички често
извештавани од стране медија, имамо
као саблазан око које расправљају лаици. Грешке свештенства нису само
лични прекршаји већ покрећу одговорност целе заједнице која треба да
буде васпитач сваког крштеног од којих
се неки јављају као свештеници, лекари, неки како професори, спортисти,
трговци. Ово није попис занимања,
него је реч о томе да свако на своме
месту треба да буде свестан да је сведок сопственог крштења.
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Са свим тим стоји у вези и социјална
димензија, тј. како и колико Црква учествује у животима верника. Да би се одговорило на ово, важно је увек имати у
виду да није само јерархија конституент Цркве, већ читава заједница. Дакле,
лекар, који је побожан, не треба да наступа само као стручно лице, већ као крштени човек који у име Христа помаже.
Овај пример треба да буде само један у мору других, који иде у смеру показивања одговорног понашања сваког члана Цркве. И то не било каквог
понашања. Дакле, ако бисмо се владали по речи и духу Јеванђеља, упитно
је да ли би нам биле потребне народне
кухиње, за које се каже да је упутно да
их има Црква, или да ли би Црква требало да има болнице као оснивач и слично. Дакле, пре би требало да Црква
васпитава своје верујуће, а не да формира
паралелну инфраструктуру у односу
на ону коју формира држава која је, опет,
држава верујућих.
На самом почетку је наглашено да
је тема преширока да би се сви њени
аспекти разрадили у кратком временском року, али и након овог, могло би
се слободно рећи оскудног излагања,
можемо закључити да би Црква требала да издвоји посебну пажњу за ову тему
како би проблеми који се јављају као
њена велика претња, у будућности били
решени. Још је битно рећи да парохијски
свештеници јесу они који имају највише контакта са верним народом и да
својим појачаним залагањима кроз проповед са више одушевљења, могу много
допринети побољшању стања у Цркви
и решавању проблема са којима се она данас среће, а све у славу Једнога Бога у
Светој Тројици – Оца и Сина и Светог
Духа. Амин!
Јереј Слободан Глишовић,
Храм Рођења Пресвете Богородице,
Врњачка Бања

МАРИЈА ЈУДИНА НА БИБЛИЈСКОМ ПУТУ
-Други део,,Током живота ништа нам заправо не припада“

М

арија Јудина није била само велика уметница и пијанисткиња,
већ и човек великог срца, наставља Вукадиновић. Према речима њених најближих пријатеља била је помало наивна и често је на своју штету
чинила и помагала другима. Живела
је скромно, аскетски у складу са уверењима којима је остала доследна до
последњег дана. Материјално јој није
било важно, а њене мисли су врло
често биле усмерене како и на који
начин помоћи онима у невољи, а о томе најбоље сведочи следећа епизода.
Наиме, пијанисткиња је живела у прашњавој собици, тек толико опремљеној да се каже да је то стамбени простор.
Та малена соба је чинила читав њен
свет и уточиште од страха који се увукао у сваку пору друштва. Захваљујући
иницијативи коју су покренули њени
одани пријатељи, сакупљено је довољно
средстава да јој се купи стан. Они су
желели да јој омогуће да ствара своју
музичку магију у пристојним условима, условима који су достојни величине каква је била. Убрзо јој се ломи

стакло на прозору (сетимо се да је у
питању Русија, где су зиме оштре и
снажне и косе све пред собом), а помоћ поново стиже од драгих људи.
Међутим, Марија ту помоћ прослеђује
људима у цркви, сматрајући да је њима потребније него њој. Прозори се
увек могу на неки начин поправити,
тврдила је уметница. Њена оданост
религији осликава се и на пословном
плану. Нису је никада хапсили, али су
се њени концерти забрањивали. Од
1930. године никада није наступала
ван Совјетског Савеза, била је окована његовим границама. Међутим, духом
слободна, она наставља да преноси
веру у музику, наставља да несебично
даје и оно мало што је имала. Музиком се допире и до најтврђих људи,
указује Вукадиновић.
Марија Јудина је својим великим
даром и љубављу коју је преносила
кроз ноте, успела на тренутак да заголица и неустрашивог, преког, нехуманог Стаљина. Према причи која је
прешла у легенду, пише Огњановић,
једне зимске ноћи 1943. године, Стаљин
је на радију слушао пренос музичког
концерта из дворане. Преношење
,,живих“ концерата био је обичај, како би се свету ставило до знања да је у
Москви све у реду. Моцартов клавирски концерт у А-дуру свирала је Марија Јудина. Ма како то нестварно било, музика коју је чуо, дирнула је диктатора на посебан начин. Наредио је
да му сместа, већ следећег дана, донесу плочу управо те непослушне уметнице. Нажалост, то је био неизводљиБогословље, историја Цркве, култура | 13

во: грамофонска плоча Марије Јудине
није постојала. Трeбало би само замислити ужас који је међу Стаљиновим
сарадницима изазвао музички хир
суровог владара. Када је комунистички вођа изразио жељу да поново чује
Јудину и ,,њеног“ Моцарта, дигла се
невиђена узбуна. По уметницу су поново дошли у глуво доба ноћи. Аутомобил се зауставио испред њене куће
и буновну су је повели у тонски студио. Слично је било и са члановиима
орке-стра. Свим музичарима руке су се
тресле од страха. Да ли ће се Стаљину
допасти њихово свирање? Или ће завршити у логору? Једино је Марија Јудина
изгледала
смирeно и чак
равнодушно. Положила је своје
велике и снажне
шаке на клавирске
дирке и почела да
свира.
Њени
прсти подсећали
су на орловске
канџе, говорио је
често обожавалац
Дми-триј Шостакович. Било како било, тројица диригената те ноћи покушали су да постигну оно што су мислили
да је врхунско тумачење које би се допало Стаљину. Двојица су у нервном
растројству напустила снимање и побегла. Тек је трећи успео. Када је чуо
снимак, каже даље иста прича, Јосиф
Висарионович, бризнуо је у плач.
Плакао је током првог и другог става
славног Концерта.
Истог дана када је добио Јудинину
грамофонску плочу, Огњановић појашњава да је Стаљин упутио Марији
Јудини позамашну своту новаца као
награду за високи уметнички домет.
Она му је написала необично писмо
захвалности које се и данас чува. У
њему између осталог стоји и ово:
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,,Хвала Вам Јосифе Висарионовичу.
Сав новац сам дала Цркви. Молићу се
за Вас ноћ и дан како би Вам добри
Бог чија је милост безгранична, опростио за сва злодела које сте починили
свом рођеном народу…“ Уверена да
ће Стаљин разумети и правилно схватити писмо које му је упутила, Марија
Вењаминова није хајала за последице.
Изгледа да није очекивала да ће бити
кажњена. Тако је и било. ,,Током живота ништа нам заправо не припада“,
написала је пијанисткиња. ,,Окружени смо само симболима.“
Иако се писмо завршава речима
Марије Јудине да наставља да се моли
Господу за Стаљинове грехе које је
починио, а сви су
очекивали одмазду,
Вукадиновић наглашава да Марија
остаје на слободи.
Према записима
његових сарадника,
након што је прочитао Маријино
писмо, Стаљин је
неко време остао непомичан у својој
фотељи. Величина и јачина Маријине
музике огледа се и у томе што је њена
плоча последња ствар коју је чуо стари Стаљин. Музиком је „отопила“
звер. Управо је плоча Марије Јудине
која свира Моцартов А-дур концерт
била она која је пуштана Стаљину док
је лежао на самрти.
Вукадиновић даље наводи да је Марија Јудина надживела Стаљина и умрла
је седамнаест година после великог
диктатора. Поред музике има и неколико објављених записа који се осврћу
на људе које је за живота упознала. До
пада Берлинског зида 1989. године,
осим у круговима интелектуалаца, била
је позната само на територији Совјетског
Савеза. Данас се сматра једним од

највећих извођача Бахове музике. Вукадиновић закључује да Марија Вењаминова Јудина заслужено припада
плејади уметника који су оставили
неизбрисив траг у бескрају. Поред дара
који је поседовала за музику, била је и
човек великог срца. Остаће упамћена
као неустрашива, борбена, несаломљива и одважна пијанисткиња двадесетог века која је пробудила дозу људскости у великом диктатору Стаљину.
Марија је била жена која је својом даровитошћу рушила стене и ширила
веру и наду. Доброта и несебичност
били су чврсто уткани у њену личност, а
једноставан и скроман живот, водила
је до самог краја. Умрла је 1970. године оставивши дуг за изнајмљивање
клавира. Јер, славна пијанисткиња није
имала свој клавир, закључује Огњановић.

Животна искушења као
симболи страдања
И на крају, поставља се питање
зашто је одабрани пут Марије Јудине,
заправо Библијски пут? Преласком
из јудеизма у православље, Марија Јудина је препознала и прихватила
вредности православне вере, са којим
се идентификовала, са којима је живела и који су живели у њој. Прихватиши аскетску филозофију живота,
ма у којим условима, Марија Јудина је
за себе изабрала животни амбијент
најсличнији монашкој келији. Скученост мале собе, тек толико опремљене да се може рећи да је то простор у
коме се станује, указивао је на њену
потребу да живи поштујући правила
Јеванђеља. У таквом амбијенту, око
себе је сакупљала руске интелектуалце,
слободоумне ствараоце, забрањиване,
маргинализоване, протериване од
стране владајућег режима, а своје

наступе је користила да као „медијум“
јавно чита и цитира њихове радове,
желећи да снажне поруке које у тим
делима постоје, пренесе и подели са
својом публиком. По цену да је
сустигне казна, којом би била лишена
слободе и којом би се у потпуности
забранила њена уметничка, концертна
и педагошка делатност, Марија Јудина је била непоколебљива у својој намери, да идеологија и размишљања
бесправно забрањиваних умова руске
интелектуалне елите, пронађу свој пут
до народа. Без политичке заштите и
личном одважношћу, супроставила
се Стаљину, симболу комунизма у
СССР-у, и отргла се из језивих стега
тоталитаризма. Непоколебљивом одлуком, када је била у питању новчана
награда коју је од њега добила (износ
од 20.000 рубаља), она је сав износ
поклонила Руској православној цркви,
уз молбу свештенству да се моле за
Стаљина и грехове које је починио. У
повратном писму које је Марија Јудина послала Стаљину, поводом добијене награде, стоји: „Молићу се за Вас
ноћ и дан како би Вам добри Бог чија
је милост безгранична, опростио за
сва злодела које сте починили свом
рођеном народу.” Тим гестом је заправо на прави начин илустрована
суштина православне вере коју је Марија Јудина спознала и на коју је „подсетила“ државни врх совјетске Русије,
који се одвојио од сваког облика религије и веровања – и у најтежим тренуцима, када од непријатеља недужни
страдамо, осрамоћени, понижени, заробљени, ми се и даље молимо за спас
душе тог истог непријатеља, молимо
Господа за опрост грехова, повратак
разуму и исправном хришћанском путу.
Др Петар Илић
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КОНКОРДАТСКА КРИЗА У ЕПАРХИЈИ ЖИЧКОЈ
1936-1938. ГОДИНЕ
-Четврти деоИзмирење Цркве и државе

