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И ОВЕ ГОДИНЕ: ХРИСТОС СЕ РОДИ!

В

ековима у назад, Црква Божија је
са изузетном радошћу дочекивала
празник Рођења Христовог. Без овог
празника ниједан други велики празник
из домостроја спасења не би био могућ.
Зато је то почетак спасења. Иако је и
пре Христа било великих догађаја у свету,
ниједан није упоредив са Рођењем Предвечног Бога Логоса међу нама људима.
Свако рођење пре и после овог Рођења
било је подложно законима природе створенога. Нико сем Њега није се питао
да ли ће да дође у овај свет. Само Он је
дошао знајући зашто долази и зашто
ће имати смисла долазак свих нас. Његово
узимање људске природе описали су
многи Свети Оци указујући да без реалног
Оваплоћења нема реалног спасења.
Све остало је докетизам, привид.
У једној стихири на дан свештеног
спомена пророка Осије, у минејској служби, стоји да је Божији благослов пророку Осији да се ожени блудницом
праслика и предсказање узимања људске
природе од стране Сина Божијег. Ето, тако
је ову надумну тајну покушао да опише
надахнути песмописац, препознајући
још једно месијанско место у Старом
Завету. Можда је ово и најнеобичније
од свих нама познатих. Основна његова
поента и порука је да смо ми почаствовани и неизмерном милошћу Божијом
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спасени када је Он благоизволео да узме
нашу природу на себе. Иако нечисти, Његовом безгрешном чистоћом постали
смо чисти.
На ту чистоћу и радост због ње нас
позива Божић сваке године. Рођењем
Бога Логоса од Дјеве Марије, дејством
Духа Светога – Оваплоћењем, целокупна твар и целокупна историја почаствоване су доласком несвакидашњег госта
који нема почетка и краја, који је Почетак
и Крај. Он као савечан Богу Оцу, створио је овај свет и у Њега дошао да га
усмери ка Смислу. И опет, тај Смисао
је у Њему. Све друго је промашај. Све
друго је, како рече у новој песми један
певач са поп музичке сцене: „време експоненцијалног презасићења.“ Зато и видимо
много оних који много поседују, а као
да ништа немају. Док, са друге стране,
и даље видимо и оне истинске хришћане
који, према речима Посланице Диогнету:
„Свега су лишени, а у свему изобилују.“
И ове године, која је сва у знаку
борбе човечанства са вирусом короне,
Црква Божија благовести: Христос се
роди – Ваистину се роди! Роди се у јаслама,
међу једноставним људима, показујући
крајње вољно смирење. Тиме и нас у
овом времену невољног страдања широм
света (како од вируса, тако и од вести
о њему) позива на смирење. Позива
нас и на радост, јер се Он поново рађа
у нама и ми у Њему – упркос корони!
И о томе треба да причамо, то свету
да благовестимо да бисмо сви могли
разумети са свима светима шта је
ширина и дужина, и дубина и висина.
И познати љубав Христову која превазилази разум, да бисте се испунили
сваком пуноћом Божијом (Еф 3, 18–19).
Протонамесник Александар Р. Јевтић

БЕСЕДА О БОЖИЋУ

Е

мануил – с нама је Бог. Не идол, и
не идеја, и не слутња ни теорија,
него истински и прави, вечни Бог.
Он се родио као младенац од приснодјеве Марије. Празник Његовог рођења
– колико нам је познато – само се на
српском језику од свих језика на свету назива Божић или Богић, што ће
рећи Мали Бог. Као што би сина царевог назвали царевићем, или сина
краљевог краљевићем, тако су Срби
од старине назвали Сина Божијег –
Божић. Дан Његовог рођења, дакле,
назвали су Срби по суштини или по
битности Рођенога у тај дан – Божић.
Како је то дивно, и пуно разума и словесне красоте! Често народна терминологија помаже теологији, олакшава
схватање великих догми вере наше.
Превечни Син Божји јавио се у телу,
као чедо Божје, као Мали Бог; иако
Бог од Бога, Светлост од Светлости,
једнобитан са Оцем и савечан Оцу, но
у коловрату времена мали због тела и
у телу – Божић.
Када су Јевреју питали Господа
Христа ко је Он, добили су одговор:
Почетак. Заиста Он је почетак стварања,
почетак обновљења, почетак словесности, почетак свега доброга и славно-

га. Догма о Његовом ваплоћењу (овако стоји у изворнику, прим. ур.) почетна је догма наше вере у том смислу
што су се кроз њу објавиле и схватиле
и све остале велике догме. Као што се
рефлектором у ноћи разбијају тмине
на све стране унаокруг и просипа
светлост по невидљивим предметима
те постају видљиви тако се вером у
Емануила – т. ј. у присутнога Бога, у
Бога у телу међу телеснима, расипа
светлост на тајне неба и земље, те
тамно постаје светло, и далеко блиско, и непојамно појамно, и проречено
остварено.
Почетак мудрости и радости и
светлости и пуног живота јесте, дакле,
Емануил, што ће рећи с нама Бог. А
када је Бог с нама, ко ће против нас?
Зато црква Божја са усхићењем и победоносно пева: С нама је Бог, разумите
незнабошци и покорите се, јер је с нама
Бог.
С нама је Бог – ово је прво што морамо имати у виду на освитку Нове године.
Ово је први услов среће у Новој години.
Нека би нам била срећна!
Свети владика Николај Жички
О Божићу, 1939.
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СЛОВО О ПРЕПОДОБНОМ СИМОНУ МОНАХУ

П

овод за издавање Монографије Жичке
епархије јесте обележавање осам
векова светосавског континуитета.
Идеја водиља је била да дамо допринос у
разумевању далекосежности идеја наших родоначелника и да уједно нагласимо
смислену дубину сваке њихове делатности, захваљујући којој су се трајно
уградили у српску цркву, државу, нацију и културу; јер је српски народ
постојао и пре њих, али без идентитета
и свести о себи. Трудом свих нас, посебно
ауторâ ове књиге, госпође Гордане Гаврић и проф. др Драгољуба Даниловића,
као и свих оних чијим су траговима
они у свом истраживању ишли, надамо
се да смо у томе делимично успели.
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Поставља се питање: зашто је данас, можда више него икад важно, не
само да знамо, већ и да негујемо историју; да кроз разумевање предака живимо са свешћу о очевима и о деци?
Један од разлога је свакако и тај
што савремено доба одликују невероватна технолошка достигнућа, која поред несумњиве користи, са собом носе
и велике изазове у виду површности,
растрзаности, расејаности, давања
предности подацима насупрот истинском
знању. Тако смо сведоци да, парадоксално, поред непресушних извора сазнања о својој историји, нашим родоначелницима, ми никада мање нисмо
знали и чини се да никада нисмо били

даље од разумевања смисла и величине
њихових дела и намера, јер су стихије
и дух времена у савременом човеку
обликовале снажан вид индивидуализма, који познаје само један закон
– ја, сада и овде. Стога, не чуди јаз који
стоји између нас и наших светитеља: Симеона, Саве и Симона. Они су имали
чврсту свест о томе да је човек стваралац историје, што га чини одговорним
за своју историју пред ближњима и
даљнима, јер су свет и историја, у
хришћанском смислу, настајућа вечност – вечност коју ствара свако од
нас појединачно сваког дана и сваког
часа. Историја, према једној од дефиниција, представља: биографију једне
заједнице у њеном идентитету кроз
генерације, столећа и епохе. А биографија
наше заједнице почиње светитељима:
Симеоном, Савом и Симоном.
„И беху три светила Богом изабрана
на чување народа свога. Они сатворише
на земљи вољу Тројице, отац са два
возљубљена чеда, Свети Симеон са

богоносним кир Савом и са њима помоћник кир Стефан првовенчани
краљ“, пише Доментијан у свом делу
Житије Светог Саве.
Не можемо сагледати Симона без
Саве, нити иједног од њих без Симеона и
напослетку, не можемо њих разумети,
без разумевања Христа и Његове науке.
У њиховим бићима вера и живот су
тесно повезани и недељиви, то јест
њихова теологија и њихова црквеност
јесу две нераздвојне стране једне исте
духовне стварности и једног истог
хришћанског благодатног искуства. Из
свега наведеног, сматрамо да је умесно
да се, данас када прослависмо спомен
Светог Симона у Светој Студеници,
крај његових Светих моштију, подсетимо
накратко и његовог духовног портрета,
који је, између осталог, у грубим цртама,
осликан у Житију Светог Саве.
Теодосије Хиландарац у том делу
за њега каже да је „васпитан у доброј
вери, и савршен у побожности, никада
се није уздао у своју силу но у силу
Беседе | 5

Бога отачаскога.“ Такође, наводи да је
„у војсци искусан и храброшћу удивљен... када сеђаше у челу трпезе весељаше благороднике бубњевима и гуслама... а неговаше много и књижевност, и уз то беше врло разуман и
вешт приповедалац.“ Ови описи наговештавају да у њему нису били супротстављени ратник и писац, дипломата веште речи и градитељ манастира, већ сведоче да је један од најдаровитијих људи међу свим владарима из куће Немањића, све те особине у себи складно објединио.
Свакако, једна од најважнијих црта
на портрету његове личности јесте и
његово списатељство, јер ко хоће да
упозна величину Светог Симона, потребно је да га сусретне и упозна и
као писца. О вредности и значају његовог књижевног дела оличеног у биографији Живот и подвизи Светог Симеона, најбоље сведоче речи господина
Лазара Мирковића који бележи: „Када
сам преводио Стевана Првовенчанога,
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осетио сам високу свечаност стила,
пуну језгровиту садржину, меру у изразу поред свег побожног и поетичног
заноса, и преводећи Стевана застајао
сам и говорио: Краљ је надмашио монахе
и књижевнике.“
На овом месту, дужност нам је поменути да је посебна радост и част
припала и Народној библиотеци Стефан
Првовенчани у Краљеву, када је 2016.
године објавила Песничке одломке
Стефана Првовенчаног, у избору Васка
Попе. Наиме, реч је о изводима из његових прозних дела, у преводу Миливоја Башића, Лазара Мирковића и
Ђорђа Радојичића. Они су пажљиво
начињени и песниковом руком формирани у стихове и строфе. Васко Попа је
избор начинио 1963. године, а до
објављивања долази након више од
50 година, трудом Ђорђа Трифуновића
и уредништва краљевачке Повеље,
које је успело да га убеди да доврши
изабрану збирку давно планираног дела.
Напослетку свега је потребно на-

поменути да нам о аутентичности
личности Стефана Првовенчаног говоре
и догађаји који су обележили његову
владавину. Ту свакако имамо на уму
два, може се слободно рећи, најзначајнија догађаја у историји нашег народа – добијање краљевске круне
(1217) и проглашавање аутокефалности
Српске цркве (1219). Међутим, поред
ових узвишених, његову биографију
обележили су и тешки тренуци попут
сукоба са братом Вуканом, као и напуштање престола и одлазак у изгнанство у Бугарску на самом почетку владавине.
Живот који измиче нашем вредновању, испуњен успонима и падовима,
успесима и промашајима, буран, али
до краја прожет дубоким духовним
садржајима, Стефан Немањић је завршио у потпуној смерности. Његов
брат Сава, пријатељ, сатрудник и
највећи ослонац, замонашио га је у
последњим тренуцима живота, дарујући му име Симон монах. Овим је,
макар и накратко, остварио тежњу да
у свему у чему је могао буде причастан
свом оцу и брату. Тако се овај владар,
у много чему први, овенчао и светачким венцем Христове победничке
славе као Свети монах Симон, и постао
први светитељ аутокефалне српске Цркве.
Тиме је зачет свети српски краљевски
род на светосавском родном чокоту са
светосимеоновским кореном: „Савине
живе речи о правој вери биле су потврђене чудом светог мира из тела
Симеоновог. Стефан је био у духу и
истини са обојицом, поштујући оца и
слушајући брата. Тако су ова тројица
у јединству неуморно подизали народ, како духовно тако и физички.“
Ове скице из живота Светог Симона нас упућују на истинитост речи
нашег уваженог савременика: „Колико
смо као хришћани осветљени ликом
Христа, толико морамо и као Срби да

будемо вођени ликом Светога Саве.
Као што бисмо без Христа били
бесловесни и не бисмо имали осећање
за тајну човека, тако и без Светога
Саве не бисмо осећали историју и у
њој тајну Срба. Били смо сведоци
многих (неуспелих) покушаја да се
научно (па и философски) реши питање
шта је то човек и шта је нација, па и
покушаја да се научно (без душе и вере) одгонетне по чему је неко Србин и
шта је то српски народ; но, шта је да
је, то је народ Светога Саве, те може и
да се одржи само као народ Светог
Саве. То је наш једини идентитет, па
према томе и наш једини континуитет. Дакле, наша историја без историјске свести нема ни морала, јер морал
је ипак правило које се одржава у континуитету, а тај континуитет је могућ
само као историја.“
Нека би нама који живимо у овом
времену Господ дао мудрости, коју је
подарио нашим претходницима, да
бисмо и ми попут њих – љубављу,
трудом и залагањем сачували многоцени бисер поколењима после нас.
Још једном им изражавамо благодарност
и нека би ова књига била скромно уздарје
нашем првом архиепископу Сави,
Симону монаху – првовенчаном краљу,
њиховом оцу, великом жупану Стефану
Немањи, утемељитељу српске државности и свима њиховим наследницима
који су нас учили како треба живети
достојно човека.
Епископ жички
Г. др Јустин (Стефановић)
(Беседа одржана у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ у Краљеву, на дан Светог Симона Монаха, поводом дана града Краљева и представљања монографије „Жичка Епархија
– осам векова светосавског континуитета“.)
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ТЕОЛОГИЈА — ИКОНОМИЈА — ЛИТУРГИЈА

Први део

Теологија, Икономија, Литургија. Богословље и Домострој — то је
Тријадологија и Христологија, и Литургија као синтеза обадвоје у једну
мистагогију. Тема је огромна и у висину, и у дубину, и у ширину, и у дужину,
што каже Апостол Павле у Посланици Ефесцима: Да у љубави узрастете, да
Духом Светим у срцу познате шта је висина, и дубина, и дужина и ширина
крста Христовога (Еф. 3, 18). Реч је о основним истинама наше Православне
хришћанске Богооткривене вере.