Б

орба је трајала и са једне и са друге
стране још неко време, међутим
постало је јасно да у овом сукобу
ниједна страна не може превагнути.
Морао се пронаћи компромис. Пред
црквом је стајао императив избора
новог патријарха, но то није могло
бити учињено у оваквој атмосфери.
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Са друге стране, и председник Владе
М. Стојадиновић морао је да промени
приступ. Цензуре разних врста и
репресије нису дале плода. Страна
штампа је доста негативно представљала саму Владу у овој кризи, нарочито британска. Притеран уза зид инсистирањем кнеза Павла да се односи са
црквом нормализују Стојадиновић је

учинио све да би одобровољио архи
јереје о чему сведочи и писмо упућено епископу шабачком, који је био
повређен у Крвавој литији, 31. јануара 1938. године: „Ових дана дознајем
да је вама тешко падало, да се нико од
краљевске владе није ближе интересовао за вашу судбину. Могу вам рећи
да ми је било крајње непријатно и да
сам са великим жаљењем примио
вест о томе да сте били повређени.
Надам се да ћу имати прилике једном
и усмено са вама разговарати и ви ћете се тада уверити о мојим правим
осећањима и о моме мишљењу о томе
питању.“ Још раније, тачније 10. новембра 1937. године, министар Корошец је упутио бановима распис да је
конкордат који је изгласан у скупштини, скинут са дневног реда. Но,
како је јавност била прилично скептична по том питању, јер се говорило да
је то само одвлачење пажње да би се
ствари смириле, Корошец је био приморан да на седници финансијског
одбора Народне скупштине 29. децембра 1937. године понови: „На доношење конкордата ми уопште не мислимо. Моје је лично мишљење да се
стари конкордат не може поново донети и нико међу нама на то и не мисли. Конкордат је био створио једно
мутно стање и он је угашен. Стојадиновић, Корошец и Спахо неће донети
ни стари конкордат, ни кориговани,
ни нови, нити уопште ма какав конкордат. То ће разумети сваки ко је иоле политичар.“
Међутим подозрење са црквене стране је и даље било присутно, то видимо
у Одлуци Светог Архијерејског Синода
од 21. јануара 1938. године где се каже: „Расписом доставити преосвећеним архијерејима да изразе своје
мишљење да ли је законски предлог
конкордата заиста угашен-повучен.
Истовремено приметити како се са

више страна чује да је овај законски
предлог о конкордату само привремено скинут са дневног реда и да ће
краљевска влада чим се укажу повољније
прилике опет ставити на дневни ред
овај законски предлог ради озакоњења.“
Стојадиновић је неповерљивим архијерејима одговорио 1. фебруара на следећи начин: „Овај и и овакав конкордат
са Ватиканом неће више бити изношен пред народно представништво
на озакоњење и да ће Краљевска влада при сваком будућем сређивању
својих односа са Ватиканом при регулисању положаја римокатоличке цркве
у Краљевини Југославији у пуној мери респектовати и применити државним уставом начело о равноправности свих законом признатих вероисповести у нашој држави.“ Пошто је овим
дефинитивно стављена тачка на конкордат, црква је убрзо послала захтев
председнику владе 3. фебруара 1938.
са две тачке: „Да се за немиле догађаје
пред саборном црквом у Београду и
другим местима казне они који су одговорни [...] Да се свим повређеним и
оштећеним свештеницима и верним
синовима и кћерима Српске православне цркве, који су због своје ревности
за своју веру и цркву неправично и
невино настрадали да материјална надокнада.“ Стојадиновић је пристао на
ове услове. Спискови људи који су
обештећени веома су обимни и чувају
се у Архиву Југославије у фонду Министарства правде - Законодавно одељење,
бр. Фонда 63, фасцикле: 10 и 11.
Стојадиновић је од СПЦ тражио
само да се укине анатема према посланицима који су гласали за конкордат.
На једној од завршних седница Сабор
је донео одлуку којом се укидају све
санкције према посланицима који су
одлучени од цркве, чиме је завршен
сукоб који је трајао нешто више од годину дана и довео земљу на ивицу
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грађанског рата. На завршној седници Светог Архијерејског Сабора 22.
фебруара 1938. године Сабор се обратио декларацијом у којој је између осталог речено: „Оно што није дочекао
њен првопрестолник дочекала је Српска
православна црква. Законски предлог
који је другој цркви давао права каквих Српска црква није добила није
постао закон [...] Али успех у борби
није само заслуга Св. Арх. Сабора.
Победи правде много је допринела и
помоћ српског православног свештенства и монаштва и јака приврженост
благочестивога народа светосавској
цркви.“ Овим измирењем отворен је
пут за даље продубљивање односа,
Црква је могла да приступи избору
новог патријарха, што је убрзо и
учињено. Преко потребан унутрашњи
мир је остварен. Сви су били задовољни осим једне стране, католичког
свештенства и Ватикана. На повлачење конкордата први је реаговао папа Пије XI који је приликом свечане
предаје кардиналских знакова 15. децембра 1937. рекао следеће: „Доћи ће
дан – а волео бих да то не морам казати, али сам дубоко уверен – доћи ће
дан када неће бити мален број душа,
које ће зажалити што нису широкогрудо, великодушно и активно примиле тако велико добро као што је оно,
које је заступник Исуса Христа нудио
њиховој земљи и то не само ради
црквене, верске слоге нације, већ и
ради њене социјалне и политичке
слоге, ма да одлучно одбијамо да политика буде наша ствар, наш посао.“
Ватикан се званично жалио на одлуку
владе 15. фебруара када је све и званично било готово упутивши један
Aide-Memoire, односно званичан и
формалан протест. Осим тога Ватикан је опозвао југословенског нунција
Пелегринија и папа га је именовао за
кардинала. Након тога у Хрватској су
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почели протести. Католичка црква у
Краљевини се огласила маја 1938. године једном декларацијом у којој је
анализирана ситуација око конкордата, те су католички епископат и бискупска конференција оштро критиковали
Стојадиновићеву владу која је прихватила захтев Српске Православне
Цркве да се конкордат угаси.

Закључак
Конкордат је уздрмао све слојеве
друштва у држави. Режим је самоуверено ушао у битку за њега, па чак и
онда када се видела велика одлучност
СПЦ да се бори против. Црква је показивала пасивност на почетку самог
конкордатског питања, делимично због
вере у краља Александра, за чијег живота је рађен нацрт пројекта, а делимично због вере у политичаре који су
после смрти краља Александра радили на конкордату. Када се касније
упознала и извршила анализу склопљеног споразума, стала је непоколебљиво и снажно против њега, што је изненадило и саму власт.
Што се тиче држања Цркве током
овог периода можемо рећи неколико
ствари. Најпре, уочљиво је да је Црква
по питању конкордата била јединствена, иако се Стојадиновић трудио да
нађе неку пукотину којом би то јединство разбио. Чињеница је да нису
сви епископи имали исти став о конкордатском питању. Тако су рецимо
Епископ Платон бањалучки или Владика Николај Велимировић били непомирљиви противници овог законског предлога и били за његово уклањање. Са друге стране митрополит
Гаврило Дожић, Јосиф Цвијовић и
Епископ Иринеј Ћирић су сматрали
да би конкордат могао да се усвоји уз
неке измене. Но, упркос различитим

ставовима, јединство по питању усвајања овог и оваквог конкордата било
је непољуљано кроз цео период Конкордатске кризе. Са друге стране, Црква
се нашла у једној пре свега политичкој
борби, те је у неким моментима и искоришћена од стране опозиције као
покушај да се Милан Стојадиновић
скине са власти. Опозиционе снаге
које су подржавале цркву у борби чиниле су то из чисто својих интереса,
добар део њих није чак ни знао шта
пише у конкордату. Нарочито комунисти и социјалдемократе који су по
убеђењу, углавном, атеисти. Држава
је са своје стране чинила све да овај
предлог прође. Велики проблем од
стране државника који су гласали за
конкордат је био тај што су били само
традиционално православни, те нису
разумели борбу СПЦ. Милан Стојадиновић у својим мемоарима на више
места истиче да је потомак Мелентија
Павловића и да је јако црквен. Са

друге стране на једном месту пише да
је за грофа Ћана (италијанског министра спољних послова) направио велики банкет ни мање ни више него на
Велики Петак!?
Што се тиче Жичке епархије, њено
свештенство је било најагилније у
борби против узакоњења Конкордатског уговора. Историчар Милош Тимотијевић у својој књизи Век сумње
наводи да је, између осталих, Чачак
постао снажно упориште свештенства
у опозицији тадашњој власти и њеној
политици. Извештај из Архиве Синода, који смо навели у раду иде у прилог том сведочанству. Уз то, ова Епархија је за епископа имала једног од
предводника борбе против Конкордата
– Светог Николаја Велимировића.
Јереј Слободан Јаковљевић,
Храм Вазнесења Господњег, Чачак
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СВЕШТЕНИК ВЕЉКО ТАНКОСИЋ
парох клисурски
-Други део-