1. А просто речено за ону можда
децу која нису припремљена — о овоме говорим: вера у Свету Тројицу, и
вера у Христа Бога и Човека. Један од
Тројице је постао један од нас, поставши Бог Оваплоћени, и то је Богочовек Христос. Тајна наше вере је то.
Зато се крстимо са крстом са три прста. Тако нас благосиља и Епископ кад
служи Свету Литургију са трикиријама — тросвећњаком, и дикиријама —
двосвећњаком. Наши пак суседи римокатолици се крсте са пет прстију,
са шаком, како кажу, као пет рана
Христових. Али то је само један од детаља. Они су склони томе да пренаглашавају поједине ствари, да кваре и
поједине истине вере, па, рецимо, имају
празник Тела Христовога у јесен —
тзв. „Телово”; или пак исувише наглашавају страдање Христово, па исувише
наглашавају Христоискупљење нас
људи. Иако дело Христово није само
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искупљење. Оно је далеко више спасење, и још више обожење, обогочовечење, како је тај израз увео Отац
Јустин, Свети Јустин Нови Богослов у
Православљу.
1. Тајна Свете Тројице је откривена
Христом. Јованов увод у Јеванђеље,
његов пролог, завршава се 18. стихом:
Бога нико никада није видео, Јединородни Син Који је у наручју Очевом,
Он Га је објавио (Јн. 1, 18). Буквално
на грчком: ἐξηγήσατο — значи: „извео
Га на јавност”. И зато је сво Божанско
Откривење христоцентрично. Христос
је открио Бога Оца. Открио је ту истину
да је Он вечни Син Божији, и да је
Дух Свети, такође, Дух Бога Оца. И
тако се открила сва Света Тројица,
Пресвета Тројица Која је од вечности.
Није правилно ни Православно рећи
„Тројство”, него ТРОЈИЦА (Τριάς).
Јеретици, који су се појављивали у
историји Цркве, извртали су Богоот-

кривену веру Цркве, углавном под
утицајем својих претходних школâ
које су прошли. Рецимо, Арије, кад је
оспоравао да је Христос вечни Син
Божији, био је аристотеловац, па је
говорио: „Ако је Он рођен, било је
кад Га није било” — то је била његова
плитка логика, али та логика не важи
за Богооткривену Истину Цркве. Велики Оци Цркве, као што је био већ
Свети Игнатије, убрзо после Апостолâ,
Свештеномученик Богоносац, Антиохијски Епископ; па онда Свети Иринеј (крај 2. века, почетак 3. века),
Епископ Лионски; па онда после Велики Оци 4. века: Свети Атанасије Ве-

лики, па сви Кападокијци — Василије,
два Григорија; па онда Свети Кирило
Александријски, и тако даље, све време
историје Цркве били су Велики Оци,
који су били верни ученици и наследници и настављачи Светих Апостолâ
Христових.
Као што је говорио Свети Отац
Јустин: Дела Апостолска су наставак
Јеванђеља, а дела Светих Отаца наставак су Дела Апостолских. И он је
тако тумачио оне речи Светог Јована
Богослова на крају његовог Јеванђеља:
А има још много друго што учини Исус,
које кад би се редом написало, ни у сами
свет, мислим, не би стале написане
књиге (Јн. 21, 25). „Шта је то? хипербола? – Није”, вели Отац Јустин: „него
сваки хришћанин продужује Јеванђеље
Христово”. Он је непоновљиво поновљени Христос, и продужује ту историју
Бога међу нама — Емануила = Бога
Који је са нама.
Света Тројица је од вечности
Тројица, и о томе су сведочили усмено и писмено велики богослови Православне Цркве, на основу апостолског записаног Христовог Откривења: Идите и крстите све народе у
Име Оца и Сина и Светога Духа,
учећи их да све држе што сам вам заповедио; и ево Ја сам с вама у све дане
до свршетка века (Мт. 28, 19–20).
Христос је стално присутан у Својој
Цркви, јер се оваплотио у тело Цркве
неопозиво, неповратно.
2. Један од Тројице постао је Човек
и остао на сву вечност Богочовек. То
је та друга тајна Икономије Божје, Домостроја Божјег у Христу. То се може
звати Христологија.
Икономија = Домострој значи изградња, уређење и управљање домом.
Данас је наша цивилизација и наш
свет врло једностран. Они имају само
economy енглеско, или économie
француско — имају само као хориБогословље, историја Цркве, култура | 9

зонталу. Какав је то план о кући, брига о кући, подизање куће, руковођење
кућом које је само хоризонтала?! Као
да смо на нивоу животиње, и то оних
гмизаваца. А човек је биће небоземно, усправно, достојанствено, боголико. Човек је, кажу Свети Оци ранога периода, рецимо конкретно Свети
Иринеј Лионски: „Човек је живи ходећи Крст”. Кад стане и рашири руке,
имате живи Крст. Зато је он усправно,
вертикално и истовремено хоризонтално биће кад рашири руке. Живи
ходећи Крст. И пазите, све је повезано једно с другим. Кад је Господ говорио о две заповести — љубав према
Богу и љубав према ближњима — Он
је говорио о томе споју Крста. Љубав
према Богу је вертикала, а љубав према ближњима је хоризонтала. Тек
спојене дају Крст, иначе би била или
само једна водоравна мотка, или само
један усправан колац.
Зато је потребно и спасоносно: љубити Бога и љубити ближњега. То су
две заповести равне међусобно, али је
прва увек прва. Јован у својим Посланицама каже: „Љубите Бога и љубите
ближњега”. И лажно је говорити да
љубиш Бога, а не волиш ближњега.
Али додаје Апостол мало после (није
тада у тексту било глава, та подела је
настала касније): „Ко говори да љуби
ближњега, а не љуби Бога, тај је лажа”
(1. Јн. 4, 20). Само спојене, ове две љубави дају тај спасоносни Крст, наше
крстолико и крстоносно спасење. А
Крст увек води у Васкрсење.
Дакле, тајна Свете Тројице, то је
теологија. Немојте, говорио је отац
Шмеман, немојте да за све употребљавамо реч „теологија”: нпр. „теологија
спорта”, или теологија не знам још чега… Отац Јустин је то понекад називао кромпирологија. Немојмо, јер реч
теологија треба да се поштује. То је
реч о Богу, и није употребљива за све.
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Имате данас: „теологија спорта”, теологија не знам чега!… Мислим да таква
банализација не приличи тој светој
речи.
1. Теологија је реч о Богу. И сваки
човек је, као боголико биће, теолог по
позиву, већ по својој боголикости,
богосличности, богочежњивости. Јер
је створен по слици Христовој, по
Лику Христа, свога Творца (Кол. 3,
10). Кад је Бог стварао човека, Он је
гледао у Христа будућега, Који ће се
тек оваплотити. Јер за Свето Писмо,
наша географска и историјска перспектива не важи. Једноставно је надвремена и ванвремена и есхатлошка,
тј. прозрачивање из онога света и онога
века. И ми смо као боголики човек
назначени за пуноћу подобија с Богом. Подобије је ὁμοίωσις на грчком,
то је више него сличност. То би пре
требало превести као истоветност.
Човек је створен по Лику Божјем, али
назначен да постане истоветан с Богом, да постане уподобљен Богу, као
што је Христос и говорио: Будите милостиви као што је Отац ваш милостив (Лк. 6, 36). Са сваком врлином, са
вером, са љубављу, са надом, са милостивошћу, са смирењем, смиреноумљем, са целомудреношћу, са светошћу човек се уподобљава Богу. „Будите свети, јер сам Ја свет” (1. Петр. 1, 16).
Дакле, човек је слика или икона
Божја, пре свега, као боголико, живо
и слободно, словесно, логосно, Христолико биће, као круна материјалног
и духовног света. Он је створен „привремено мањи од Анђела”, и постављен над делима руку Божјих, каже у
Посланици Јеврејима Апостол Павле
(Јевр. 2, 7). И не верујте свему што неки библисти кажу за ту Посланицу.
Она је сигурно Павлова Посланица
Јеврејима. Павле је научио добро грчки,
и то је најписменија Посланица његова на грчком. Можда је њу Павле дик-

тирао неком свом ученику, и можда је
тај ученик нешто и ретуширао, али је
у тој Посланици садржана Павлова
теологија о Богу и о икономији у
Христу.
Пустите пусте приче протестантске
да, не знам, постоје, наводно, само четири Павлове Посланице. Неко је од
наших теолога недавно докторирао у
Солуну, и написао у свом раду, под
утицајем тамошњег професора немачког ђака, као да су неке Павлове
Посланице тобоже „другостепене”, па
и „трећестепене”! То су ноторне глупости. Један грчки професор новозаветник у Атини, докторирао је у Немачкој, проф. Панагопулос Јоанис
(умро је млад), немачки ученик и доктор Новог Завета, рекао ми је: „Све
немачке теорије из Новог Завета су
измишљене, зато што они нису разумели грчки текст”! Знате, они само
пледирају да знају Нови Завет, а не
знају га исправно. И, наравно, називају то ерменеутика, како је они тобож знају! Као што има световних писаца који извлаче из текста неког писца
своје закључке, а заборављају самога
писца који је тај текст написао. Но,
оставимо их. Отац Јустин је за такве
говорио: „Они се баве корицама Светог
Писма”.
Ја ово свесно говорим, и знам шта
говорим. Имали смо у Атини професора Новог Завета, са претензијама да
једино библисти нешто знају о Светом Писму. Ја му кажем: „Професоре
Агуридис, дајте и нама осталима право да нешто и ми патролози знамо од
Светог Писма. Немојте га само за себе
монополисати”. Јер, то су само ваше
голе претензије.
Узгред, само да поменем: Свето
Писмо је Црква писала Духом Светим, и Црква је потврдила да је Свето
Писмо богонадахнуто од Духа Утешитеља. На крају Јеванђеља Јовано-

вога каже се: А ово написа онај ученик
који сведочи о овоме, и знамо да је истинито сведочанство његово (Јн. 21,
24). То је дописала Црквена општина
која је примила Јованово Јеванђеље, и
тако га потврдила. И требало је да га
потврди, јер има још других апокрифних Јеванђеља: као што је тзв. Јаковљево, или Јеврејско, па, не знам, Томино Јеванђеље. А само Четири Јеванђеља је Црква потврдила. Црква је
писац њихов, а Црква је старија од
Светог Писма. Црква је гарант Светог
Писма. Свето Писмо је настало Светим Духом унутар Цркве (2. Тим. 3,
16), и само у Цркви као такво функционише. А ово sola scriptura, то је протестанстка погрешна теза. Рекао је један
православни богослов: „Да је Бог хтео,
могао је да нам пошаље Писмо са неба;
не би требала онда велика драма крста
и страдања Сина Божјега Јединороднога. Било би добро да нам само напише једно Писмо“. Али Христос је
Логос Божји, Ипостасна Реч Божја, и
зато је Свето Писмо дато нам од Њега.
По Светом Максиму, Свето Писмо је
већ извесно Оваплоћење Христово.
Епископ умировљени ЗХиП
Атанасије (Јевтић)
(Текст је предавање
докторантима теологије на
Православном богословском
факултету у Београду, 2017. г.)
наставиће се
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КРСТ САМОЉУБЉА И КРСТ ЉУБАВИ

Трећи део

О

дрећи се од себе и узети свој крст
– то је стање, које се чини мучењем, а у ствари је на парадоксалан начин велики благослов. Овде ти
Христос дословно каже:
– Узми овај крст слободно, понеси
га са радошћу, ради љубави и следи за
Мном.
И обратно: у ношењу крста свога
егоизма је скривено много бола.
„Ко хоће душу своју да сачува, тај
ће је изгубити“ (Лк. 9, 24).
Ко хоће сам да спасе себе (без Бога,
прим. ур.), то јест своју душу, тај ће
се одрећи крста. И овде није реч о
оном појму који ми често употребљавамо: „спасење душе“. Господ нам дословно каже, ко хоће да сам стекне
унутрашњу пуноћу, тај ће је, уместо
да је нађе, изгубити:
– А ко изгуби себе не просто тако,
већ ради Мене и Јеванђеља, ко себе
изгуби ради речи које вам Ја говорим,
тај ће се спасити.
Ко је спреман да „погуби“ себе (не
наркотицима, храном и опијањем ради утољавања сопствених пожуда и
жеља) тај ће задобити вечни живот:
„Христос је узишао на крст, зато што
ме воли. Онда хајде да и ја узиђем на
крст – мој малени крст, јер и ја хоћу
такође да волим. И чим ово учиним,
спасићу се.“
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Ово је апсурдна логика Јеванђеља,
коју ми видимо остварену у животу
светих. Овде не могу да не поменем
неколико имена. На пример оца Епифанија (Теодоруполоса) – човека, који
је поседовао такве способности да буде
не само предавач, већ и ректор универзитета, и имао могућност да
постане не само епископ, него и архиепископ. Но, иако је он располагао
таквим квалитетима, а и многи га
подстицали да пође у том правцу, он
је одговарао:
– Не! Ја хоћу да служим људима! И
не желим да добијам новац!
Он није добијао свештеничку плату, (коју у Грчкој свештеници добијају
за разлику од Србије, прим. ур.) а оно
мало што су му давали, делио је, да би
свецело остајао предан љубави Божијој. Радио је као редактор у једној
издавачкој кући, добијао је по 50 драхми, да би могао живети као аскета у
центру Атине, на тргу Омонија. То је
био благодатни, свети човек... Знајте,
да је он био кристално чист човек. Сећам
се, да сам му једном рекао:
– Старче, а зашто ви нећете да будете епископ?
Ја сам сâм маштао да постанем
свештеник, и говорио сам себи, да када он постане владика, одмах ћу
прећи код њега. Он ће организовати

митрополију... Када сам му то рекао,
он је пажљиво погледао на Распеће,
које је стајало пред њим, и рекао:
– Па, шта да ти кажем Нико? Ја гледам на Њега, а Он ми ништа не каже!
Он је гледао на Распеће, и Христос му
није рекао: „Узвиси се“, већ: „Унизи се“.
Никада нећу заборавити ни старца
Пајсија. Он је доживљавао јаке болове, али је његово лице сијало радошћу. Зашто?
– Зато што сада, говорио нам је он,
што кажем, то се и догоди. Раније је
Бог затискивао уши, и говорио ми само „не“. А сада, пошто се уопште не
молим за себе, али о ма чему се помолим за друге – све се то испуњава! Чак
и ако човек не заслужује да се то догоди.
Он је имао смелост пред Богом.
Стојећи на прагу смрти, трпео је
страшне болове изазване канцером,
али Га је умољавао да му не одузме
ово страдање. Напротив, он је користио бол, да би измолио од Бога нешто

добро за друге. Ето како човек губи
(поништава) себе, доживљава смртну
бол, али говори: „Ја умирем, да би се
догодила чуда другима!“
Сада замислите свет, који се састоји
од таквих људи! Каквим животом би
ми живели тада? Животом, у коме би
се обистиниле речи Светог апостола
Павла: „Нико нека не тражи што је
његово, него сваки оно што је (на корист) другога“ (1 Кор. 10, 24). А сада
нађите још негде овакав аманет и реците ми да он постоји, као написан.
Нема другог оваквог нигде. Само се у
Јеванђељу ово може наћи. Верујте:
ово вам говори онај, ко је много тражио,
пре него што је прочитао Јеванђеље.
Замислите живот или заједницу, у
којој би свако тражио добро другога,
у којој би сви били браћа једни другима. Ми ради тога и идемо у цркву, и
одлазимо у манастир, у Цркви зато и
постоји појам „парохија“. Ви долазите
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мо Свету Литургију; заједно приносимо хлеб и вино, који су наш живот;
заједно се причешћујемо, да бисмо
пребивали у љубави, да бисмо достигли ову отвореност међу собом. Ради
тога се и причешћујемо из једне кашичице. Као једна породица. Породица Бога. Сваке недеље, сваког празника, увек заједно. Зато се не упињи
да решаваш своје проблеме индивидуално, јер тако ће се они још јаче обрушавати на тебе, и ти ћеш све више
пропадати у њима.
Међутим, у ствари ово је још под
великим знаком питања: јесмо ли ми
породица, зато што често долазимо у
цркву као индивидуе, дословно као
да идемо у супермаркет? А у супремаркету свако има своја колица: он
их напуни, плати и одлази. Нас је тамо много, и сваки је сам. А у цркви
није тако, зато што оно што ми добијамо бива раздељено, и повезано с
нашим приопштавањем Животу, које
и представља одговор на многе проблеме. Пошто се промени наша веза са
Богом, и наш живот се мења, али не
остаје без проблема, јер код нас се јављају друга искушења, други проблеми,
али такође и друга, велика решења.
Одрицање од себе – то је стање које
захтева труд. Међутим, када уложиш
ове духовне напоре, када станеш на
овај пут, открићеш нове и велике хоризонте у своме животу.
Ко живи у своме нарцисоидном
свету и никога не воли, тај, ако и у
цркву оде, то је исто као да је свратио
у супермаркет. Пошао је у месару,
прошетао се по пијаци, а потом је одлучио и да сврати у цркву, зато што
хоће да узме нешто из ње. Такав човек
не иде за Христом, њему је потребно
нешто конкретно:
– Крсти моје дете! Венчај мога сина! Одслужи ми молебан!
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бан? Ти мислиш да се све чини на магичан начин? А где су Христове речи: Ко
хоће – и: хајде за Мном? Где је твоја
спремност да постанеш Христов ученик? Свете тајне поседују благодат,
али оне потребују и вољу – вољу, која
би са-дејствовала, да би оне могле донети плод.
Ако хоћеш да се помириш с мужем
– иди се исповеди!
– Ах, да! За то је он крив! – одговараш ти.
Тада, макар и три молебана сваки
дан служили, али док се будеш држала
оног „он је крив“, нећеш видети успеха.
Разуми, да ако се у овом тренутку мој
живот сруши, Бог ми неће судити по
гресима мога мужа или жене. Он ће
судити мене самог. Постоји дело, које
треба да учиним ја. Лично. Тада ће
почети деловати благодат Свете тајне.
Зато духовни живот започиње од
Исповести. Међутим, чак и на исповести се може човек затворити у себе.
Ти се можеш исповедити и опет остати неутешеним, дубоко у души не желећи да се спасеш, не желећи да осудиш себе, већ настављајући да тражиш кривицу у другима.
Презвитер Николај Лудовикос,
превод са руског: Небојша Ћосовић
наставиће се

ДУХОВНОСТ КАО ТЕМЕЉНА ДИМЕНЗИЈА

ЖИВОТА ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Други део

С

ве до 20. века особе са сметњама у
развоју склањане су од очију јавности, живећи у изолацији. Тек од
прошлог века ове особе изазивају већу
пажњу у јавности и многе институције
почињу се бавити њима како би били
укључени у активности друштвене заједнице као равноправи чланови друштва.
Године 1975. Генерална скупштина УН
усвојила је Декларацију о правима
особа са инвалидитетом. Ова декларација гарантује поштовање достојанства особа са инвалидитетом, они
имају иста грађанска и политичка
права као и њихови суграђани истих
година; ова Декларација забрањује
дискриминацију особа са инвалидитетом. Од тада па до данас све чешће
се у јавности спомињу особе са инвалидитетом, све се више пажње посвећује
њиховој инклузији. У прилог томе говори и инклузивно образовање које
омогућава сваком детету да се школује под истим кровом са својим вршњацима. Отварају се дневни боравци где
особе са инвалидитетом проводе време након завршеног школовања. Овај
вид активности им омогућава да на
квалитетан начин проведу време, а
истовремено породицама ометених

особа омогућава предах. Све се више
говори и о запошљавању особа са инвалидитетом како би били корисни
чланови друштва, али у овој сфери
још увек нема много напретка, тако
да су особе са инвалидитетом социјално зависни чланови нашег друштва.
Нека истраживања која говоре о
духовности особа са сметњама у развоју
рађена су у Америци, где овакве особе знатно чешће одлазе у храмове, него што је случај код нас. Резултати истраживања (Shogen i Rye, 2005) које је
укључивало особе с умереним и тежим интелектуалним тешкоћама, показали су да је вера важан део живота
већине тих особа и да је она једна од
најчешће бираних активности у њиховом животу. Како истичу аутори
истраживања, учествовање у верским
активностима даје прилику особама с
интелектуалним тешкоћама за интеракцију с осталим људима у заједници, развој пријатељства и стварање
природног круга подршке (Gaventa i
Peters, 2001). Што се тиче унутрашњег
осећаја религиозности, већина је навела
како верују у Бога, моле му се и редовно
размишљају о Богу. Вера им помаже у
разумевању доброг и лошег и помаже
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да остану смирени у стресним ситуацијама. То показује како испитане
особе с интелектуалним тешкоћама
мисле да вера доста утиче на њих, не
само у верским активностима, већ и у
свакодневним животним ситуацијама.
Истраживања показују да особе с
интелектуалним тешкоћама имају
развијено уверење „о великој снази
Бога“ и имају видљиву добробит од
учествовања у религијским и духовним
активностима. Особе које имају блаже
интелектуалне тешкоће на апстрактнији
начин доживљавају веру, док особе с
тежим ступњем интелектуалних тешкоћа
веру доживљавају на конкретнији начин (Shogren i Rye, 2005). Различита
истраживања потврђују да духовност
има значајан утицај на прихватање
инвалидитета у психолошком и физичком смислу (Belcher i dr, 1989; Byrd,
1988; Carroll, 1993; Carson i dr, 1992;
Keye, 2000; Pressman, 1990 prema Kaye
i Raghvan, 2002). Повезаност с Богом,
као извор снаге, али и одлазак у цркву,
позитивно су повезани са ношењем
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са препрекама узрокованим инвалидитетом и заједницом која није инклузивна. Одлазак у верске заједнице
смањује отуђеност и усамљеност уколико су особе тамо прихваћене и добродошле. Осим тога, особама с инвалидитетом духовност смањује осећај
беспомоћности. (O Brian, 1982 prema
Kaye i Raghvan,2002). Истраживања,
такође, показују да постоји велика
повезаност између квалитета живота
и практиковања духовности, па се
сматра да одласци на богослужење и
активно живљење вере доприносе
бољем квалитету живота појединца.
Вера даје смисао његовом животу, а
однос с Богом одговоре на основна
животна питања (Leutar i Leutar,
2016). Дакле, особи с инвалидитетом
духовност представља наду, сигурност,
ослонац и снагу.
Колико је познато нема истраживања која су се бавила односом између
Српске Православне Цркве и особа
са инвалидитетом. Познато је само да
поједини верујући родитељи у Србији

нерадо доводе децу на Литургију, управо из страха од ометања службе, као и
предрасуда које су још увек код нас
присутне. Један од најлепших примера хришћанског милосрђа и љубави је
Манастир Свете Петке Изворске код
Параћина. У оквиру овог манастира
налази се дом за девојке са сметњама
у развоју о којима брину монахиње.
Овај дом броји око 100 корисница, а о
њима се стара око 10 монахиња. Такође, при Храму Светог Василија Великог у Маршићу (Крагујевац) отворен је дневни боравак за децу са сметњама у развоју. Боравак је бесплатан
и предвиђено је да са корисницима
пет дана у недељи по четири сата раде
осим стручњака из области дефектологије, педагогије, психологије и
свештеници. Сличне примере можемо наћи у православном свету. Рецимо, Јелисаветски манастир у околини
Минска у Белорусији има дом за
смештај особа са сметњама у развоју
и на веома квалитетан начин води
бригу о корисницима.
Током рада са овом популацијом
из личног искуства можемо приметити да особе са сметњама у развоју са
великом радошћу обележавају крсну
славу. Радо одлазе у цркву, а они који
имају већу свест о посту и Причешћу
радо посте током постова и причешћују се. Чак и оне особе које су
нижих способности, па не знају и не
умеју да објасне шта је слава, Божић
или Васкрс, изузетно се радују свим
обичајима везаним за ове празнике.
Сваки излет који укључује одлазак у
цркву или манастир веома позитивно
утиче на особе са сметњама у развоју.
Колико је вера битна у животу сваког
појединца, па и особа са инвалидитетом говори и чињеница да је црква
брвнара посвећена Светом Луки
Кримском у оквиру комплекса Дома
за особе ометене у развоју у Малим