Д

оласком Великог рата поп Вељко
ће доживети животну одисеју, стра
дање и мученички крај. У време
Колубарске битке и боја на Крстацу,
крајем 1914. године, Вељко, као председник Народне одбране узима учешћа
са својим народом и одбија аустријску извидницу која је била прошла Ариље.
Годину дана касније октобра 1915. српска војска је, пред надмоћним непријатељем, под борбом, одступала на југ.
На Градини, недалеко од Манастира
Клисуре, у старим Карађорђевим шанчевима, утврдила се једна чета под командом капетана Ранка Зечевића. Поп
Вељко је сарађивао са овом четом и
храном их снабдевао. По казивању
капетана Ранка, 19. октобра пред једном
аустријском бригадом ишла је њихова извидница. По свему судећи, поп
Вељко је са нешто својих мештана на-
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правио заседу са десне стране Моравице, одакле су припуцали на ову извидницу. Потом је у борбу ступила
Ранкова чета и развила се борба. Аустријанци су се, претрпевши велике губитке
повукли чекајући појачање. Четворица војника из извиднице остали су
мртви на обали Моравице, ниже поп
Вељковог имања. Ранкова чета остаје
још неки дан на Градини па се 25. октобра повлачи према Ивањици.
На Митровдан поп Вељко креће из
Ивањице, и одступа са војском, пробија се преко Рашке, Новог Пазара,
Жљеба и Љеша и стиже у Сан Ђовани
на обалу Јадранског мора. Ту се сусреће
са зетом Витомиром који је, као војни
свештеник, одступао са својом јединицом. Поп Вељко је био доста оболео и није могао даље. Зет Витомир му
даје писмо за Сава Вулетића, свога
школског друга из учитељске школе,
који је у то време био црногорски министар, са молбом да поп Вељка смести у
неки манастир док рат прође. У повратку Вељка у Скадру заробе Аустријанци
и сместе га у скадарску болницу. Док
је лежао у болници у њој затекне Божа Томића из ариљског села Латвице.
Предао му је торбу од костријети у
којој се налазио крст, епитрахиљ, требник и прибори за крштење и причешће. Божо је по ослобођењу све ове
ствари донео и предао породици. Кад
се мало опоравио, почетком 1916. године Аустријанци га из Скадра спроводе преко Бара до Цетиња. Ту су му
удовољили молби и доводе га код ми-

нистра Сава Вулетића где ће остати неколико дана. Касније, по рату, Саво у
писму проти Витомиру веома дирљиво пише: „И тако се зар неком судбином нас
двојица састадосмо првом и пошљедњом. Бјеше грдно оболио од стомака и
цријева. Имађаше дијареју теже врсте.
Моја жена пријонула да га његује… Али
га непријатељ исчупа из наше средине и спроведе даље. Растанак нам је био
претежак као да смо били род, најрођенији…Речено нам је да га спроводе у
Србију његовом дому. Обећао нам је да
ће нам писати чим стигне. Али тога не би…“
Међутим, Аустријанци су Вељка спровели у злогласни аустријски логор Не
жидер. Само кроз Нежидер прошло је
више од 16.500 лица из Србије од којих
је било 137 свештеника који су били
смештени у „поповску бараку“. О патњама у логору пише свештеник Живојин Алексић: „Поред глади, зиме, болести и гоњења од стране аустроугарских власти морали су да преносе
дрва (трупце) са жељезничке станице
у лагер... Под таквим теретима доста
је наших свештеника посртало, падало и умирало.“ Интернирац, професор Ужичке реалке, Доброслав Ружић
причао је о стварима „од којих се човеку јежи коса на глави: људи су толико били гладни, да су не само формално
пасли траву, већ су ископавали кости
из буњишта да их гризу…“ Ни у земљи
није било много боље стање: окупатор
је народ буквално опљачкао „до голе
коже“ а хране је остављао толико да је
непрекидно владала глад. Ипак, било
је оних који су „сарађивали са окупатором ради личног престижа, богаћења,
из политичких и других разлога“. Чим
су сазнали да се налази у Нежидеру,
(одакле је кући послао писмо 10. априла
1916.), поп Вељкови непријатељи, међу
којима се истицао Петар Рајковић, аустријски шпијун, тада на служби у Ужицу,
тешко су га оптужили аустријским вла-

стима. На основу ове оптужбе Вељко
је доведен из Нежидера у Ужице и затворен у ужички затвор, у коме ј био
и Преки суд, који се налазио у старој
згради Ужичког началства. Ту је чекао
суђење. О тим данима касније је казивао Миленко Ђоковић, који је извесно
време провео са њим у затвору: „Вељко
је био сам у ћелији док су остали затвореници били по два-три… Вељка су тукли жилом. Леђа су му сва била модра
од жиле. Ударци су били тако јаки да
су се чули и ван затвора. …За време шетње Вељко је ишао усправно иако тешко
мучен.“
На основу изјаве неколико сведока
састављена је оптужница у којој је поп
Вељко оптужен: да је наводно побио
неколико аустријских војника у близини своје куће на Дивљаци; да је један од чланова завере која је извршила
убиство аустријског престолонаследника
Франца Фердинанда 1914; да је један од
најопаснијих радикала и близак пријатељ Пашићев; да је друговао са комитама и да је блиски сродник чувеног
комитског вође мајора Војислава Танкосића итд. Војни суд аустријске војске
донео је пресуду којом се поп Вељко
осуђује на смрт вешањем. Пресуду су
потписали судије: Александар Шандор
Краус из Новог Места у Словачкој, др
Винко Задровић из Загреба, Фердо Стилиновић из Госпића, као и секретар Павле Ковачевић из Шибеника и православни свештеник Јован Гузина из Возућа
(Завидовићи).
Много година касније, 10. маја 1965.
прота Милисав Протић, парох београдски, (родом из Гуче, који је и сам био
парох клисурски од 1932. до 1937. веома
плодан писац и публициста, први и
дугогодишњи главни уредник Православља, писао о попу Вељку у више наврата, што је и овде коришћено) посетио је проту Јована Гузину у Новој Црвенки где је живео. Прота Јован је био
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превалио осамдесету годину (рођ. 1883.
г.), здравствено и ментално одлично
се држао, и том приликом испричао је
своја сећања на последње часове које
је провео уз попа Вељка:
„Ни један догађај није се урезао у
моје памћење као догађај са Вељком.
За мене је то био један од најтежих дана у моме животу. Ја, православни српски
свештеник налазим се у аустријској
војсци и треба да се у затвору сретнем
са својим у Христу братом, страдалником и мучеником, кога треба да припремим за смрт. Осмог (21) јула ушао
сам у затворску ћелију, у којој се Вељко
налазио сам, у близини ужичке цркве,
да га исповедим и причестим. Вељко
се држао веома храбро и имао је пуно
поверење у мене. Надао се помиловању.
Међутим, ја сам Вељка разуверавао и
отворено сам му говорио да од помиловања нема ништа, како би га ваљано припремио за смрт. У ћелији, по
аустријском закону, нас двојица смо
провели равно два сата. Вељко је показивао велику мржњу према Аустријанцима, верујући чврсто у победу
српске ствари и српског оружја, жалећи
што слободу он неће дочекати. Исповедио се и причестио прописно. Исповест је завршио прописаним речима
из требника… У девет часова пошло
се на стратиште. Пратећи психолошки
ток око вешања Вељковога, окупатор
је отезао што више са извршењем казне.
Из затвора смо изашли на главни трг
и обишли гимназију, па главном улицом кренули на Доварје. Ишло се полако уз брдо једно добрих двадесет
минута. Напред је ишао одред војника, Вељко и ја под епитрахиљом у средини, а иза нас опет одред војника.
Биле су три десетине војника. Дошли
смо на Доварје до вешала, која су ту
била стално постављена. Спровод је
пратио и приличан број лица, јер је
добошем било објављено вешање, а и
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некима је наређено да присуствују овом
чину. Уз пут чуле су се неке националне
песме које су певали омладинци и ђаци. Испред вешала пресуду је прочитао тужилац Стилиновић, који ме је
најзад позвао да прочитам „проштену
молитву“, после које сам скинуо епитрахиљ и с Доварја пошао у град, јер нисам могао да присуствујем самом чину вешања. Многи су ми причали да
је Вељко, приликом проласка кроз град
био савршено прибран и достојанствен,
а ја исувише блед и потиштен као да
сам ја ишао на вешала а не он. Пре него што сам пошао чуо сам, као и сви
присутни што су чули, Вељкове одсечне
речи: „Збогом браћо! Опростите, свима праштам. Српство умрети неће; доћи
ће живи да окају мртве. Збогом.“
Тек што је поп Вељко издахнуо на
вешалима, један од оних што су га издали узвикнуо је: „Оде у смрт као на
свадбу!“ Тада су Аустријанци у Ужицу
јавно говорили „да је сто људи као што
је поп Вељко, ми не би били овде у
Србији“. Аустријанци се нису трудили да сакрију трагове својих злочина
па су исте године, у једном албуму ратних фотографија, издатом у Паризу,
објавили и четири фотографије на којима
су приказане сцене вешања попа Вељка
на Доварју: на првој је приказано читање пресуде, на другој свештеник Јован врши попу Вељку „проштену молитву“, на трећој је приказана сама
егзекуција а на четвртој двадесет војника позира фотографу окруживши
мртвог попа Вељка на вешалима.
Доварје је брег на уласку у Ужице
између вароши и приградског насеља
Крчагово. Са источне стране, према
Крчагову, налази се градско гробље.
Поп Вељко је мученички пострадао на
дан Светог великомученика Прокопија
8. јула. Аустроугарске власти издавале су Службени гласник царског и
краљевског Окружног заповедништва у

Ужицу и у првом броју од 1. августа
1916. изашла је Објава-Осуда да је
„Вељко Танкосић, српски православни
парох из Ступчевића стар 61 годину,
осуђен на смрт на вешалима ради злочина, почињеног против ратне силе
државе… Осуда је извршена 21. јула у
Ужицу“. (Аустријанци су користили
нови (григоријански) календар а 21.
јул био је 8. јул по старом календару, и
сви наведени датуми су по старом календару.) Сасвим
је јасно да су окупатори на овако
суров начин убили попа Вељка,
пре свега што је
био свештеник, а
затим да би народ
што више застрашили и предупредили побуне. Из
истог разлога три
дана нису дозволили његовој породици да га скину са
вешала и сахране. Вељко је сахрањен
недалеко од места убиства, изван гробља
(данас је то средишњи део гробља),
где су сахрањивани осуђени на смрт
(обешени). Ћерка поп Вељкова, Милица, позвала је свештеника Лазара
Лапчевића, Вељковог школског друга,
пароха севојничког, да обави опело
на гробу. Међутим, Лазар није смео
да обави опело без дозволе. Милица
је отишла код свештеника Јована Гузине да замоли за дозволу нашто јој је
овај рекао: „Није вам потребна дозвола, они су своје извршили. Опело свештеници могу слободно да изврше.“ У
матичној књизи умрлих цркве ужичке,
уписано је да је свештеник Вељко
Танкосић, осуђен на смрт вешањем од
стране аустроугарских власти, умро
11. јула 1916. године, по подне, а опело је обавио 12. јула ужички свештеник Глигорије Петронијевић. Увидом