Пчелицама у Крагујевцу врло посећена
од стране корисника овог дома. Према неким подацима покушај самоубистава корисника је много мањи од
како је овај храм саграђен, што само
по себи јасно говори о односу особа
са сметњама у развоју према вери.
Закључујући, сматрамо да је веома
важно да Српска Правослaвна Црква,
али и остале верске заједнице у Србији,
треба не само да прихватају особе с
инвалидитетом већ да итекако буду
отворене према лепоти различитости, активно укључе сваку особу
без обзира на степен и врсту инвалидитета и помогну им у разумевању
значења инвалидитета. Без обзира на
оштећења особа са сметњама у развоју
њихово људско достојанство није нарушено. Они су и даље носиоци лика
Божијег и наша браћа и сестре којима
су потребни емпатија и помоћ. Када
нам спадне копрена са очију видећемо тог нашег ближњег као себи
равног, кроз кога нам се радикално
открива Други и који нас, уколико му
допустимо, може поучити другачијој
мудрости која је сакривена од мудрих
и разумних, а откривена безазленима
(Мт. 11,25).
Ана Јаковљевић, дипломирани
дефектолог-олигофренолог
Тијана Палибрк, дипломирани
дефектолог-сурдолог
Центар за пружање услуга
социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
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О ПОКАЈАЊУ И БРИЖНОСТИ
Драги мој брате Н,
Јуче сам добио твоје писмо у коме
ми пишеш о својој бризи за ближњег
који је посрнуо. Молитвено се надам
да си уз помоћ Божију, успео да вратиш
унутрашњи мир, толико потребан када
је у питању духовно делање. Оно што
је евидентно је да сваки ред твог писма
одише борбом и трагањем за узрочно-последичним везама стања твог
пријатеља са ким се на неки начин и
обрачунаваш. Можда ће ти звучати
необично, али, према мом искуству,
све то је уобичајени део процеса прихватања, јер се о томе заправо ради овде.
Када се човеку открије дубина таме
свога ближњега, коју, чини му се у том тренутку може да опипа, настаје и шок, и
страх, и збуњеност, и немоћ, јер не
зна шта сада да ради са том спознајом.
И углавном, услед свих наведених
осећања, у том тренутку има необјашњив порив и потребу да побегне, да
се склони и од себе и од ближњег. Али
ако тада превлада разборитост и она
љубав павловска која не тражи своје
и све сноси, онда се од тебе захтева делање и прихватање, што је процес који
се одвија на два нивоа. Најпре је потребна унутрашња промена односа према
ближњем, кога смо до тог тренутка
или идеализовали, или умањивали и
занемаривали слабости којих смо били
свесни, из разлога што нисмо имали
снаге да га прихватимо таквог какав
јесте. Упоредо са тим је неопходно
мењати пасивну бригу у активну брижност. Дакле, као што видиш, ово је у
бити и твој изазов, који и од тебе захтева
промену. У овоме се састоји суштина
духовног предања које ми је предао
мој духовни отац, када се ради о
заједници и проблемима унутра ње –
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шта год да се дешава, узроке и решења
тражи и у себи.
Да би човек прихватио другог, са
свим слабостима, манама и врлинама,
са свим ограничењима, мора најпре
на исти такав начин да прихвати себе.
То прихватање себе подразумева оно
право покајање и преумљење на које
смо призвани као хришћани. Покајање,
које не подразумева онај зачарани
круг од кињилачког осећања кривице
које затим смењује грозничаво самооправдање у коме никада не налазимо
мира, из кога никад ништа не научимо и које не доноси промену у нашем
унутрашњем бићу. Такво псевдо покајање уноси само немир у сваки однос,
јер не имајући одушка од те бескрајне
самокритике и на знајући шта да радимо са том тескобном кривицом, ми је
изливамо на све друге и тиме још више
оптерећујемо своју намучену душу.
Ако погледамо сцене из Јеванђеља
у којима су приказани ти тренуци покајања, који су нам дати као образац
за подражавање – видећемо да ту нема
ничега сувишног, већ само потпуна
свест о сопственом паду, одлучност
на промену и потпуна преданост Богу
која у себи носи један посебан мир.
Блудни син је само устао и рекао:
„Отићи ћу оцу својему, па ћу му рећи:
Оче, сагреших небу и теби, и више
нисам достојан назвати се сином
твојим – прими ме као једнога од
најамника твојих. И уставши отиде
оцу својему.“ Нема самооправдања, нема
хистеричних суза, нема бесконачних
распредања и тражења: кривца, узрока
и последица, само свест о промашеном путу и решеност да се врати назад у окриље. Та иста тишина прати и
жену грешницу и покајаног разбојни-

ка на крсту. Просто не могу довољно
да нагласим колико ту заиста нема
ничег сувишног, само та једноставност
која нема илузија о сопственој врлини
и која стоји ту потпуно огољена пред
собом, Богом и људима. То је стање
душе и духа коме треба да стремимо.
Што се тиче бриге и брижности важно је да исправно разумемо ове термине и да разазнамо разлику у осећањима. Јер брига је
бесплодна и карактерише је осећање
страха, туге и стрепње у чијој се основи заправо налази
неприхватање другог. Она нам ствара
илузију личне доброте и племенитости, јер ето ми
бринемо за/због неког, док у реалном
животу не чинимо
ништа на пољу конкретне помоћи, зато што се сва „акција“ дешава на
умно-д ушевном
плану из кога ни
изађе у стварни
свет. Највећи проблем је у томе што брига исушује све
животне изворе у човеку и када треба
да дела нема ни снаге ни храбрости за
то. Насупрот томе, брижност је делатна и њена главна особина је: одговорност, односно стално питање пред
проблемом: Шта ја, сада и овде могу
да учиним да буде боље? Она не узмиче пред несигурношћу, него смело иступа напред имајући чврсту веру да ће
Господ помоћи. Често се дешава да
будемо збуњени, повређени, па чак и
уплашени стањем наших сродника.
Брига у човеку ће ићи од осећања
страха, немоћи, јер не знамо како да

делујемо, а завршиће се осуђивањем,
стављајући тако саме себе, своја осећања
и лични комфор који нам је нарушен, у
центар збивања. Док брижност пажљиво ослушкује унутрашња кретања
ближњих, тражи узроке не би ли
нашла и начин на који да олакша, ако
већ не може да реши проблем. Брижност уме да у тишини седи поред
ближњег, ако ће му од тога бити боље;
уме да пита: шта
да уради да ублажи тегобу, уме да
охрабри и надахне, и уме тихо и
невидљиво да бије
те унутрашње битке са својим рођеним. Дакле, брига
је окренутост према себи и сопственим силама, док је
брижност окренутост ка Богу и
ближњем.
Знам...
Рећи
ћеш: потребно је
пуно времена и труда да те покрете
душе окренемо на
добро, али, рећи ћу
ти, нису нам задати временски рокови до кад најкасније
треба да позавршавамо све те унутрашње послове душе. Важан је циљ и
чему тежимо. Завршићу речима Светог
Тихона Задонског који каже: „До Царства Божијег стижу они који после
сваког пораза, уместо да седну крај
пута и плачу над собом, иду даље и
плачу успут.“
Господ мира, љубави и сваке утехе
нека је са тобом, твојом породицом и
ближњима. Твој М.
М. Х.
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СТРАДАЛНИК ХРИСТОВ – СВЕШТЕНИК
МИЛАН Ј. ТУЦОВИЋ
(1895–1945)
Први део
Чувајте се од људи; јер ће вас предавати судовима, и у својим синагогама ће
вас шибати... И сви ће вас мрзети због мога имена; али који претрпи до краја,
тај ће се спасти (Мт. 10, 17; 22)

В

елика фамилија Туцовића дала је Србији ратнике, официре, уметнике, интелектуалце, угледне домаћине и
преко деветнаест свештеника. Уздигнуће
породице отпочиње половином деветнаестог века када се у златиборском
селу Гостиље рађају браћа Јеврем, Јован,
Сима, Васо и Милош, од којих прва
тројица узимају свештенички чин.
Њихова деца, васпитавана у љубави
према Богу, правди и слободи, постају
најбољи ђаци, јунаци у ратовима, хероји
за отаџбину и страдалници за веру
православну.
Један од тих поноситих горостаса
био је и мученик Христов, свештеник
Милан Туцовић, парох чачански. Рођен је
у Дубу, селу у рачанском срезу, 27. 12.
1895. године од оца Јована, протојереја дупског, истакнутог свештеника,
и мајке Јованке (рођ. Котлајић), који
су поред Милана имали и старијег сина Боривоја. Милан одлучује да настави традицију свога оца и стричева
и као одличан ученик уписује Богословију Светог Саве у Београду. Балкански ратови и Први светски рат
осујетили су његову намеру, те као
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млад богослов заједно са својим професорима и колегама даје се на располагање својој земљи и народу. У рату
је учествовао као пешак борац прешавши албанску голготу и као бoлничар на Крфу због чега је након рата
одликован Албанском споменицом и
Медаљом за војничке врлине. У тим
годинама, а и после рата велику подршку
и брижност имао је од свог старијег
брата од стрица потпуковника Владимира
Туцовића за кога је био веома везан.
Ужаси рата које су ти млади богослови доживели били су Божијом милошћу ублажени до краја 1917. године,
када је, заједно са својим професорима, пет студената и педесет богослова
из Богословије Светог Саве у Београду послато на колеџе Англиканске цркве
у Кадесдону, Дорчестеру и Оксфорду.
Многа значајна имена Српске Православне Цркве везана су за овај „енглески
период“. На првом месту истичу се
двојица данашњих светитеља – Николај Велимировић, који је припремио
терен и дочекао богослове у Енглеској,
и Јустин Поповић, који је био међу
петорицом студената. Још бих поме-

нуо и потоњег епископа далматинског Иринеја (Ђорђевића) из Горњег
Милановца и теолога Јелисија Андрића
из Ужица. Наставници су били Николај
Велимировић, тада јеромонах, двојица
потоњих епископа, Јосиф Цвијовић и
Дамаскин Грданички, јерођакон Демостен Илић и јереји Милан Милутиновић и Војислав Јанић, касније
министар вера у Краљевини СХС.
Захваљујући образовању које су у
Британији добили, многи од њих постали су веома угледни и утицајни
чланови југословенског друштва.
Милан Туцовић дипломирао је на Кадесдону почетком јануара 1919. године.
Поред богословског знања, беспрекорно је савладао енглески језик и
стекао нераскидиве везе са најумнијим
и најутицајнијим људима Српске
Православне Цркве. Група теолога,
који су били на дипломским студија-

ма у Оксфорду, по повратку у Србију
у Сремским Карловцима оснивају
утицајан часопис „Хришћански живот“, у
коме су редовно објављивани афирмативни извештаји и вести из живота
Енглеске цркве. Међу њима је био и
Милан Туцовић, као сарадник и као
васпитач у Манастиру Хопово.
Долазак Светог владике Николаја
на трон Епархије жичке 1919. године
значио је и окупљање његових најбољих ученика као сарадника у организацији поверене му епархије. Тако
је декретом архијерејске власти од 20.
октобра 1919. године, теолог Милан
Туцовић дошао у Чачак, седиште
епархије, на место званичника, касније
писара у жичком Духовном суду. Наредне године оженио се супругом
Милком по професији учитељицом,
са којом добија ђерку Веру 1921. године и сина Љубодрага (Ђида) 1924. гоБогословље, историја Цркве, култура | 21

дине. Ђаконски чин је примио 16. јуна
1921. године, а свештенички пет дана
касније са парохијом у селу Трнава,
где остаје тринаест година када се као
капелан враћа у Чачак. Званични парох
друге чачанске парохије постаје 5. 10.
1935. године.
У периоду између два рата, отац
Милан се свесрдно ангажовао на
пољима културе, образовања и хуманитарне делатности. Многи његови
текстови, извештаји и преводи објављивани су у службеним гласилима
Епархије, где је радио у редакционом
одбору и као уредник „Прегледа Цркве
Епархије Жичке“, „Жичке библиотеке
Свети Лазар“. Писао је и за „Весникнедељник СПЦ“. Красила га је изузетна
елоквенција и љубав према књижевности,
коју је исказивао често цитирајући и
преводећи омиљене песнике, књижевнике и филозофе. Преводио је „Ноћне
часове“ шкотског писца Џона Роса
Макдуфа. Писао је о актуелним про-
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блемима Цркве и целокупног друштва,
износећи ставове о моралном, материјалном и социјалном статусу свештеника, критикујући њихову неслогу и
пасивност. Писао је и говорио о односу према властима, васпитању омладине, као и новим идеологијама које
су постајале све присутније. Као Николајев ученик и васпитаник, написао
је 1921. године први превод са енглеског
његове беседе „Нови идеали у васпитању“. Свештенство Епархије жичке у
више наврата бирало га је за свог
представника и делегата на конференцијама предратног „Свештеничког
удружења“. Био је вероучитељ у чачанској Гимназији и председник Црвеног крста у Чачку. За ревносну службу
одликован је црвеним појасом на
Светог Саву 1933. године од стране
Епископа жичког Јефрема Бојовића.
Милош Живановић
наставиће се

БЕЛА ЦРКВА КАРАНСКА
Први део

Увод

Н

а западу Србије, у плодној долини
мале реке Лужнице са њене десне
стране, између Ужица, Пожеге и
Косјерића, од планине Црнокосе на
југ, и под окриљем Јелове Горе, већ вековима сија једна од најстаријих очуваних средњовековних светиња
ужичког краја. То је храм посвећен
Благовестима Пресвете Богородице у
селу Карану, познатији као Бела црква
каранска. Други споменици овог
краја, цркве и манастири, били су рушени, спаљивани и затим обнављани,
док Бела црква у Карану једина чува
изворне архитектонске и сликарске
вредности доба у коме је настала, у
првој половини 14. века.
Вековима је ова црква била средиште верског, духовног, просветног,
националног и културног надахнућа
и ослонца народу овог краја, који се

по реци Лужници назива Лужничка
долина или Жупа Лужница. Бела црква
каранска је аутентично сведочанство
о животу овдашњег становништва
кроз све историјске промене, било у
доба узлета и сјаја српске средњовековне државе, било у доба небројених
ратова, буна, сеоба и робовања под
Турцима и осталим завојевачима.
Историја
Поред несумњивог значаја и угледа,
није остало много директних писаних историјских сведочанстава и података о самој Белој цркви у Карану,
посебно не о њеном ктитору и самој
изградњи. Тако се много тога мора
реконструисати на основу фресака,
археолошких налаза, народних предања и разбацаних фрагментарних
натписа, што су и урадили знаменити
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лози, историчари уметности, етнографи... Да поменемо само неке као
што су: Милан Кашанин, Владимир
Петковић, Зорица Симић-Миловановић, Гордана Томић, Драган Војводић,
Живојин Андрејић, Раде Познановић... Наравно, ту је и незаобилазни
„Летопис Цркве каранске 1335–1955.
год“ који су писали свештеници Видак
Папић, Милорад Поповић и Синиша
Петровић.
Белу цркву у Карану саградио је
локални жупан Жупе Лужнице Петар
Брајан са својом породицом. Грађена
је тридесетих година 14. века, а завршена, како се сматра, 1342. године
(или чак 1335. године), када је цар Душан још био краљ.
О самој градњи
храма и његовом
ктитору нема писаних историјских
докумената, а ни у
народном предању
нема сачуваних
трагова сећања, јер
се старо становништво овог краја
масовно иселило
у време сеоба, а Жупа Лужница је готово сасвим запустела. Касније је насељена придошлицама из других
крајева, којом приликом су се предања
покидала и избледела.
Време градње може се са доста сигурности утврдити по портретима на
фрескама, које су на срећу релативно
добро очуване. Милан Кашанин, који
је написао једну од најпознатијих монографија о Белој Цркви у Карану,
пише да су на сличном положају
грађене цркве у Дренови, Брекову,
Црква Светог Ђорђа у Расу и Манастир
Бања код Прибоја. Углавном, истраживачи се слажу да су ликови краља
Душана и краљице Јелене поуздан показатељ о времену грађења цркве ( Р.
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Познановић, Бела црква у Карану).
Каранска црква је изграђена као
скромна задужбина локалног жупана
Петра Брајана, вероватно као породични маузолеј где су били сахрањени, али и као парохијски храм. Готово
кроз читаву своју историју као таква
је и функционисала, и при њој су служили парохијски свештеници. Има
додуше извесних основаних претпоставки да је повремено, у временима
сеоба, ратова и опустошења посебно
крајем 17. и почетком 18. века служила
и као манастир, тј. као прибежиште
расејаним монасима који су уточиште
нашли у цркви одакле је парохијско
свештенство избегло са својом паством.
После распада
Немањићког царства, а до 1373. године Жупа Лужница са Белом
Црквом у Карану
била је у саставу
државе
жупана
Николе Алтомановића, који је те
године потучен у
бици на Пониковици, након чега је ова Жупа потпала
под власт кнеза Лазара, а касније
ушла у састав деспотовине деспота
Стефана Лазаревића.
Након пада Српске деспотовине
1459. године, Турци су заузели и ове
крајеве, и тада долази до великог назадовања и пада, како у материјалном
тако и духовно-културном погледу.
Сама историјска сведочанства постају
све оскуднија. Ипак, упркос свеопштој стагнацији, у то време настао је
један од најлепших и највреднијих
писаних споменика из доба турског
ропства. У питању је знаменито Каранско или Вуково Јеванђеље, преписано 1608. године од стране попа Вука, сина протопопа Ралета, које се да-

нас чува у Манастиру Никоље у Овчарско-кабларској клисури. Многи
стручњаци сматрају да је Вуково јеванђеље ремек дело калиграфске
вештине и уметности минијатура. О
њему сведочи и Вук Ст. Караџић у часопису Даница у Бечу 1826. године:
„најзнаменитија књига...писана на
хартији на половини
табака. Писано је врло лијепо
линијским словима, извезена
златом и различитим бојама...до
удивљенија прекрасним
како мајсторством тако и бојом,
особито плавом и златном.
Сваки је лист оперважен златом са
обје стране, а како ти
первази тако и писмо све је једнако
као да је штампа, а
Тако је све лепо и ново као да је јуче
писато...“

Ручно преписивање ове књиге сведочи да су штампарије, недалеко
одавде, у Манастиру Рујну и Мркшиној
цркви код Косјерића, биле уништене,
и да су преписивачи били принуђени
да се сналазе и враћају на старе методе
умножавања књига. За претпоставити је да им је преписивачки центар за
ову област био у Овчарско-кабларским
манастирима, па отуда Вуково Јеванђеље касније тамо.
У време страдања под Турцима и
током Великих сеоба Срба 1690. и
1738. године већина староседелаца
Жупе Лужничке избегла је на север.
Тада није дошло само до прекида народног памћења, већ су и многи вредни духовни и културни споменици
овог краја нетрагом нестали, или
уништени. Сама Бела црква претрпела је знатна, али на срећу не и фатална, оштећења. У 19. веку дозидана је
припрата (па је опет обновљена седамдесетих година 20. века) на месту
старе порушене. Извршене су и друге
поправке на крову, куполи и поду, и
изграђене су звонара и парохијска
канцеларија. Под је опет рађен седамдесетих година 20. века када су вршена и археолошка испитивања.
Јереј Марко Ерић,
Храм Благовести Пресвете
Богородице у Карану
наставиће се
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Ч

ШТА СУ ЉУДСКА ПРАВА?

еста грешка која се прави кад је
јавност неком речју преплављена,
јесте игнорантски однос према тој
речи. Они који игноришу правдају се
тиме да се о томе већ све зна, па зар
треба о томе мислити!? То је углавном
велика заблуда. О томе се, по правилу,
мало зна. Или се не зна ништа! Онда
та, у медијима често коришћена, реч
служи за манипулисање. Такав је случај
са синтагмом људска права. Управо
чињеница да тиме можемо постати
жртва манипулације, треба да буде
додатни подстицај да већу пажњу
посветимо таквим речима.
О важности људских права најбоље
говори чињеница да су она побројана,
бар нека од њих, у уставу као најважнијем
и по снази највишем правном акту
државе. Она су политичко-правни
феномен. Људска права припадају
човеку као таквом. Друго име за људска права је права човека. Човек се
рађа као слободно биће, поседујући
људска права која су гарант његовог
достојанства и која му омогућавају да
задовољава своје духовне и биолошке
потребе. Људска права ограничавају
државне органе да наруше човеково
достојанство. Једино оправдано ограничење људских права је у случају
озбиљне безбедносне претње по човека.
Али и у таквим случајевима се вага,
па ако је ограничавањем неких људских права мања штета него она проузрокована безбедносном претњом,
онда их је оправдано ограничити.
Трагедија је у томе што се под маском
људских права чине немилосрдна насиља над читавим народима. И сами
смо били жртва таквог насиља, оличеног у НАТО агресији 1999. године,
због наводног (читај: измишљеног!)
кршења људских права албанског стано-
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вништва у јужној српској покрајини
Косову и Метохији. Нажалост, нисмо
једини такав пример.
Други проблем са схватањем људских права јесте прављење од њих
идеологије, у горем случају чак и религије. Људска права то нису, нити
смеју бити. Ако се тако идеолошки
острашћено гледају губе свој смисао.
Она јесу ту да нас заштите од терора
идеологије, а не да буду инструмент којим
смо терорисани. Терорисање људским
правима проповедају неке невладине
организације, које суду предају недужне интелектуалце. Само зато што
су куражни да јавно изнесу своје
мишљење, ти интелектуалци бивају
жртве кавфкијанских процеса. Томе
смо, нажалост, сведоци.
Злонамерно се људска права представљају као нешто што стоји насупрот
учењу Цркве. Напротив, црквено
учење је најбољи пример поштовања
људских права. Нико као црква не поштује људско достојанство. Црква се
води начелом осуђујемо грех, не осуђујемо
грешника. Има ли бољег примера поштовања људских права? Такође,
Црква не допушта раније наведене
злоупотребе људских права. У Цркви
се нити оправдава насиље људским
правима, нити се она посматрају идеолошки. Тако је јер је у основи црквенога
учења слобода, а без ње нема говора о
људским правима. Слобода је предуслов људских права! Велика је бесмислица нападање Цркве за кршење људских
права, кад је Црква заправо најбољи
пример учења и поштовања људских
права данас.
Стефан Н. Драгићевић,
политиколог

ОПРАШТАМ, ДАКЛЕ ПОСТОЈИМ
Опраштање као пуноћа живота
Први део

О

праштање је посебно наглашавано
од Господа нашега Исуса Христа,
као врлина која уподобљава човечанство Богу (Мт 5, 43-48). Могли
бисмо се запитати, чему ова и оволика част? Покушаћемо да истражимо
ову изузетну одлику коментаришући
онтологију која преовлађује у црквеном животу и психотерапијском раду. Тешко да можемо проживети дан
без умешаности у проблематичне односе. Многи људи пате од психолошких
компликација које произилазе из њихове немогућности да у потпуности
опросте родитељима, супружницима
и другим особама које су ушле у њихов живот. Сходно овоме, надамо се
да нема потребе за појашњењем због
чега смо у данашње време ставили
нагласак на (о)праштању.

Природне људске (оба)везе
Неуспех опраштања је заиста изузетан, чак и међу људима који желе
снажно да опросте. Садржај опраштања
је и даље тешко схватити, обзиром на
то да се врло често сусрећемо са такозваним „опраштањем“ или непоузданом врстом „опраштања“. Многи
верници су спремни да се закуну да
су у потпуности опростили особама
које су их увредиле. Међутим, њихово опраштање се показује прилично
крхким у проблематичним околностима
или кроз одређени временски интервал.
Психоанализа је допринела оспоравању самоувероности формулисањем
теорије одбрамбених механизама
који стварају илузије, попут: потиски-

вања, порицања, формирања реакција
и рационализације.
Многи људи, верници или неверници, уверавају себе да су опростили,
док су у стварности једноставно заборавили, или једноставно не мрзе. Да
ли је то довољно? Шта је опраштање
на крају дана? На којој се теоретској
основи може сматрати вредношћу?
Да ли је неефикасно опраштање само
ствар личне огреховљености и несавршености, или недостатак коме
доприноси саборни црквени ум? И на
крају, зашто опраштати?
На ово последње питање било је
различитих одговора, који би се могли
сврстати у следеће групе:
Конвенционално праштање: ако
смо прагматични и предострожни,
немамо другог избора како не бисмо
претворили свој живот у џунглу.
Опраштање из емпатијске узајамности: сећамо се сопствених грехова
и грешака, те смо и сами склони да
опраштамо.
Опраштање као извор унутрашњег мира: морамо опраштати да
бисмо пронашли олакшање и спокој;
ако не, ми ћемо сносити последице.
Такође, све три врсте опраштања
могу се наћи изван верског подручја.
Четврта је присутна само унутар њега: послушност Господњој заповести.
Опраштамо зато што нам је Бог заповедио да то чинимо. Врло често све
четири групе опраштања имају
подршку духовних родитеља. Они
нису тривијални и бескорисни. Напротив, они прате развојне фазе, и
више или мање доприносе опраштању
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Освета и уништење

кроз демотивацију користољубља.
Сматрам да је за хришћански духовни
живот корисније тражити дубљи теолошки разрађен разлог, него да се
тражи корист. Из угла какве онтологије
опростити?
Други начин да се ово питање постави је: Какве би везе између људи
требале да буду, како би опраштање
природно уследило из њих? Овај проблем постаје критичнији у светлу уплива
духовности Истока у западну психотерапију. Нарочито у Сједињеним
Државама, терапеути су изненађујуће
подлегли тако чудним, нејасним или
чак опасним религијским идејама
које носе сопствене међуљудске погледе. Као такав, тренд наставља да се
извози изван САД-а. Под оваквим
онтологијама опраштање се може
посматрати као начин за залечење
последица зла званог острашћеност;
или као пут ка повратку јединства са
универзумом; или као средство за повећање позитивне енергије итд.
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Све антропоцентричне верзије опраштања представљају изазов за православне психотерапеуте, а да не говоримо о свештенству. Идеја, наравно,
није у томе да наше разграничење
постане само по себи циљ (јер свој
идентитет не обликујемо негативно,
за разлику од других), већ да испитамо
наше теолошке изворе и да извучемо
из њих поуку – корист.
Пре него што то учиним, почећу
од Donald-a Winnicott-а и његових изванредних мисли о деструктивности.
Премда их развија у аналитичком
контексту, оне се могу применити и у
међуљудским односима, јер и код њих
преовладавају исти закони. Он, између осталог, истиче да пре деструктивног напада, субјект нема јасну и
исправну представу о објекту; те је
због тога један погођен. Свети Јован
Златоусти у Беседи о Давиду и Саулу
подсећа нас: „Током ноћи нисмо у
стању да препознамо нашег пријатеља, тако да се исто то дешава и са
непријатељем. Зими, облаци нам не
дозвољавају да уживамо у лепотама
неба. На овакав начин делује непријатељство: искривљује погледе и гласове. Али ако то оставимо по страни,
моћи ћемо да видимо и слушамо уз
тачну и коректну мисао.“ Ово су живописне слике које описују наш имагинарни домен.
Winnicott наставља даље са опаском
телеолошког значаја: „измештајући објекат
изван подручја искривљених имагинарних перцепција субјекта и свемоћне
контроле, представља уништавање
објекта“ (Игра и реалност). На тај начин,
субјекту је омогућено да објекaт користи на функционалан и конструктиван начин. Нужна претпоставка за овај
исход је да објекат преживи напад.