у уписе у књиге умрлих, у том периоду, сахрањивања (и опела) су обавезно обављана сутрадан по смрти покојника. По свему судећи опело су 12.
јула на гробу обавила ова два свештеника, Лазар и Глигорије, па се по устаљеној пракси појавио 11. јул као датум смрти. Касније, када је прота Витомир 1951. године на гробљу Доварју
подигао породичну гробницу, пренео
је у њу и кости попа Вељка и на споменику, вероватно
користећи податак из књиге умрлих, као датум смрти уписао 11. јул
1916. године.
По свршетку
рата у Ужицу је 6.
августа 1920. године одржана прва скупштина свештенства Жичке
епархије. Кажу да
је Ужице изабрано да би се донекле
одужио дуг према попу Вељку Танкосићу. Преко седамдесет свештеника
изашли су на Доварје на гроб Вељков
и одржали парастос на коме је ужички
прота Стеван Бојовић између осталог
рекао: „Ево другова твојих на гробу
твоме, витеже, мучениче и свештениче, да одаду пошту мученику који мученички венац прими од завојевача.
Дођоше да се поклоне светом месту
јер су најсветија места она која приме
крв и кости оних неустрашивих бораца који за слободу прага свога, Рода
свога положе живот свој. Твој гроб,
друже и брате, споменик је који ће
служити потомству као спомен мрачнога ропства у коме су родољуби подизани на крст, на вешала рукама
солдата и жандарма освајача, пљачкаша и разбојника чијим злочинима
броја нема. Твој гроб јесте, биће и остаће
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ству, да се преко мука, крви и смрти
долази до слободе… На гробу твоме помињемо и другове твоје и своје који службу
своју Богу и народу смрћу окончаше са
крстом у руци, највернијим симболом
живота и рада њиховог и нашег, дела завршише, веру и народ сачуваше…“
Као трајан спомен Ужичанима који
од 1912. до 1918. дадоше животе своје
за веру и отаџбину, уписана су имена
њихова на каменим плочама на ужичком Храму Светог Ђорђа. Међу њима
је и име попа Вељка Танкосића. Недавно је у његовом родном селу Лиси
подигнут нови храм, испред кога је
подигнута Спомен чесма посвећена
попу Вељку.
Поп Вељко је био несвакидашња
појава у своме времену. Красиле су га
особине којима је наш народ опевао
своје највеће епске јунаке. На првом
месту огромно родољубље, храброст
и спремност на сваку жртву да би
заштитио свој народ. Имао је неке
сличности са својим претходником,
чувеним игуманом Јоакимом Рашковићем Курлагом, који је 1798. године
на развалинама и рушевинама старога манастира саградио данашњи храм
Манастира Клисуре, и за кога један
запис каже да је био „родом из старе
фамилије Рашковића из Старога Влаа,
од кога су се Турци јако страшили, јер
је био задрт инатом“. И за попа Вељка
у једној карактеристици биће написано да је „помало задрт, али кристално
поштен и као дијамант чврста карактера“, док је он сам често говорио да
се бори „против насиља на савест човекову“. Био је правдољубив и трудио
се да заштити обичне мале људе, на
пример своје парохијане, који су га
бирали за њиховог представника у
власти јер „народ га је ценио јер је у
њему неустрашиво разбијао страх од
полиције“. А када је повлачећи се прешао преко Проклетија и албанских
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гудура и стигао у приморје у Сан Ђовани, побунио се против неких српских официра који су, и после Албанске голготе, рђаво поступали са преживелим и измученим војницима –
те замало није главу изгубио. Када је
на Света Три Јерарха 1901. године
изашао из цркве после Свете Литургије и чуо да је претходног дана у Бечу
умро краљ Милан, искрено се заплакао. Сви су били изненађени а отресити црквењак и пријатељ Вук Стојић
упита: „Што плачеш, попе, када си се
са њим толике године рвао и за мало
ти главе није дошао?“
„Био сам његов војник и под његовом се заставом борио“, одговори поп
Вељко.
На његове последње дане и крај
живота слободно се може применити
она изрека: „Часна смрт цео живот
прослави.“ Био је Христов пастир на
Христовој стази, али чини нам се да је
баш својим страдањем био најближи
своме Спаситељу. Издали су га ближњи
његови, суђено му је, претрпео је мучење, молитвом се припремио за смрт,
изведен је из града на брдо где ће бити обешен на дрво страдања. Свакако, испуњен Христовим миром, (слично оном потоњем Вукашину из Клепаца), достојанствено и прибрано учествовао је у овој драми, на крају молећи за опроштај и опростивши свима.
Као свештеник служио је у Манастирима Студеници и Клисури који
су памтили далеку историју, свете и
светле ликове нашега рода којима се
и он придружио.
						
Протојереј Милан Филиповић,
Храм Светог великомученика
Георгија, Ужице

МАНАСТИР ДУБРАВА
-Први део-

У

месту пустом и безљудном, сместила
се Светиња, на јужним обронцима
планине Златибор, и на једном од
меандара реке Увац, на узвишењу, са
којег се простире прелеп поглед на сами ток реке.
Тајна о вековима заборављеном Манастиру Дубрави, почела се откривати
светогорском јеромонаху Данилу (Плашићу), још док је молитвено тиховао у
Горњој испосници Светог Саве при
Манастиру Студеници. У молитвеним
стањима, познатим само исихастама какав је отац Данило, у периоду од скоро
три године, откривале су се под земљом
рушевине старе Светиње, одсликане
православним фрескама. Ходио је у
својим молитвеним виђењима кроз
те свете просторе, да би му се у једном
од тих виђења појавио блаженопочивши патријарх Герман и благословио га својим немим благословом.

Вођен недокучивим Промислом
Божијим током 1999. године од свог
тадашњег игумана (сада блаженопочившег) Јулијана Кнежевића, упућен
је на службу у Манастир Увац, тада
метох Манастира Студенице. Тајну о
манастиру под рушевинама никоме
није откривао, али је дошавши на ове
просторе духовно осетио близину
Светиње из својих сновиђења, и сваки слободан тренутак од богослужења и послушања је користио трагајући за знацима и остацима давно
заборављене Светиње.
Само златиборска брда знају колико је отац Данило са штапом и ранцем
на леђима препешачио километара, и
са каквим се све искушењима при том
сусретао, док није, милошћу Божјом,
у пролеће 2001. дошао на просторе
где је пре више од триста година, пред
турском најездом, до земље сравњена
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ова православна светиња, вековима
ту тихујући, обрасла травом и растињем.
Пребивајући три године у маленој
брвнари, која је својевремено користила мештанима који су ту ноћевали
доводећи стада на испашу, отац Данило отпочиње обнову откривене
Светиње. У том периоду је пешачио
од Манастира Увац, где је службовао,
до пронађене Светиње. Пута другог
до Светиње није било, сем планинских козјих стаза и путељака. Тек касније
се кренуло са пробијањем пута до
Манастира Дубраве.
У помоћ су му притекли мештани
и Завод за заштиту
споменика из Краљева. Отпочело је откопањаве рушевина.
Указали су се темељи
старе Светиње. Израњала је на светлост дана сига - камен од кога су се градиле наше средњовековне светиње. На
месту где се у православним светињама
налази олтар, на дубини од око 80 цм под земљом, мештанин Митар Ђуровић из Горње Јабланице, откопава скривницу више од
260 доста вредних и добро очуваних
млетачких златника, из 16. и 17. века.
Треба споменути да је, годину дана, пре откривених златника, на чудесан начин Господ благословио руке
овог мештанина. Помажући оцу Данилу, на самим почецима његових активности око откривене светиње, на
рукама овог мештатина се пројавило
знамење, тако што су му руке, приликом паљења свеће над олтарским делом, изненада попримиле воштану
боју, наговештавајући на тај начин да
ће управо он у периоду који следи открити закопано злато.
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Откопани млетачки златници указују на време када је отприлике ова
светиња порушена, мада поузданих
података о томе нема, као ни о томе
када је ова светиња зидана. Нађена
скривница новца, сведочи о томе да
се ова богомоља налазила у граничној
области, где је била развијена трговина са Млецима и другим западним
земљама, и упућује на бурне историјске догађаје с краја 17. века и рат
између Свете лиге и Османлијског
царства. Тада је страдао Манастир
Прибојска Бања као и многе цркве и
метоси, међу којима и Манастири
Увац и Дубрава.
Претпоставља се да
се ради о ризници
Манастира
Прибојска Бања, који је
у то време био центар Дабробосанске
митрополије, а чији
је метох била тада
ова богомоља.
На месту на коме
је био стари манастир, археолози из
Краљева откопали
су тада два метра
високе зидове манастирске цркве, а
педесетак метара даље и остатке манастирског конака.
Након завршених истраживања, и
конзервације старе цркве и конака,
отпочела је обнова ове старе богомоље. Само Господ зна, како је отац
Данило, боравећи у старој напуштеној брвнари поред откривене светиње,
коју су му мештани дали на коришћење,
успео да обезбеди средства и крене са
обновом, када многи који дођу у ову
светињу кажу да им се чини да су
стигли „на крај света“.
Господ кроз Добривоја Кнежевића
из Доброселице и његову породицу,
шаље оцу Данилу верне пратиоце и