Занимљиво je шта подразумева
Winnicott под овим преживљавањем.
Поред идеје да нападнути објекат не
сме бити оштећен – и више од овога
– „преживети у овом контексту значи
не узвраћати“.
Он објашњава исте идеје у другачијем контексту, стамбеног збрињавања насилне деце: „Ваш задатак је да
преживите. У оваквим околностима,
реч преживети значи не само да живите (кроз живот), и да успевате да се
не повредите, већ и то да нисте изазвани у осветољубивост. Ако преживите, тада и само тад, на природан
начин ћете пронаћи у себи дете које
постаје особа, која је у стању да направи гест прилично поједностављене љубавне природе“ (Лишавање и
деликвенција).
До те мере да жртва освећује њу
или њега. Она или он остају заробљени у умишљеној мрежи нападача, у
нестварном свету сенки; истински
сусрет још није одржан. Напад нуди
могућност другом да ствари преобрази у стварни однос, по принципу нетипичног узвика: „Требаш ми!“.
Постоје људи који мрзе и наносе
штету како би створили неку здравију везу. Несвесно желе да се ослободе сопствених пројекција у којима су
били заробљени и који искривљују
стварност и другог. Дакле, нападом
пружају жртвама могућност да се ослободе властите свемоћне имагинарне контроле. Да ли ће се то догодити
или не, зависи од реакције жртве. Освета, било које врсте, биће савршен неуспех. У црквеној историји могу се
наћи импресивни примери грешника, укључујући и мучитеље, који се
преображавају када им је указана
Света тајна опраштања.

Освета као смрт

Не може се занемарити чињеница
да Winnicott изједначава освету са смрћу.
Истовремено се не може помоћи, већ
запитати: Шта то значи? Смрт на ком
нивоу? Психолошки или онтолошки?
Није први пут да Winnicott скреће
пажњу на конвергенцију психолошких
и онтолошких параметара. Очигледно
је да је ово смрт психолошке (тачније:
имагинарне) природе: подвргавајући
се осветољубивости, нападач постаје
сигуран у властиту моћ убијања и стварни
свет још једном умире. У исто време,
нападач потврђује погрешне представе
о њеној (жртвиној) или о својој психи
и личности, остављајући тако своје
свемоћне фантазије нетакнутим. У
несвесној машти, неко је убио жртву.
Поред патристичког контекста, сада
наилазимо на секуларну потврду да је
недостатак љубави смрт.
Али ово је тачка коју треба продубити. Иако су огорчење и освета често
праћени мрачним теретом психолошке
смрти – односно, депресивним језгром
психе или депресивним еквивалентима - ипак је у овом контексту проблем
оно што бисмо назвали онтолошким
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нивоом смрти, а то је одсуство зајед–
ништва. Свето Писмо и Свети Оци
се слажу око овога, али ја ћу се тиме
позабавити у наставку.
Овде је важно нагласити да можемо
духовно умрети, не због напада, већ због
своје огорчености и освете. Особа која
напада можда је већ онтолошки мртва
(„Буди милостив према злочинцу, јер
уништава себе ... Ово је природа опакости“), али онтолошка смрт жртве није
на рукама починиоца; то апсолутно
зависи од воље жртве и духовног суочавања. У светлу горе наведеног, тражимо опроштај који се не своди ни на
снисхођење нити на ублажавање.

Опроштај ван Причешћа
Теолошки, овај опроштај цвета из
појма заједништва. На основу једне и
заједничке природе човечанства,
Црква је увек видела саму суштину
постојања у заједништву, што је много више од односа, савремене опсесије јавности. Љубав супстанцира себе, јер испуњава истину стварања, а
то су божански логоси, унапред замишљена воља Божија.
Прелазак са онтолошког приоритета на психолошку распрострањеност, која је данас универзална, готово нас је лишила „рецептора“ неопходних да бисмо препознали друге као
свој сопствени живот. Ми више не
дефинишемо свој живот у смислу
заједништва, већ у смислу индивидуалистичких критеријума. Ово данас
отежава опраштање; у поређењу с
тим, лични нарцизам (као што је свима
познато, јесте пренаглашен у данашње време) прилично оскудно даје
свој допринос.
Штету напајају фактори који делују на нивоу који више није познат,
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ку између психолошког и онтолошког
нивоа. Западна мисао је суочена са
дискусијама о онтолошкој смрти као
страном језику; смрт и живот се схватају у оквирима психолошког искуства. Ако се осећам живим, жив сам;
ако осетим љубав – постојим; ако се
осећам мирно – постојим. Усвајање
психолошког модела и његова примена у Цркви била би издаја теолошке
истине човечанства. Неко се може
осећати мирно тако што регрутује
различите психолошке механизме,
док истовремено остаје отуђен од
стварног мира, јер се право опраштање није догодило. Други је можда
сигуран да он или она воли, али се та
„љубав“ постиже презиром или амортизацијом сиромашног грешника на
начин сличан фарисејском.
Да бисмо разумели потребу за дубоким јединством, Свети Јован Лествичник
пружио нам је у Лествици следећи
дијагностички критеријум опроштења:
„Гнушање неће доћи када се молиш за
особу која те је увредила, ни када му
дајеш поклоне, ни кад га позовеш да
дели ручак са тобом, већ само када на
вест о некој катастрофи која га је погодила у телу или души, патиш и тугујеш
за њим као за самим собом.“ Другим
речима, када особу осећате као део себе.
Презвитер Василије Термос
Изворник: Vasilios Thermos, I Forgive,
Therefore I Am: Forgiveness as Fullness
of Life
Превод: Мастер теолог
Јовица Стефановић
наставиће се

ФЕНОМЕН РИЈАЛИТИ ПРОГРАМА
„Купљени сте скупо, не будите робови људима“ (1 Кор 7,23)

Први део

К

ада се ријалити програм као телевизијска форма појавио у нашој
реалности пре неких шеснаест година нико није предвиђао његов гротескан
развој и форму какву је добио. Данас
је ријалити, хтели то да признамо или
не, део наше свакодневнице. Штампани и електронски медији (осим
ретких изузетака) помажу у развитку
овог феномена засипајући нас баналним
насловима који се тичу појединих
скандалозних ситуација и догађаја у
програму. Чак и неки који се јавно
згражавају потајно прате овакав програм, иако никада не би признали.
Као парохијски свештеник уласком
у домове приликом oсвећења водице
или других парохијских посета у прилици сам да уочим да се у већини случајева уколико је упаљен телевизор

гледа неки од канала који у том тренутку емитује ријалити програм.
Уобичајен одговор на питање зашто
гледају такав садржај јесте да је то
упаљено тек онако да се нешто чује.
Једна парохијанка ми је у разговору
чак описала кaко је постала зависна
од ријалитија. Тако је пре пар година
читаво летовање провела у соби гледајући овакав опскуран садржај. Нити је одлазила на плажу нити је проводила време са породицом. Такође,
дуго времена јој је требало да се са
оваквом зависношћу избори.
Његова Светост Патријарх српски
Г. Иринеј је пре две године у Божићној
посланици критиковао ову друштвену појаву и позивао на њену забрану.
Веома упечатљиву критику ријалити
програма прошле године имали смо
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прилику да чујемо од Муамера Зукорлића
који је уреднику Хепи телевизије рекао: „Ово лудило ће да прође, али
однеће превелики данак, јер ће бити
превише уништених генерација. Дотакли смо дно, али хајде да сачувамо
семе, па када прође ова грозна зима
да можемо то семе да засадимо.“ Он
му је као што је већ познато цинично
одговорио да ту не би ништа мењао.
Такође, бивши министар културе
Владан Вукосављевић оглашавао се
говорећи негативно о овим појавама,
изјавивши да су ријалити програми
„срамота за медијску сцену“, те „духовно и ментално уништавају један
народ“. Међутим, његов апел је неславно прошао, јер је остао усамљен у
својим ставовима на политичкој сцени.
Феномен ријалити програма, чини
нам се, намеће потребу чешће, мултидисциплинарне, анализе оваквог телевизијског формата.
Реч је о социјалном експерименту
који би требао показати како људи
могу да реагују у затвореном окружењу са непознатим особама. Уместо
да у тако специфичним условима из
њих изађе оно најбоље, алтруизам,
храброст, самопоштовање, неки позитиван пример како се изборити са
кризним ситуацијама и притиском,
ми добијамо потпуно супротан
ефекат. Чини се да режија и психолози који учествују у осмишљавању и
продукцији ријалити програма утичу
на ток програма пре свега кроз избор
личности које ће узети учешћа у програму. Приликом избора учесника
ријалити програма не бирају се профили личности који могу да пробуде
здрав однос према животу, критичко
мишљење. У ријалитију нема узвишених циљева, духовне интроспекције,
нити више спознаје, нема узвишених
мисли нити часних дела. Особине
које су друштвено непожељне се ба32 | Пред савременим изазовима

нализују, моделује се морални релативизам, а макијавелизам је главна идеологија. Онај учесник који је лукративан, он опстаје из сезоне у сезону, а да
би био такав мора бити спреман
свашта да уради. Зато они који осмишљавају ове програме и који их пуштају
имају за циљ да нас отрују, огаде нам
земљу у којој живимо кроз брутално
огољавање стварности и живота.
Битна одредница у развоју ријалити програма на нашим просторима
јесте померање граница. У првим
форматима учесници су били нешто
другачији. Победник прве сезоне
ријалитија Велики брат (2006) био је
професор клавира Иван Љуба,
најпристојнији међу учесницима.
Морална лествица са годинама се
спуштала и данас смо веома близу
споју ријалитија и снаф жанра. Готово
све смо могли да видимо осим убиства
уживо. Холивуд се већ бавио оваквом
тематиком кроз филм Игре глади, а
стара је изрека да се: Холивуд у својим
филовима бави или стварима које су
се догодиле или које ће се тек догодити.
Иако се раније на насиље реаговало
дисквалификацијом, то више није
случај, па се људи са правом питају
зашто држава или тело које се бави
радом медија не реагује на сцене насиља које су честе. Ма колико да творци
ријалити представљају искључиво
као забаву, експериментисање са слабошћу људске психе, може довести до
веома негативних последица и по учеснике
и по гледаоце. Сваки социјални експеримент, а ријалити то дефинитивно
јесте, тешко је контролисати.
Јереј др Слободан Јаковљевић,
Храм Вазнесења Господњег, Чачак
наставиће се

ПОХВАЛА ОБНОВИТЕЉУ

И

ма загонетни Момчило Настасијевић сржно тачне стихове:„Род смо. / Кад умре
човек, / и моје срце рушно је.“ Не
треба објашњавати. Род смо и када, према
биолошким мерилима – нисмо у сродству.
Смрт се, засад, догађа другом – али нас
окрзне, прободе или лупне опомена да
нас повезује земна коначност. И да је
све што чинимо,вољно или невољно, свесно
или освешћено, припрема за крајње
суочење са непознаницом која траје
од Адамовог пада у живот, где смо
пали сви ми.
Знамо и то, знамо јер осетимо, да
љубав не дозвољава да останемо помирени пред том извесном границом.
Љубав нема и неће међе. Нарочито ону
између света који како-тако познајемо и
онога о којем немамо поузданијих извештаја, мимо вере и предања на којима
веру темељимо. Зато је најближе нашим
поимањима, којим се отржемо идеји
ништавила, оно о смрти као привременом растанку. Род смо. А ти чедо
моје, не тугуј гледајући моје разлучење – саопштава монах Симеон своме
сину и светогорском сабрату Сави –
јер ова је чаша свима заједничка. Ако
се овде растајемо, тамо ћемо се опет
састати, где више нема растанка.
Људи од духовног посвећења, у одеждама или без таквих обележја, опомињу
нас на дубок смисао Настасијевићевих
стихова. Род смо. Не морамо се друкче
сретати него у духу, или у речима које
примамо читајући или слушајући.
Најпре тако смо своји и међу својима.
Физичка сретања и додири само су
технички услови за остварење блискости, до чега не мора никада доћи.
По своме позиву, стари и непоколебими српски духовни пастир оне горске и