помоћнике у годинама које следе, након откопавања зидина старог манастира. Оснива се Одбор за обнову манастира, и креће се у потрагу за новцем. Отац Данило и брат Добривоје,
не штедећи ни време ни труд, обилазе
фирме и појединце, тражећи помоћ.
Супруга брата Добривоја, сестра Зорица, као иконописац, имала је удела
у осликавању икона у новоизграђеном храму.
Отварају се бројне дилеме. Коме
сада припада земљиште на коме се налази ова стара светиња? Како обезбедити воду? Како до ове недођије стићи,
како дотерати материјал потребан за
обнову кад других путева, сем планинских стаза нема? На сва та питања, отац Данило је имао само један
одговор: „Бог ће помоћи.“ И Бог је помогао. Породице Ранка, Реље и Миодрага Станковића, као и Душана Јовановића, сви из Доњег Села, поклањају
манастиру своја имања, на којима је
откривена стара богомоља.
Пут кроз планинске литице кањона изнад реке Увца је пробијен, уз помоћ бројних људи добре воље и уз помоћ Војне инжењерије из Обреновца.
Од средстава која су добијена за
одузете млетачке златнике, отпочело
се са обновом старе богомоље. Обзиром да се ради о малој једнобродној
цркви, са полукружном олтарском
апсидом, којој је касније придодата
припрата, по благослову блаженопочившег Владике жичког Хризостома,
отпочиње се и градња веће цркве.
Александар Јелић,
студент теологије
-наставак у следећем броју-

ОСВРТ НА УЧЕЊА
ПРАВОСЛАВНЕ И

РИМОКАТОЛИЧКЕ
ЦРКВЕ О СВЕТОЈ
ТАЈНИ БРАКА

К

ада бисмо погледали светоотачку
књижевност, а исто тако и светску, видели бисмо да се у њима на
многим местима налази тема брака и
велича љубав супружника. Ово нам
говори, да је брак, као заједница
мушкарца и жене свагда постојала и
да брак има своје божанско порекло.
Ако бисмо погледали разне светске
религије, видели бисмо да и оне нису
остајале неме по питању брака, и да
су се трудиле да дају одговор и дефинишу брак.
Исто тако Православна и Римокатоличка Црква су развиле своја учења
о Светој тајни брака, која се међусобно
разликују. Оно у чему се већина аутора слаже по питању разлике у схватању брака између ових двеју конфесија јесте приступ који се на Западу
назива реалистичним, док се на Истоку
назива идеалистичним.
У западној свести циљ брака је у
рађању деце и то се види у самој речи
matrimonium тј. matris munus – материнство, као и у грчкој речи γάμός
која је од корена γέν – рађати.
Овакав циљ брака, видимо и код
грчких философа. Платон у свом спису „Закони“ описује брак као буктињу
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живота која се преноси из руке у руку
поколењима. Исто мишљење даје нам
и Блажени Августин, који се сматра
оцем теологије на Западу. Он изричито говори на многим местима да се
брак закључује ради рађања деце.
Ово је једно од схватања брака у
западној мисли, а друго схватање је да
је брак само овоземаљска установа и
да смрћу једног брачног друга брак
престаје да постоји. Поред рађања деце као јединог циља брака, Римокатоличка црква је на брак гледала још
као на овоземаљску и законску институцију. Овакво учење највероватније
потиче од утицаја римског права, које
се на Западу почело развијати
већ од 2. века после Христа.
Ако би сврха
брака била у размножавању, а његово постојање само док су супружници живи, онда брак не би имао
никакву разлику
од спајања и размножавања код животиња, јер се оне спарују да би сачувале и развиле своју врсту.
Православно предање има потпуно другачију концепцију схватања брака. Циљ брака не види се у размножавању и рађању деце, него су деца дар
и благослов Божији. Православна Црква
је доживљавала брак као везу и јединство мушкарца и жене. У браку се они
сусрећу и чине загрљај дајући себе
без задршке.
По учењу Православне Цркве, брак
је дакле Света тајна, јер носи у себи
предукус и делимично присуство
Царства Божијег. Његов циљ је у Есхатону, у Царству Божијем, које је Господ
припремио за своје изабране.
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У раној Цркви брачници су свој
брак закључивали на евхаристијском
сабрању, а потврда да је њихов брак
прихваћен, било је учешће у Светим
тајнама Христовим. Данас постоји бледа
слика литургијског венчања. То се огледа у возгласу Благословено Царство
Оца и Сина и Светога Духа, у молитви
Оче наш и испијању вина.
Видимо у чему се огледа разлика
поимања брака између православног
и римокатоличког богословског учења.
Православна традиција је дубља, богословски утемељенија и литургијски
оживотворена, док је код римокатолика јуридичка, правна, заснована на
овоземаљским, пролазним, људским законима. Она као да
и није желела да да
нешто из свога учења,
већ је своје учење
поистоветила
са
грађанско-правним
статусом.
Црква у савременом секуларизованом друштву улази у борбу за очување постојаности и
смислености животне заједнице једног
мушкарца и једне жене, која се традиционално испољава у форми брака.
Велика искушења вребају брак у овом
постмодерном друштву. Црква треба
да дарује човеку укус „новога живота“ јер брачни пар постаје једно тело
да би узрастали у Једног Бога, који је
и темељ њиховог заједништва.
Ђакон Немања Матејић,
Храм Светог пророка Илије,
Бајина Башта

СТО ГОДИНА ОД ЗАВРШЕТКА
ВЕЛИКОГ РАТА

У

недељу 11. новембра 2018. године
у селу Роћевићи и на брду Врановац одржана је централна просла
ва стогодишњице од завршетка Великог рата. Организациони Одбор града Краљева позвао је грађане да присуствују овој прослави која је почела
у 9.00 часова испред старе основне
школе у селу Роћевићима. Присутнима су се обратили Раде Вукосављевић,
Ненад Марковић, председник скупштине града Краљева и др Драгољуб Даниловић. Потом је освештана и откривена спомен плоча, и одржан крос
ученика основних школа из Каоне,
Самаила, Врдила, Конарева и Роћевића.
У ОШ „Јован Дучић“ у Роћевићима
присутнима се обратио директор школе
и поделио награде победницима кроса.
У 11.00 часова на брду Врановац
одржан је парастос свим владарима,
официрима и војницима који су уче

ствовали у ратовима од 1912. до 1918.
године. Потом се присутнима обратио протојереј ставрофор Љубинко
Костић који је богонадахнуто говорио о дивним примерима чојства и
јунаштва у Великом рату, подсећајући
присутне да никада не забораве ју
начка дела својих предака. У наставку
је одржан краћи културно-уметнички
програм. Коначно се скупу обратио и
Радоје Томашевић, председник градског Организационог Одбора за обележавање стогодишњице од завршетка
Првог светског рата. Учешће државе,
цркве и војске на једном месту подсетило је на славне догађаје српске прошлости које вреди запамтити.
Проф. др Драгољуб Даниловић
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СТРАНИЦА ПРАВОСЛАВНОГ ХУМОРА
Познаћете га по скуфији

Д

ошли неки доколичари у манастир и хоће да посете младог монаха. Питају они игумана где је
њихов рођо. На то ће отац игуман:
– На послушању је у свињцу, познаћете га по скуфији.

Грешење носом
Питао искушеник аву:
– Оци кажу да се може грешити
свим чулима. Разумем да се може грешити очима, устима, рукама... Али како носом?!
– Не забадај га у туђи живот соколе мој, одбруси му ава.

Попе, зар и ти угљевље
гасиш?
Васкршња водица, кућа на крају
сокака. Скоро ће крај планираних водица за тај дан. Прота измучен испарењима мрсних ручкова у кућама где
се не спрема посно. Желудац тражи
своје. Баба је изнела све за водицу, све
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осим кадионице. То није приметио ни
прота, већ се онако у разговору занео.
Упалио брикет и дува у њега да га разгори. Брикет лош, серија катастрофа,
жали се пола парохије. Али упали га
некако. Погледом простреља преко
стола, али кадионице нигде. Жар поче да болно пече палац и кажипрст.
Прота брикет инстиктивно бућну у
бабину наменску славску чинију.
–Попе, зар и ти угљевље гасиш? зачуђено ће баба. Кад виде и она да нема кадионице:
–Енеее, јооој, извини, ја заборавила кадионицу, унук ми је турио на висећу, знам да сам нешто заборавила...
Засмејаше се обоје. Баба промени
воду и донесе кадионицу.
–Ма чудо су вам данашњи попови,
весело ће попа и поче: Благословен Бог
наш свагда сада...
Протонамесник Дејан Марковић,
Храм Светог Саве, Краљево

ЖИВОТ ПРИЧА
-Казивања-

Ж

ивот људски је највећа школа!
Из примера и догађаја људских
живота, извлаче се увек поуке како ваља живети и шта не ваља чинити. Свети апостол Павле саветује да се
треба од зла уклонити и добро чинити.
Ево неколико примера о томе од изворних казивања људи.
Љубомирка Павловић, домаћица из
Матарушке Бање, прича о догађајима
из живота своје породице. Потиче из
засеока Кравићи, села Гнилица код
Рашке. У њеном селу је постојало Записно стабло, код кога су се вршиле
литијске молитве. Стабло, се од старости осушило. Њен отац Радомир Мартаћ је мимо савета неких мудрих људи то дрво исекао за огрев. Није прошло
много времена, осушио му се палац
на десној руци и постао неупотребљив.
Потом је изграђујући домаћинство
почео да копа темељ за шталу. Наишао је на остатке каменог парапета
нечијег гроба и једну људску лобању.
Није познато шта је даље било са лобањом, али је камен од гробног парапета узидао у темеље штале! Шта се
догађало даље?! Никаквог напретка
није бивало. Сва стока је била тужна
и спадала је с ногу. Није било ни млека
ни довољно хране за многочлану породицу. Једном је отац заклао краву,
али деца нису хтела јести месо. Све је
пропадало. Купио је пар јунаца да гаји.
Везао их је недалеко од бунара за дрво, не уводећи их у шталу. Оба јунца
су ту угинула. Умро је и он потом у 52.
години живота. Његов син Миодраг
је једном приликом орао на њиви и
изорао остатке људске руке, који су се
брзо у додиру са ваздухом распали.

Убрзо затим, ремен на аутомобилском мотору му је однео један прст.
Громови су ударали и палили крстине
пожњевеног жита. Сиротиња су били
и ни у чему нису могли да се заимају.
Потом је породица порушила стару шталу и саградили су другу на другом месту. На месту старог Записног
стабла засадили су друго стабло.
Душан Илић, из истог места је такође посекао Записно стабло у селу,
па су му заредом у кратком периоду
помрли, отац, мајка, два сина и ћерка.
Поука из ових догађаја би била да
су Записи, крстом знаменована стабла
или други објекти, света места, места
молитве и да их не треба рушити, и
ни за шта друго употребљавати. Гробови су света места, места чувања тела уснулих, а тела су наша, по речима
Светог Писма, храм Духа Светога. Гробови се не смеју рушити, а нађени
посмртни остаци морају уз молитву
свештеника, опет часно бити сахрањени, сачувани за дан општег Васкрсења.
Зло добра донети не може. Сваки грех
и намерни и нехотични мора бити исповеђен и покајан, да би било благослова и добрих плодова од нашег труда
и рада.
Душица Ристовић, домаћица из Матарушке Бање, прича да је имала четири тетке и два ујака, од којих је један био силан и злочест. Није имао
обзира према брату и сестрама. Сестре
је нагонио на инцест. После рата у време
безбожија, са једним својим другом
се зарекао да ће мокрењем оскрнавити храм Манастира Жиче, што су, како су се хвалили и учинили. Овај је имао
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собне. Обе куће су се затрле. Овај други
је млад погинуо од воза.
Душицина тетка Милица из Маглича, имала је сина алкохоличара и добру
снаху Пелагију. Њихов комшија се силио над њима и исмевао се њиховој
сиротињи. Нису имали ни електричног
осветљења, а он им је постављао стаклене тегле на дрвене мотке испред
њихове куће и говорио да је то улично
осветљење. Ћерка јединица му је погинула од струје, сушећи косу електричном сушилицом!
Ко се посилио није се нацаревао,
каже се у народу! Не треба ниподаштавати сиротињу и немоћне. Ако се
не може помоћи, не треба ни одмоћи.
Мирко Веселиновић, простодушан
и честит земљорадник из Конарева
имао је породичну несрећу. Двојица
његових синова су извршила самоубиство вешањем. По његовом казивању,
за време рата његов деда из засеока
Шолаћ, у Орљој Глави је заробио двојицу непријатељских војника, злостављао
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их је, а сутрадан извео из подрума и
обесио их. Мирко своју несрећу доводи
у везу са овим злочиначким чином
свога деде.
Тачно је, по речима Светог Писма,
да је „плата за грех смрт“, и друго да
„прадедови наши једоше кисело грожђе,
а праунуцима трну зуби“. Као што се
грех наших прародитеља Адама и Еве
пренео на читаво човечанство, и грехови наших крвних предака се преносе на нас. Зато се морамо молити Господу за опроштај њихових неокајаних и непокајаних грехова.
И не смемо заборавити ни оне мудро
сти из нашег народа исковане на јеванђелском учењу да је „зло рађење,
готово суђење“ и „баци добро низ воду, доћи ће ти уз воду.“
						
Протојереј-ставрофор Љубинко Костић,
Храм Светог великомученика
кнеза Лазара, Матарушка Бања

Ђорђо Сладоје
НА ГРОБУ ОЧЕВОМЕ
Покрај Алексе, ту одмах до Тривка,
Лежи мој отац, већ четири лета;
Са својима је, па зашто ме зивка,
И шта ми још тражи од овога света
Да му дот урим по мирис у метве;
Иште ли ми воде, дуванкес у, блању...
Не чујем од ветра и хука Неретве,
Од врање граје у гробљанском грању
И пчела што поју око богомоље...
Је ли му се душа домогла небеси
Или јоште пуже уз ледено коље
Да се скраси барем у лесковој реси;
Или отуда, из вечности мутне,
Хоће нешто кришом за пут да ми тутне.

ЧЕМУ ОТАЦ С ДРУГЕ
СТРАНЕ ЗОВЕ?

П

есма Ђорђа Сладоја „На гробу оче
воме“ носи одлике по којима је њен
песник иначе уважен и издвојен у
жагору савремене српске поезије: не
посредност и јаснота обраћања, фа
милијарна и наслеђена мелодија, али
и уочљиви искораци песничке особе
ности у однос у на претходницу. Ако
потражимо најближа сродства из пе
сничке традиције, не само по регио
налном већ и према поетичком обе
лежју, досетићемо се Алексе Шанти
ћа, а од савременика најпре помисли
мо на Рајка Нога. Иво Андрић је, на
једном месту, забележио свој утисак
да нико тако не тежи свом завичају

као Херцеговци. Такав утисак, на пе
снички дубок и топао начин, потврђују
сва тројица које смо поменули. Али,
не треба заборавити песнички пресуд
ну чињеницу да је Херцеговина запра
во завичај језика нове српске књижевно
сти, па стога одредница завичајности
овде задобија темељније значење.
Можемо лако превидети да је пе
сма „На гробу очевоме“ сонет, јер ње
них четрнаест стихова нис у графички
растављени на строфе. Смењују се сло
бодно, из стиха у стих, једанаестерац
и дванаестерац, унакрст римовани (у
крипто катренима), да би поента била
срочена у завршном, наравно скриве
ном, дистиху. Ђорђо Сладоје, иначе,
јесте песник који се у везаном стиху
веома лако креће, комотно се односе
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ћи према обличким и метричким ре
гулама, које, треба и то рећи, мало ко
га данас до краја и обавезују.
Сладојева песма „На гробу очево
ме“ смештена је у нарочито деликатан
тематски простор. На томе месту, на
свакоме читљивој и свакоме познатој
граници два света, проба се мера сва
кога песника у однос у на стари зада
так да емоције песмом изазову а не
изражавају. Чиме песнички оправдати
онај лични разлог,
од кога се почиње,
али од кога се ваља
откинути да би се
песма тицала и кога
другог. Песник нај
пре релаксира набој
теме, чинећи један
вешт обрат.
Пoдразум ев ан и
мотив синовске по
требе да похађа хум
ку свога родитеља
преобраћен је у мотив честог, немог
призива који сину допире од оца с
друге стране. Отац не призива него
зивка, и тај лексички облик посебно
спушта, приземљује лирски тон: „Са
својима је, па зашто ме зивка ⁄ И шта
ми још тражи са овога света.“ Напор
да се суспрегне патетични потенцијал
теме очевидан је, као и спретно оства
рен. У домен суптилне песничке ве
штине улази и навођење хука Нере
тве, као и других околних звукова,
као разлога за наречени кодни шум
између оца и сина. Од наведених сти
хова почиње нови обрат, започиње
линија лирске репатетизације, сна
жни и ефектни размах песничког
описа који прелази из конкретног у
експресивне слике и област тајанства
које се оглашава кроз врању грају и
пчеле што поју око богомоље. Тај раст
се врхуни запитаношћу о оностраном
удес у очеве душе, о томе докле је до
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спела на својој посмртној вертикалној
путањи, у огромном могућем распону
између општих патетичних небеса до
оближњег леденог коља крај гроба.
Поновни и завршни обрат Сладоје
поставља наспрам почетка песме. Из
„вечности мутне“, напокон докона
лирски глас сина, родитељ га не зове
себе ради, него да сину „тутне нешто
кришом“ за пут, конкретни и општи
животни, који му предстоји.
Ђорђо Сладоје,
одавно већ препо
знат као дискретни
лирик оскудне и
тегобне породичне
присности, оваквом
завршницом потврђу
је да је неугасла
традиција Шантиће
ве, и не само његове,
елегијски светле сли
ке на
ших патријархалн их домов а,
макар слика потицала са забитих ру
бова нашег народа и скрајнутих, „егзо
тичних“ стварности нашег времена.
И не само то. Потврђује и уверење да,
макар куда поезија смерала и доспела
у својој модерној и постмодерној пу
столовини, њени су витални извори
тамо где су се одувек налазили. Или,
да се послужимо завршним стихови
ма једне раније Сладојеве песме о све
прис утној светлости: „И још светли!
и милоштом зари! / Ма шта рекли
млади критичари.“ Светлости и ми
лоште, поред свих наноса горчине и
резигнације, има толико у песмама
Ђорђа Сладоја, па и у песми „На гро
бу очевоме“ која допевава тај подуги
лирски низ.
Др Драган Хамовић

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА „1. НОВЕМБАР“
У ЧАЧКУ

Ш

кола за основно и средње образовање „1. новембар“ у Чачку представља образовно-васпитну установу са седиштем у Чачку. Као основна
школа формирана је одлуком Скупштине општине Чачак 10. 07. 1974. године
за децу и омладину лако ментално
ометену у развоју, чији су ментални,
телесни, емоционални и социјални
развој, раст и сазревање, ометени тако
да им је потребно обезбедити образовно-васпитни рад, по посебним наставним плановима, програмима и методама рада, посебно школован педагошки кадар, специјална наставна средства васпитно-образовног рада, као и
школску и техничку опрему, која одговара психофизичким способностима,
могућностима и потребама учења и
даљег сазревања и развоја ове деце и
омладине.
Oд школске 1997/1998. године постаје
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вање „1. новембар“ у Чачку, и тиме
школа проширује своју делатност, те
поред основног образовања бави се и
једногодишњим оспособљавањем за
рад ученика лако ментално ометених
у развоју.
Школске 1999/2000. године школа
је верификована за остваривање наставног плана средњег двогодишњег
образовања и васпитања ученика лако ментално ометених у развоју, за
подручје рада: машинство и обрада
метала (образовни профил бравар),
хемија, неметали, графичарство (образовни профил графички манипулант
и помоћник књиговезачке дораде),
текстилство и кожарство (образовни
профил конфекцијски шивач).
Школа покрива територију целе
општине Чачак, општину Лучани у којој
има једно издвојено одељење при ОШ
„Милан Благојевић“, које је у саставу
ове школе, а покрива и део општине

Горњи Милановац (наменски је грађена за ове три општине, у чему је било
и учешће Републике Србије), а прима
и ученике из општине Ивањица, која
гравитира чачанској општини. Настава у овој школи организована је као
разредна (у млађим разредима) и као
разредно-предметна (у старијим разредима и средњем образовању).
Целокупан рад наше школе усмерен је на свеобухватно, правовремено
и квалитетно васпитање и образовање
деце и ученика са различитим сметњама у учењу и развоју и пружање
свих врста подршке и помоћи свима.
Сетимо се Христових речи:
„Заиста вам кажем, ако се не обратите и не будете као деца, нећете ући у
Царство небеско. Који се, дакле, понизи
као дете ово, онај је највећи у Царству
небеском. И који прими једно такво дете
у име моје, мене прима“ (Мт 18, 3-5).
„Пустите децу и не браните им да
долазе к мени, јер таквих је Царство
небеско“ (Мт 19, 14).
Следећи ове Христове речи, своју богонадахнуту делатност ширења Светог
Јеванђеља у ШОСО „1. новембар“ у
Чачку, отпочињу протојереј-ставрофор
Голуб Митровић, протојереј Милорад
Милидраг и јереј Слободан Јаковљевић.