камените „бесудне земље“ (како је беше прозвао један њен типични представник), у своме вишедеценијском
ходу и делању, сталном подсећању на
оно подсећања вредно, није могао бити неблизак ма коме ко је српски говорио и мислио, није могао пречути такав
васељенски глас, макар гдекад изазивао
нетрпељивости, у овом нашем жалосном окружењу наслеђене мржње.
Видело се ипак – ко хтеде да види
– какав траг остаје иза таквог труда и
делања. Иза таквог мољења и
заклињања. Храмови су изнова обелели ону црну, бесудну земљу, дивнији
један од другог, а све од онога истог, и
тврдог и меког, крашког камена, којег
има у изобиљу. Напокон, поткрај овога
лета, отпорни покрет народа, духовно
вођеног с обе стране живота и времена,
изборио је коначно могућност за вапијући преокрет, ка слободи и себи.
Овострани предводитељ тога народног
покрета тада је гласно обзнанио следећи, симболички преважан корак,
обећавши да неће умрети док се заветна капела Његошева не врати на
Ловћен. Огреја ме, али и косну, таква
одлучност и смелост предвиђања.
А овога се, тронут, сетих дана када
је – ето баш на педесети ми рођендан
– пукла вест да је Господ свога верног
слугу призвао к себи, премда слуга свој
вршни подухват није дочекао да опосли.
Али, у сетној ускомешаности и рушности,
прискочи ми поезија, глас што говори
више од онога што сâм могу знати. Тај
глас поручи да велики градитељ и обновитељ светигорске пустоши није
заустављен, него је управо онамо дозван
да остварење заветног наума подупре
и сагледа са бољег места:
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МИТРОПОЛИТУ
АМФИЛОХИЈУ, НА ОДЛАСКУ
Ево, на кончини, добри Митрополите,
Кога си волео – Тај узвраћа, воли Те:
Допраћа на корак пуноте од победе
Па Те нагло таче и под бивше подведе,
Парадоксом тамним над-очинског односа
Закиде за ташти вишак горског поноса.
Адам, недовршен – тако му и појете –
Не води свој живот, ни животне пројекте,

Мисли људске прати, замисли обједини.
Пријатељ Једини у надлежност задржа
Све што тачка јесте, реченица завршна.
Пријатељ га призва, огрезлог у завете,
На места безболна, на степене плаветне.
Нетакнутих плућа на азур да продише
И да га упише у душе неотишле...
Ни са горње стране неће стати послови:
Оде Митрополит да Врх с Врха окрови.
О Светом Луки 2020.

Али наш Педагог и Пријатељ Једини
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Драган Хамовић

СУНЦЕ ЦЕТИЊА
Роди нам се душа мила,
што је на свијет ријетко била:
њежна, топла, невина – ђетиња,
да буде жарко Сунце Цетиња.
Штедрим Божјим дланом
милована Предвјечним планом,
оружана искром душе ђетиње –
данас устраши и отјера аветиње.
Да се роди душа сасвим чиста –
посвједочи Рођендан Христа.
Име исто - Ћиров Ристо,
чојства пламом вазда блист›о.
Срце ми је тише и све тише
док Ти, Владико, душа пише.
Мисли горе, лагано пламте...
Помени гòре све који памте –
Твоје благослове, њежне ријечи,
сњежне власи, дубоке Ти очи:
поглед њихов тугу лијечи.
Неверица опет руку кочи.
Празнина срце чврсто тишти.
Око се прену. Душа пишти:
крену у трену тихе сузе.
Вјечног нам даде, пролазног узе.
Ђе смо ово? Што је ово?
У смрти нашој што је ново?
Што ли нас то тако плаши,
ако не само гријеси наши.
Знамо Ти муке и трње,
бездане паклене од ноћи црње:
лако их испуни љубављу и собом,
тако осмисли и освјетли Богом.
Бјеше светац, с нама шетâ.
Непроцјењива јесте штета
што Ти противници литије
скратише међу нама житије.

Ох, хладна, мразна поледице
тужне мождане невјерице.
Зар из очију распјеване тице
већ одлјетеше, умирише Ти лице?
Себично се на смрт љутимо,
‹мјесто да благодарно ћутимо...
Стога не сматрам за несрећу
што Те неко вријеме видјети нећу.
За све што Те љутисмо – опрости!
Твоји смо домаћи, а не гости.
Очигледно, сав Твој труд
и подвиг, нијесу бачени узалуд.
Не мршти Ђеде више веђе,
ријешиће браћа крваве међе.
Кад Те се сјете и ријеч се Твоја нађе,
утихнуће тад све братске свађе.
Личи к`о да за трен од нас зађе,
но, тек да Вјечношћу стане млађе,
ко душа њежна ђетиња –
Жарко Сунце кршног Цетиња.
Последњи од свих,
од срца благодаран за очинску љубав...
Ђакон Александар Секулић
01. 11. 2020.
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ГУМНО
+ Амфилохију
На Гумну смо
Свако донео
Своју жетву
Са кукољем
Помешану
Хтео бих
Да кажем
Да обухватим
Тренутак
Али
Само кажем
На Гумну смо
У колу
Али мирно
Слушамо
Шта се
Од мудрости
Древне
До нас
Протегло
И пушта
Овде корење
Не налажемо
Бадњак
Јер лето је
То сведочи
И фотографија
Али залажемо
Трен
Трен који
Рекох
Да је необујмив
А зачетак је
Вечности
Јер у почетку
Беше трен
И вечност
Не би трајала
Да је трен
Не запали

Али
Само кажем
На Гумну смо
Пред каменом
Који живи
Пружамо
Своје шаке
Отворене
Да видиш
Шта смо понели
А ти
Отвараш
Своје руке
Јер оне
Сво гумно
Грле
Ми спуштамо
Погледе
И допуштамо
Да твоја реч
Зрно по зрно
Пребира
И скида
Са наших
Плећа
Превелике
Товаре
Гледајући
Да само
Крст остане
На гумну смо
Јесмо
И то траје
Благо теби
Благо нама
Пред Цетињским манастиром
2004–2020.
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Никола Александар Марић

ОПЕЛО И САХРАНА НОВОПРЕСТАВЉЕНОЈ
СЛУШКИЊИ БОЖИЈОЈ
ИВАНИ МАРКОВИЋ
(1986–2020)

„Њезино је отачаство – вишњи Јерусалим, невидљиви, али умно видљиви
град, где је и нама одређено грађанство, куда и ми хитамо, где је грађанин –
Христос, а суграђани – цео клир и чин, и Црква прворођених, сабрани око овог
великог Градитеља празнујућих у сазерцању славе и ликујућих непрестаним
ликовањем. А благородство њезино очување образа Божјег, уподобљавање
Прволику, које се савршава умом и врлином и чистим жељењем, а све то
нас непрестано све више и више саображава Богу код правих сазерцатеља
вишњег, који знају одакле смо, какви и ради чега смо створени.“

О

вим речима је Свети Григорије Богослов описао живљење и престављење
сопствене сестре Горгоније. Исте
речи долазе на ум када се сагледа
достојанствена и подвижничка борба
којом се претходних дана и месеци са

суровом болешћу суочила Ивана
Марковић. Ова храбра хришћанка,
супруга краљевачког свештеника
протонамесника Дејана Марковића,
мајка Магдалине и Меланије, истрајно
је носила крст Христов и свима нам
показала аутентичност вере која је
најјача онда када је најтеже.
Ивана се упокојила у Краљеву 06.
септембра, у својој 34. години. Опело
су 08. септембра служили Његово
Преосвештенство Епископ жички Г.
Јустин и Његово Преосвештенство
Епископ нишки Г. Арсеније, уз саслуживање преко стотину свештенослужитеља мирског и монашког реда, како
из Епархије жичке, тако и из многих
других Епархија наше Свете Цркве.
Велики број народа, родбине, пријатеља, комшија, чланова локалних
краљевачких литургијских заједница,
дошли су да учествују у молитви за
вечни покој уснулој слушкињи Божијој
Ивани. Достојанствено, како је она и
живела, изгледало је сабрање на
краљевачком Старом гробљу. УзвиУ вечни спомен | 37

шеним пјенијем, принетим из дубине
срца свих присутних, овај септембарски
дан, иако најтужнији дан ове године
за све нас, остаће упамћен као знамење
и пројава наде у Победу вечног живота
над привременошћу.
Породици Иваниној, речима утехе
обратио се Епископ Јустин. Он је
очински присно подсетио све на њено
живљење које краси посвећеност Богу
и Светој Цркви као Телу Његовом.
Увек ревносна и посвећена богослужбеном животу Цркве била је светао
пример хришћанске вере. У данима
болести и борбе њена вера се још више пројавила кроз дуготрпљење. Истрајавање у молитви, подвигу и сједињењу
са Господом у Светом Причешћу красили су је све време као невесту
Христову која упркос свим тешким
страдањима и искушењима није поклекла и похулила на Господа.
Епископ је речима пуним племенитих емоција сабранима предочио
сву тежину ове достојанствене борбе,
коју је и сам лично гледао на примеру
сопствене мајке. Похвалио је Иванину врлину трпљења, подсећајући све
на речи Господње да који претрпи до
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краја тај ће се спасити. Ивана је то
успела и дубоко верујемо да сада одлази
у наручје Господу Христу, тамо где су
сви свети Његови, а међу њима и многи
наши свети преци. Она је њихов изданак
и иде међу своје. Са вером у Васкрслог
Господа ми ћемо је се молитвено сећати
у срцу нашег духовног бића које је
Црква Божија, где смо сви једно у
Христу.
Након Владикине беседе, уз молитвено пјеније извршен је чин опраштања
од покојнице, а потом се кренуло ка
гробном месту. Стихови васкршњег
тропара Христос воскресе одјекивали
су краљевачким гробљем које није
одавно удостојено оваквог молитвеног
испраћаја као аутентичног примера
кончине једног хришћанског живљења.
Вечан Ти покој, достојна блажене
успомене, сестро наша Ивана!
Литургијска заједница при Храму
Светог Саве у Краљеву

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ“
У МАЧКАТУ

О

Ш ,,Миливоје Боровић“ налази се
у месту Мачкат у општини Чајетина.
Школа је основана 1859. године. То је
најстарија школа у златиборском округу.
Године 2009. прославила је велики јубилеј 150 година рада и постојања. Данас
у оквиру ове матичне школе раде још
три издвојена одељења: осморазредно
одељење у Шљивовици, четвороразредно одељење у Кривој Реци и на Горњој
Шљивовици.
Школа је позната по вредном раду
како наставника, тако и ученика. Врата
школе су увек била отворена и за ученике
који су имали потешкоће у учењу и владању. По завршетку ове школе, своје
понашање су поправили и стекли
знање које остаје за
цео живот. У школи се поред редовне
наставе одвијају и
друге ваннаставне
активности у циљу
да се настава и учење
подигну на виши
ниво. Шкoла је два пута била домаћин
смотре „Читалићи“ где је гостовало
више школа са територије Србије.
Циљ пројекта „Читалићи“ је промоција
културе читања и креативног писања.
Предмет верска настава у школи
почиње да се одвија од 2000. године. Због
недостатка кадра, један период овај
предмет предају парохијски свештеници.
У Мачкату и у Кривој Реци предавао
је прота Раде (који је 40 година био на
овој парохији), а у Шљивовици и на Горњој
Шљивовици отац Драгослав Јараковић
(који у то време гради Цркву Свете
Марије Магдалине у Шљивовици). Веронау-

ка је у овим местима добила велику
подршку од стране родитеља и тадашњег
директора школе, покојног Ивана Ивановића. Како је време одмицало у школу
долазе млади кадрови вероучитеља: Александар Вукомановић (који је нажалост
окончао земаљски живот), Владе Макањић, Божанић Слободанка, а на кратким заменама били су Милан Босић и
Слободан Поледица. Верујем да свако од
њих има лепа искуства са радом у овој школи.
Према анкети из јуна месеца, за
верску наставу определило се 90 посто
ученика. Од укупно 254 ученика, овај
предмет слуша 220 ученика. Поред редовне наставе деца одлазе на литургијска
сабрања, као што је
прослава Светог
Саве. У садашњим
околностима настава се одвија преко
Гугл учионице. Деца
су врло креативна
на овим часовима, а
и подршка родитеља
не изостаје.
Најважније у васпитању детета је
да постане добар човек. Научити дете
шта је исправно, а шта погрешно. Веронаука учи децу да иду провереним
путем којим су ишли најумнији хришћански људи. Веронаука поставља знакове
поред пута. Ако се знакови препознају и
читају, тај пут ће бити сигуран. Мање
су шансе да се скрене са пута и залута.
Религијска култура један је од темељних
стубова културе и образовања уопште.
А верска настава то омогућава: да се упозна
своја религија и њене основне вредности
.
Вероучитељ Слободанка Божанић
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ДОБРОЧИНСТВО У ШКОЛИ

„ИВО ЛОЛА РИБАР“ У КРАЉЕВУ
„A сад остаје вера, нада, љубав, ово троје;
али од њих највећа је љубав“
(1. Кор. 13, 13).