Њиховим молитвама, трудом и залагањем, сви ученици похађају Верску наставу.
Сходно својим психофизичким
способностима деца усвајају основне
истине вере, учећи о Богу, Цркви, љубави. Дивећи се Божијем храму, химнама и славопојима посвећеним Богу,
фрескама и иконама, јеванђелским
причама и црквеним обредима, деца
на себи својствен начин прате Верску
наставу.
Деца узимају активно учешће и у
другим наставним и ваннаставним
активностима. У оквиру наше школе
постији више секција као што су: драмскосценска, ликовна, информатичка,
спортска и еколошка.
Посебно запажене резултате ученици су остварили у спортским активностима на које смо јако поносни.
Полажући наду на молитвено заступништво Свете Богородице и свих
Светих, упиремо своје погледе ка Свеблагом Господу Христу, желећи свако добро и од Бога здравље свима и свакоме.
Вероучитељ Милош Солдатовић
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ВЕРОУЧИТЕЉИМА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАЊЕ

В

еронаука се вратила у oбразовни
систем Србије пре непуне две деценије, што је сасвим довољан
временски период да се плодови тог
рада могу бар назрети, препознати,
али и наградити. На Светог великомученика Димитрија Солунског, Основна школа ,,Вук Караџић“ у Краљеву
је Свечаном академијом обележила
89 година свог рада и постојања и тим
поводом уручене су награде и признања
вероучитељима наше школе Марку
Јоргићу и Михајлу Живковићу.
Шта се то препознаје у раду вероучитеља Марка Јоргића и Михајла
Живковића, због чега је он вредан
пажње? Живот у пракси по Јеванђељу,
ширење Божје речи путем љубави,
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рада и труда, није ли то управо смисао изучавања Верске наставе у школама за нас, хришћане, а за школски
систем који има своја правила у којима владају бројке и проценти и који
неминовно захтева прилагођавање, а
врло често и кретање од нуле, оправданост постојања овог предмета који
деца похађају не ради оцене, већ из
љубави и потребе да буду близу оних
који им преносе реч Божију. Подужи
је списак активности којим би се могао сумирати овај рад у протекле две
године, али треба издвојити вођење
Ђачког парламента чије активности
су препознате ван наше општине што
је потврђено позивом на ,,Конференцију
ученичких парламената Србије“ у Сме

дереву, где је наша школа учествовала
као једини представник Рашког округа. Поред координације радом Ђачког
парламента, учествовали су у организовању свих манифестација у школи,
припреми изложби, дочека гостију,
обележавању и прослави Дана школе,
активним учешћем великог броја ученика у богослужењу при Храму Светог Василија Острошког на Берановцу,
као и посетама ученика манастирима
у Србији.
Верујем да примера ,,добре педагошке праксе“ стручним речима речено има још, али верујем да не можемо ништа живети ако у то потпуно и
дубоко не верујемо, дакле овде се вера пројавила кроз труд, рад, а пре свега љубав, која прожима све аспекте
рада. Наиме, овогодишња Свечана
академија дана школе почела је премијером промотивног филма наше
школе који су радили Марко Јоргић и
Михајло Живковић. Радећи у нимало
лаким условима и ограничени временом снимили су оригиналан филм
који на најлепши начин промовише
нашу школу, рад и успехе које постижу ученици и запослени. Са истим
жаром и надахнућем је урађена и
представа ,,Свети Сава осам векова
међу нама“ по којој се наша школа
препознаје и ван граница Србије и
која је својим дубоким светосавским
значењем и порукама које носи
изазвала осећања узвишености и топлине где год је извођена, између оста
лог и на Православном богословском
факултету у Београду. Аутентичност,
креативност и стваралачки дух се огледа и у овогодишњој представи која
је изведена на Дану школе у Краљевачком позоришту која носи назив
,,Знање су лествице које воде ка небесима“, коју су припремили вероучитељи са наставницом српског језика
Јасмином Стоисављевић.

Наравно, свега овога не би било да
нема људи који пружају несебичну
подршку на истом хришћанском
путу, старешине Храма Светог Василија Острошког протојереја Ивана
Радовановића, протонамесника Марка
Петровића, координатора за Верску
наставу Жичке епархије протонамесника Новице Благојевића, као и директорке ОШ ,,Вук Караџић“ Биљане
Барловац која је заједно са колективом препознала вредност рада и одлучила да уручи велико и заслужено
признање и додели посебне награде
за додатно време, знање, сарадњу и
енергију коју улажу у промоцију и
унапређење рада школе.
Овај текст треба разумети као подстицај да младе колеге, а пре свега
узорни хришћани који испред себе
имају један узвишен и тежак задатак
истрају у својој мисији надахнутој
Божјом речју на општу радост ученика, корист институције и хришћанске
заједнице. Иако раде у две школе, а
колега Јоргић обавља и дужност помоћника директора, они стижу све, а
зар би се то могло без вере и љубави?
Јеванђелска истина каже: ,,Не може се
град сакрити када на гори стоји“, а
она најтачније осликава рад и труд
вероучитеља који раде у школи где
90% ученика похађа Верску наставу.
Јасмина Стоисављевић,
професор српског језика и
књижевности
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ВАСПИТНА УЛОГА СВЕТОГ САВЕ У
ИСТОРИЈИ И ТРАДИЦИЈИ СРПСКОГ НАРОДА

С

ви Срби знају понешто о Светом
Сави, али заправо нико не зна све.
Свети Сава је наша вечита прича,
никад до краја испричана и завршена.
Он је најлепше српско дете, наша визија, путоказ, наше највеће благо и знамење.
Свети Сава је Србин од крви и меса,
конкретна историјска личност, становник
земље, али и грађанин Неба, човек свог,
нашег и сваког будућег времена. Растко Немањић, најлепша, најтоплија и
најпитомија српска душа, али уједно и
велика, снажна личност, тихе и стрпљиве нарави, испуњена богатством
знања, која тежи васионским световима.
Срби у својој историји немају неспор40 | Веронаука

нију личност и већег просветитеља,
који се својим умом и срцем уздигао
до самог Божанског престола. Могао
је многима да влада, али је одабрао да
служи свима. Ниједан Србин није видео толика пространства и толико
страног света, а више ценио своју земљу
и волео своје људе. Разговарао је са
царевима и кнезовима, али се дружио
и са српским пастирима и божјацима.
Био је радо виђен гост на многим дворовима, стизао је до Солуна, Цариграда,
Јерусалима и Трнова, али се појављивао и у забитима, воденицама,
колибама, као путник намерник,
рођак, комшија.

Савина сен и Савине стопе су прве
слике и скулптуре на српској земљи,
али је он у Србију довео прве велике
сликаре и мраморнике. Стварао је аутентичну и отворену српску културу,
спремну да прими све оно што је
достојно да буде примљено, али истовремено способну да одбаци све што
скрнави људско достојанство. Српска
земља је његов видљиви животопис,
на коме заувек остају Савине стопе,
стране, брда, врела, трпезе, почивала.
На тој земљи отворио је прве ћелије
за ћутање, учионице, болнице и библиотеке. До Светог Саве Срби су хладно
гвожђе ковали, он их је научио да га
усијају, али им је још више усијао срца
за крст часни и веру православну.
Његова личност у којој је све универзално, сабрано свечовечанско и свеобухватно - ум, воља, осећања, љубав.
Љубав је ширила његово биће до неслућених размера, њиме се ослобађао
окова смрти и заборава, ограничености идеологије и националне историје.
Та остварена целовита душа управила нам је стопе, али и дух.
Писао је по вишој, унутрашњој
синтакси и захваљујући њему продисала је и прва здрава реченица на српском језику. Он је Србин који се по
свом начину размишљања налази не
само испред свог, већ и испред нашег
времена. Аристократа по тексту, стилу и изразу, његова личност је вечна
икона за човека. Његов циљ је била
земља слободних разноликих и различитих људи, који ће се међусобно
поштовати и подржавати, његов циљ
је била здрава и света а не велика Србија.
Успоставио је начела правде, слободе
и мудрости српске државе. Његова
добра дела, труд и одрицање зарад
свог рода показују колико је то стабилна и снажна личност, а уједно нежна,
мирна, стрпљива нарав која је увек
строга према себи, љубазна према

другима, увек спремна да се нађе у невољи када небројене зебње и тишње
уносе немир и страх у људске душе.
Стварао је државу за потребе људи, а
не људе за интересе државе. Знао је да
истинска снага једне државе лежи у
честитости и чистоти, у слози народа,
а не у новцу и границама држава, где
нема места за односе господара и роба,
односе претпостављеног и подређеног.
Ми смо различити по свему, али се
уједињујемо Савиним именом. Управо због тога треба да се спустимо из
облака у којима смо се погубили, јер
се захваљујући данашњем шунду и
мизерном систему вредности, личности попут Растка Немањића налазе на
рубу заборава. Зар није греота заборавити такву личност? Величанствено, племенито, честито људско биће,
које је људима око себе несебично
пружало све што је имало; ширило је
знање, веру, изливало мудрост своје
душе у душе наших предака, није живео само за себе, већ и за свој народ.
Свети Сава не заслужује заборав,
јер он је засновао српског човека, то је
његов најдубљи нацрт, најстарија грађевина и највећа задужбина. Захваљујући
њему знамо ко смо, шта смо и коме
припадамо, он је наш спомен на прошлост а знамење за будућност, а ми
имамо задатак да од заборава сачувамо све оно што нас чини људима.
Мила Јевремовић,
ученица II /5 гимназије
Средња школа „1300 каплара“ у
Љигу
*Овај текст је награђен првом
наградом на конкурсу за најбољи
литерарни рад о Светом Сави, који
Црквена општина у Љигу расписује
сваке године поводом Савиндана.
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ЛЕТОПИС БОГОСЛУЖЕЊА ЊЕГОВОГ

ПРЕОСВЕШТЕНСТВА ЕПИСКОПА ЖИЧКОГ
ГОСПОДИНА Г. ЈУСТИНА

ОД 13/26. АВГУСТА ДО 12/25. НОВЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

13/26. август (Недеља 13. по Духовима. Свети мученик Иполит; Оданије Преображења)
Епископ Јустин је служио Свету
Архијерејску Литургију у Цркви брвнари Светог Јована Крститеља у Горобиљу.


15/28. август (Успеније Пресвете
Богородице – Велика Госпојина)
Поводом храмовне славе Владика
је служио у Храму Успења Пресвете
Богородице у Чачку, где је студента
теологије г. Филипа Нешковића из
Чачка рукопроизвео у чин чтеца. Затим је посетио село Ражану код Косјерића и осветио нова црквена звона за
Храм Успенија Пресвете Богородице.


19. август/1. септембар (Свети мученик Андреј Стратилат)
Литургијска заједница Саборног
храма Светог Саве у Краљеву сабрана
око Његовог Преосвештенства Г.
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Јустина заблагодарила је Богу, даровима Часнога Тела и Крви Христове,
заједно са заједницом православних
Грка окупљених око архимандрита
Максима, игумана Манастира Светог
Дионисија Олимпског у Грчкој.


20. август/2. септембар (Недеља 14.
по Духовима. Св. пророк Самуило;
Св.
свештеномученик
Филип
Ираклијски)
Преосвештени је Чином великог
освећења осветио новоподигнути
Храм посвећен Успењу Пресвете Богородице у селу Јабланици, Архијерејско намесништво таковско. У наставку је служена Света Архијерејска
Литургија, а потом су епископске грамате добротвора примили г. Нада
Пејовић, г. Милан Р. Хаџић, г. Драгољуб М. Хаџић, г. Томислав Мијајловић, г. Марко Ракић, браћа г. Радослав
и г. Мирослав Стековић и г. Чедомир
Новаковић.



27. август/9. септембар (Недеља 15.
по Духовима. Преподобни Пимен Велики; Сабор српских Светитеља)
Владика је учествовао на Деветом
Немањином Светопетровско-дежевском
сабору у древној Петровој цркви у Расу (Епархија рашко-призренска). Сабор је започео Светом Архијерејском
Литургијом којом је началствовао Епископ г. Јустин уз саслужење Епископа
будимљанско-никшићког г. Јоаникија
и Епископа рашко-призренског г. Теодосија. У току Свете Литургије ђакон Јован Кушић из Ивањице је рукоположен за презвитера.


29. август/11. септембар (Усековање главе Светог Јована Крститеља)
Епископ је служио Свету Архијерејску Литургију у Саборном храму
Светог Саве у Краљеву уз саслужење
братства храма.



3/16. септембар (Недеља 16. по Духовима. Св. свештеномученик Антим; Свети Јоаникије, Први Патријарх
српски)
Господин Јустин је благоизволео да
началствује евхаристијским сабрањем
у Храму Успења Пресвете Богородице
у Годачици, Архијерејско намесништво
жичко.


5/18. септембар (Свети пророк Захарије и праведна Јелисавета)
Поводом имендана игуманије Јелисавете Епископ је служио Свету
Архијерејску Литургију у Манастиру
Никољу кабларском.
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8/21. септембар (Рођење Пресвете
Богородице – Мала Госпојина)
Његово Преосвештенство г. Јустин
је уз саслужење Епископа милешевског г. Атанасија и Епископа рашкопризренског г. Теодосија служио Свету Архијерејску Литургију у Манастиру Каменцу, поводом великог јубилеја 600 година његовог постојања.
Овом приликом Орденом Светог
краља Милутина одликован је г. Мирослав Николић, председник општине Кнић.


10/23. септембар (Недеља 17. по
Духовима – пред Воздвижење; Свете
мученице Минодора, Митродора и
Нимфодора)
Владика је началствовао евхаристијским сабрањем у Храму Рођења
Пресвете Богородице у Прилипцу, Архијерејско намесништво пожешко-ариљско,
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где је дугогодишњег пароха овога
места протонамесника Милана Поповића одликовао чином протојереја.


14/27. септембар (Воздвижење
Часног Крста – Крстовдан)
Епископ је служио Свету Архијерејску Литургију у Храму Светог архангела Гаврила у Гучи, где је старешину овога храма протојереја Радована Стевановића одликовао највећим
свештеничким одликовањем, правом
ношења напрсног крста.


17/30. септембар (Недеља 18. по
Духовима – по Воздвижењу. Свете
мученице Вера, Нада и Љубав и мајка
им Софија)
Владика је служио Свету Архијерејску Литургију у Саборном храму
Светог Саве у Краљеву.

23. септембар/6. октобар (Зачеће
Светог Јована Претече и Крститеља
– Задушнице)
Преосвећени је уз саслужење братства служио Свету Архијерејску Литургију у Храму Силаска Светог Духа
на апостоле у Краљеву.


24. септембар/7. октобар (Недеља
19. по Духовима. Света првомученица Текла; Препод. Симон; Св. краљ
Владислав и Преп. Давид Српски –
Задушнице)
Поводом прослављања Светог
Преподобног Симона Монаха, краља
Стефана Првовенчаног, Владика је
служио Свету Архијерејску Литургију
у Манастиру Студеници.

1/14. октобар (Недеља 20. по Духовима. Покров Пресвете Богородице)
Његово Преосвештенство је началствовао на Светој Архијерејској
Литургији у Храму Светог Саве у
Краљеву.
7/20. октобар (Свети мученици
Сергије и Вакхо – Срђевдан)
Уочи празника на вечерњој служби Владика је у Манастиру Рачи замонашио искушеника Мицка Гајића,
сабрата овога манастира, давши му
име Јулијан. Затим је на дан празника
служена Света Архијерејска Литургија
у истом манастиру. Потом је Епископ
благоизволео да освети крст који је
постављен на врх новог Храма Светог
Саве у Бајиној Башти.
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8/21. октобар (Недеља 21. по Духовима – Светих Отаца седмог Вас. сабора. Преподобна Пелагија и Преподобна Таиса)
Епископ је служио Свету Архијерејску Литургију у Храму Вазнесења
Господњег у Каменици где је осветио
мозаик на фасади цркве.


12/25. октобар (Свети мученици
Тарах, Пров и Андроник)
Преосвећени је служио Свету Архијерејску Литургију у Храму Светог
архангела Гаврила у Заблаћу. Потом је
осветио чесму у спомен потпуковнику Миљку Танасијевићу и свим палим
војсковођама и војницима у Првом
светском рату.


14/27. октобар (Преподобна мати
Параскева – Света Петка)
Евхаристијским сабрањем началствовао је Владика Јустин у Манастиру Вољавчи поводом славе манастирског храма. По заамвоној молитви је
осветио и преломио славски колач са
настојатељицом ове Свете обитељи
монахињом Теодором, коју је овом
приликом рукопроизвео у чин игуманије.


15/28. октобар (Недеља 22. по Духовима. Свети свештеномученик Лукијан; Преподобни Јевтимије)
Његово Преосвештенство г. Јустин
служио је Свету Архијерејску Литургију у Каони, где је каонског пароха
проту Љубинка Корићанца одликовао правом ношења напрсног крста.
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18/31. октобар (Свети апостол и јеванђелист Лука; Свети Петар Цетињски)
Парохијани села Ратине, Архијерејско намесништво жичко, имали су
част да у њиховом месту у Храму
Рођења Светог Јована Крститеља
Епископ жички г. Јустин служи Свету
Архијерејску Литургију.


22. октобар/4. новембар (Недеља
23. по Духовима. Свети равноапостолни Аверкије Јерапољски)
Епископ Јустин је са братством
храма и литургијском заједницом
верног народа служио Свету Архијерејску Литургију у Храму Светих Јоакима и Ане у Прељини.

26. октобар/8. новембар (Свети великомученик Димитрије – Митровдан)
Поводом храмовне славе Епископ
жички је служио Свету Архијерејску
Литургију у Манастиру Згодачици.
29. октобар/11 новембар (Недеља
24. по Духовима. Свети Аврамије Затворник; Преподобномученица Анастасија Римљанка)
Владика је служио Свету Архијерејску Литургију у Саборном храму
Светог Саве у Краљеву.


30. октобар/12. новембар (Св. краљ
Милутин; Преп. Теоктист и Јелена;
Св. Варнава Хвостански Исповедник)
Преосвећени је служио у Цркви
Светог Ахилија у Ариљу поводом
прослављања ктитора овога храма,
Светог краља Драгутина, у монаштву
Преподобног Теоктиста.

1/14. новембар (Свети Козма и Дамјан – Врачеви)
У Манастиру Вазнесењу на Овчару, Епископ је Служио Свету Архијерејску Литургију на којој је пререзао
славски колач поводом Крсне славе
настојатеља ове Свете обитељи архимандрита Тимотеја.
3/16. новембар (Обновљење Храма
Светог великомученика Георгија Ђурђиц)
Поводом прослављања заштитника манастира Светог великомученика
Георгија, Владика је служио Свету
Архијерејску Литургију у Манастиру
Враћевшници.


5/18. новембар (Недеља 25. по Духовима. Свети преподобномученици
Галактион и Епистима)
Епископ Јустин је са братством храма и литургијском заједницом верног
народа служио Свету Архијерејску Литургију у Храму Свете великомученице Марине у Атеници, Архијерејско намесништво трнавско.
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8/21. новембар (Сабор Св. Архангела Михаила – Аранђеловдан)
У Храму Светог Саве у Краљеву
Преосвећени је служио Свету Архијерејску Литургију на којој је прослављајући своју Крсну славу преломио славски колач са игуманом студеничким архимандритом Тихоном и
свима присутнима. Овом приликом
Епископ је у чин архимандрита произвео протосинђела Саву (Илића),
секретара Епископа жичког.



12/25. новембар (Недеља 26. по Духовима. Свети Јован Милостиви;
Преподобни Нил Синајски)
Његово Преосвештенство је служио Свету Архијерејску Литургију у
Храму Светог цара Константина и
царице Јелене у Горичанима, где је овдашњег пароха јереја Богољуба Симеуновића одликовао протојерејским
чином.



11/24. новембар (Свети мученик
Мина; Свети краљ Стефан Дечански
- Мратиндан)
Владика је служио Свету Архијерејску Литургију у Саборном храму
Светог Саве у Краљеву уз саслужење
братства храма.
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Приредио:
Протођакон
Александар М. Грујовић