Н

а овим речима апостола Павла,
које имају универзални карактер,
утемељен је и укрепљен наш
хришћански етос, а кроз њега свако
наше служење Богу и ближњима.
Колектив школе за основно и
средње образовање ,,Иво Лола Рибар“
у Краљеву, доследан је у испуњавању
поменутих речи апостола Павла, кроз
свој рад са ученицима са потребом за
додатном подршком.
Школа је основана
1967. године, залагањем Милице Бобић
и
Станке
Цвијић, која је била и
њен први директор.
Школа се од тада
развила у значајан
образовно-васпитни центар, изграђен
на принципима
поштовања различитости и праву
сваког детета на квалитетно образовање и стручно оспособљавање. Ова
установа својим ученицима пружа
потпуно бесплатно школовање,
кроз набавку целокупног потребног
ђачког прибора и материјала, бесплатну кухињу, екскурзије и учествовање на многим манифестацијама. Школа данас броји 90 ученика,
знатно мање него претходних година. Разлог томе лежи у увођењу ин-
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клузије у образовни систем наше
земље.
Како се школа ,,Иво Лола Рибар“
налази у непосредној близини Храма
Светог Саве у Краљеву, братство храма и литургијска заједница користе
прилике значајних црквених и
просветних датума, да својим прилогом обрадују ученике и тако покажу
да су и они са својим породицама саставни
део
друштвене
заједнице.
Тако су братство
храма и литургијска заједница
ове, 2020. године –
на дан Црквене
нове године, а поводом почетка нове школске године
14. септембра, даривали ученике
школским прибором са жељом да узрастају у слободном истицању свога
духа, ради сваког доброг животног
постигнућа, а на радост ближњих и благослов Оца Небеског.
Радујемо се и будућим заједничким
подухватима на радост деце и славу
Божију!
Вероучитељ Милош Митровић

МОЈ ДАР И ЖЕЉА ПРЕД
ДЕТЕТОМ У ЈАСЛАМА

П

осебан дан у нашој школи,где учествују
моји другари, је израда Витлејема
са пећином где се Исус родио.
Ове године у сусрет божићним
празницима, са вероучитељем смо
направили план о томе која тема ће бити
приказана кроз сцену Христовог
Рођења. Поред дела обавеза које је
свако од нас преузео у изради детаља
и ликова за овај приказ, добили смо и
задатак да напишемо песму или
састав посвећен Божићу. Одлучила
сам да опишем један догађај који ме је
на посебан начин
навео на размишљање у времену празничног даривања. Док сам са
другарицама
израђивала на часу
веронауке анђеле
од папира, између
себе смо разговарале које су то наше жеље, које ћемо
написати на анђелу. После креативне
радионице, отишли смо да поред великог приказа Рођења Христовог окачимо анђеле од папира на гране бадњака. Свако од нас је на анђелу написао
који је то дар или врлина које би поклонили детету Исусу рођеном на земљи.
Моји другари су већином пожелели
нове ајфоне, занимљива путовања, чак
и нова кола својим родитељима. Моја
жеља је била мало другачија. Пожелела
сам коња, јер много волим коње као

љубимце. Док смо са хором припремали
божићну песму коју ћемо певати док
се буде снимао спот за телевизију, приметила сам другара из другог одељења
како је неприметно пришао приказу
Христовог Рођења. Он је посматрао
замишљено мало дете у јаслама поред
којих је приказана Мајка Божија како
бди над дететом. Имао је у руци папир, а затим се нагло окренуо и бацио
тај папир у кутију где смо одлагали вишак изрезаног папира. Када се проба
завршила пришла сам кутији и узела
његов папир. На
њему је била исписана његова жеља.
Када сам је прочитала, била сам затечена оним што
је написао. Не бих
могла да испишем
и откријем његову
тајну. Била је то врло
тужна и потресна
ситуација за њега
и њему најближу особу. Узела сам папир и отишла до приказа Витлејема, скинула мог анђела са жељом, и уместо
моје жеље додала сам његову. Потом сам
направила кући још анђела на којима
сам пожелела да Бог испуни његову жељу.
Божић нам долази, са њим и радости.
Овог Божића очекујем да ће ме обрадовати испуњена жеља за мог друга.
Емилија Ердоглија,
ОШ „Ђура Јакшић“, Конарево
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ЛЕТОПИС БОГОСЛУЖЕЊА ЊЕГОВОГ

ПРЕОСВЕШТЕНСТВА ЕПИСКОПА ЖИЧКОГ
ГОСПОДИНА Г. ЈУСТИНА

ОД 24. АВГУСТА/6. СЕПТЕМБРА ДО
16/29. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ



24. август/6. септембар (Недеља 13.
по Духовима. Свети свештеномученик Евтихије; Света мученица Сира)
Свету Aрхијерејску Литургију
Епископ је служио у Храму Успења
Пресвете Богородице у Годачици, где
је г. Мирославу Тодоровићу из Раванице доделио Епископску грамату
добротвора.
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26. август/8. септембар (Свети мученици Адријан и Наталија)
Његово Преосвештенство г. Јустин
је уз саслужење Епископа нишког г.
Арсенија и великог броја свештенства извршио опело над почившом
Иваном Марковић, супругом протонамесника Дејана Марковића из
Краљева.





29. август/11. септембар (Усековање главе Светог Јована Крститеља)
Владика је служио Свету Архијерејску Литургију у Храму Силаска
Светога Духа на апостоле у Краљеву,
на којој је досадашњег ђакона
ивањичког г. Ивана Ћурчића рукоположио у чин презвитера.

31. август/13. септембар (Недеља
14. по Духовима. Полагање појаса
Пресвете Богородице; Свети мученици Јасеновачки; Сабор српских Светитеља)
Поводом храмовне славе Епископ
је служио Свету Архијерејску Литургију у Храму Сабора српских Светитеља у Годечеву код Косјерића и осветио живопис.



30. август/12. септембар (Пренос
моштију Св. Александра Невског; Св.
Кирило, Никон и Макарије)
Преосвештени је у Саборном храму Светог Саве у Краљеву служио
Свету Архијерејску Литургију.



6/19. септембар (Чудо Светог архангела Михаила; Свети мученик Евдоксије)
Епископ је служио Свету Архијерејску Литургију у Саборном храму
Светог Саве у Краљеву уз саслужење
братства храма.
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7/20. септембар (Недеља 15. по Духовима – Пред Воздвижење. Свети
мученик Созонт (Претпразништво
Рођења Пресвете Богородице))
У Пријевору код Чачка Владика је
служио Свету Архијерејску Литургију, на којој је дипломираног теолога
г. Огњена Јузбашића рукоположио у
чин ђакона, а месног пароха јереја
Александра Суботића одликовао
звањем протонамесника.


8/21. септембар (Рођење Пресвете
Богородице – Мала Госпојина)
Поводом храмовне славе Епископ
је служио Свету Архијерејску Литургију у Храму Рождества Пресвете Богородице у Врњачкој Бањи. Владика
је овом приликом умировљеном
Епископу захумско-херцеговачком
др Атанасију (Јевтићу) доделио најви44 | Летопис богослужења Епископа жичког

ше епархијско признање – Орден
Светог Симона Монаха.


9/22. септембар (Свети праведни
Јоаким и Ана)
Светом Архијерејском Литургијом
началствовао је Његово Преосвештенство г. Јустин у Цркви Светих праведних Јоакима и Ане у Прељини, на
којој је дипломираног теолога г. Стефана Медара рукоположио у чин ђакона.


14/27. септембар (Недеља 16 по Духовима. Воздвижење часног Крста Крстовдан)
Господин Јустин је служио Свету
Архијерејску Литургију у Храму Светог пророка Илије у Бајиној Башти,
којој је претходило рукопроизвођење
у чин чтеца г. Ненада Срећковића, диломираног теолога из Бајине Баште.





21. септембар/4. октобар (Недеља
17. по Духовима – по Воздвижењу.
Свети апостол Кодрат (Оданије Воздвижења))
Свету Архијерејску Литургију служио је Владика Јустин у Храму Светог
архангела Гаврила у Рашки. Затим је
освештао темеље новог Храма Сретења Господњег у Ушћу.

24. септембар/7. октобар (Света
првомученица Текла; препод. Симон;
Св. краљ Владислав и преп. Давид
Српски)
Његово Преосвештенство је началствовао на Светој Архијерејској
Литургији у Манастиру Студеници
на којој је пререзао колач у славу и
част Светог Стефана Првовенчаног, у
монаштву Преподобног Симона монаха, чије се свете мошти налазе у наосу храма.
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27. септембар/10. октобар (Свети
мученик Калистрат – Задушнице)
Епископ Јустин је са братством
храма и литургијском заједницом
верног народа служио Свету Архијерејску Литургију у катедралном Храму Светог Саве у Краљеву. У наставку
је служен парастос свим уснулим
оцима, архијерејима, браћи и сестрама који се у Господу упокојише.


28. септембар/11. октобар (Недеља
18. по Духовима. Преподобни Харитон Исповедник)
Владика је служио Свету Архијерејску Литургију у Храму Светих
апостола Петра и Павла у Мрчајевцима где је досадашњег горњомилановачког ђакона Александра Пејовића
рукоположио у чин презвитера, а јереја Александра Пешића, пароха и
старешину овога храма одликовао
звањем протонамесника.
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1/14. октобар (Покров Пресвете
Богородице)
Поводом храмовне славе Преосвештени је служио Свету Архијерејску Литургију у Миоковцима код Чачка, на којој је дипломираног теолога г.
Стефана Симића рукоположио у чин
ђакона.


5/18. октобар (Недеља 19. по Духовима. Света мученица Харитина;
Свети свештеномученик Дионисије)
Господин Јустин је служио Свету
Архијерејску Литургију у Саборном
храму Светог Саве у Краљеву.


12/25. октобар (Недеља 20. по Духовима. Свети мученици Тарах, Пров
и Андроник)
Преосвећени је служио Свету Архијерејску Литургију у Храму Вазне-

сења Господњег у Расни код Пожеге,
где је пожешке парохе, јереје Божа
Главоњића и Милорада Козодера рукопроизвео у чин протојереја.

ства Светотројичног храма служио
Свету Архијерејску Литургију у Храму Силаска Светог Духа на апостоле у
Краљеву.





14/27. октобар (Преподобна мати
Параскева – Света Петка)
Евхаристијским сабрањем началствовао је Владика Јустин у Манастиру Стубал. По заамвоној молитви
пререзан је колач у част Свете Петке
Параскеве, којој је посвећен манастирски храм.

26. октобар/8. новембар (Недеља
22. по Духовима. Свети великомученик Димитрије – Митровдан)
Поводом храмовне славе Епископ
жички је служио Свету Архијерејску
Литургију у Манастиру Светог великомученика Димитрија – Згодачица.





18/31. октобар (Свети апостол и јеванђелист Лука; Свети Петар Цетињски)
Епископ је посетио подголијско
село Девиће, Архијерејско намесништво моравичко, и служио Свету
Архијерејску Литургију у Храму Светог апостола и јеванђелиста Луке.

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,
Св. краља Драгутина, у монаштву
Преподобног Теоктиста.



19. октобар/1. новембар (Недеља
21. по Духовима. Свети пророк Јоил;
Преподобни Прохор Пчињски; Преподобни Јован Рилски)
У краљевачком Светосавском храму служена је Света Архијерејска Литургија и помен блаженопочившем
Mитрополиту Амфилохију (Радовићу). Предстојао је Његово Преосвештенство Епископ жички Г. Јустин
уз саслужење овдашњег братства и
молитвено учешће верног народа.


25. октобар/7. новембар (Свети
мученици Маркијан и Мартирије –
Задушнице)
Преосвећени је уз саслужење брат-



2/15. новембар (Недеља 23. по Духовима. Свети мученици Акиндин,
Пигасије и други с њима)
Владика је служио Свету Архијерејску Литургију у Саборном храму
Светог Саве у Краљеву.


3/16. новембар (Обновљење Храма
Светог великомученика Георгија Ђурђиц)
Господин Јустин је посетио Манастир Враћевшницу где је литургијски
заједно са сестринством и верним народом, прославио заштитника ове
свете обитељи.
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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 рукоположио досадашњег ужичког ђакона Александра Тимотијевића у чин
презвитера. Прослављајући своју
Крсну славу Епископ Јустин је преломио славски колач са Архијерејским
замеником жичким оцем Љубинком
Костићем и свима присутнима.

11/24. новембар (Свети мученик
Мина; Свети краљ Стефан ДечанскиМратиндан)
Његово Преосвештенство г. Јустин
је служио Свету Архијерејску Литургију у Саборном храму Светог Саве у
Краљеву.



9/22. новембар (Недеља 24. по Духовима. Свети мученици Онисифор
и Порфирије; Свети Нектарије Егински)
Недељну Свету Архијерејску Литургију Владика је служио са краљевачким свештенством и многобројним верним народом у Саборном
храму Светог Саве и одржао помен
новопрестављеном Патријарху српском Иринеју. Затим је освештао Часни Крст и велика звона, који ће бити
постављени на новоизграђени црквени звоник.
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13/26. новембар (Свети Јован Златоусти (Божићне покладе))
Преосвећени је началствовао евхаристијским сабрањем у придворном
параклису Светих 40 мученика севастијских у Краљеву.


16/29. новембар (Недеља 25. по Духовима. Свети апостол и јеванђелист
Матеј)
У првој недељи Божићног поста
Владика је служио Свету Архијерејску Литургију у Саборном храму Светог Саве у Краљеву уз саслужење
братства храма.
Приредио:
протођакон
Александар М. Грујовић

