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УСПЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

Великогоспојинска Литургија

ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА НАЈБОГАТИЈА
ДАРОДАВКА РОДА ЉУДСКОГ

Беседа Преосвећеног Владике Јована на свечаној академији поводом Госпојинских
свечаности
Пресвета Богородица унела је највећу
радост у род људски. Зато Свети Јован
Дамаскин каже: Ходите сви народи, сав
род људски, сваки језик и узраст и свако
знање, да са радошћу прослављамо Ону,
којом се сав род људски исправи, којом се
жалост праматере Еве, претвори у радост. Јер она, Ева, чу одлуку Божанску: у
мукама ћеш рађати децу. А Ова, Богородица, чу речи: Радуј се благодатна. Она,
Ева, чу: Бићеш потчињена мужу своме. А
Ова Богородица: Господ је с тобом. Отуда
је Она увек са нама, да нас штити, да нас
чува, да нам помогне да будемо бољи, јер
Њоме, Богородицом, Творац је кроз људску природу сву твар претворио на боље,
претворио у радост.
Када свештенослужитељ служи Свету
Литургију и када се после тајанствених
речи епиклезе свети Дарови претварају
силом Божанствене благодати у Тело и
Крв Спаситеља, тада се спомињу сви чинови светитеља и приноси се Васељенска
жртва за све и свакога у светој Цркви, а
посебно се помиње Пресвета, Пречиста,
Преблагословена, Славна Богородица и
Присно Дјева Марија. О Њој пева Свети
Јован Дамаскин и каже: Теби се Благодатна радује свака твар, анђеоски скуп
и људски род. У ово мало речи, речено је
скоро све. Ту је изложено скоро целокупно православно богословље о Пресветој
Богородици. Мноштво дирљивих песама
у Цркви се пева кроз целу годину. Православна свест не може другачије да егзистира, јер сећање и доживљај личности
Пресвете, крајње је присно и нераскидиво
уткан у све елементе живота православ-

Данас прослављамо празник Успенија
Пресвете Богородице. Ево празника, када
се остварило цело јеванђеље Господа Христа, када је заиста смрт постала сан. Ево
празника, када се испунила Спаситељева
реч у овоме свету, да ће смрт за људе постати као сан. Смрт је наишла на Њу као лак
сан и зато се назива Успеније или уснуће.
Остварила се реч Господа Исуса Христа,
смрт је постала сан. Највећи непријатељ
рода људског постао је немоћан, као сан.
Јер Она, Богомајка, која је родила Господа
Христа, како је Њу могла смрт победити,
када је она родила Победитеља смрти.
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ног верника. Православни Исток у својој
свести, постојано чува истинско учење
о Мајци Божијој. Током своје целокупне
историје, Исток непрекидно у себи чува
искрену љубав према Богородици, а сама
Пречиста није напустила своје љубљене
и непрекидно је уз њих. Њен покров је
стално на нама, још од Сионске горнице,
где је Дух Свети огњене језике разделио и
на сједињење све призвао. Он, Дух Свети
сиђе као видљиви огањ и на главу Марије,
и од те горнице, па до Гетсиманије, где је
она погребена, кроз Ефес, град Њезин,
ка Светој Гори, Њеном земаљском уделу,
чувару вере православне и монаштва, ка
Константинову граду, где је у Влахернској
цркви њен појас, па свих Православних
земаља и свете Србије у којој је подигнуто мноштво храмова у Њену част, почевши од Студенице, Хиландара, Грачанице
и других, до ове, Саборне цркве овде у
престоном граду Крагујевцу. Пресвета
Богородица је наша стална посредница
и молитвеница пред Господом Христом.
Она се стално сећа тужних и радостних, а
света је Црква православно велича. Управо зато је Њој посвећено толико песама
и зато је толико њених икона, од којих је
једна, Млекопитатељница и у овом нашем
Саборном храму, што нас живо сећају на
Њу.
Пресвета Богородица је мајка Бога и
отуда мајка свега божанског. Од свега
доброг, Она је најбоља, од свега светог,
Она је најсветија, од свега чистог, Она је
најчистија. Нема сумње, она је најсавршенији образац свега најбољег, јер, када је
кроз Њу Бог ушао у свет, у човека, како да
кроз Њу не уђе у човека све што је Божије,
све што је небеско, све што је бесмртно,
све што је вечно, све што је рајско. Због
тога је Пресвета Богомајка Пречаснија
од Херувима и неупоредиво славнија од
Серафима, она је најбогатија дародавка рода људског. Дала нам је, родила

нам је Бога као човека, као Богочовека и
са Њим, Вечну Истину, Правду, Љубав,
Вечно Добро и Вечни Живот. Преко Ње
нам је дошло спасење, охристовљење,
обожење, отројичење, све Свете тајне и
свете врлине, како каже преподобни Јустин Ћелијски. Зато се овоме придружује
и Свети Григорије Палама и он нам благовести: Нико не долази к Богу сем преко Пресвете Богородице и од Ње рођеном
Посредника и ниједан од дарова Божијих
не даје се, ни анђелима, ни људима, сем
преко Ње. Пресвета Богородица је Мајка
Бога, Мајка Богочовека и тиме Мајка Цркве, јер је Мајка тела Богочовека. А тело
Богочовека је Црква. Свети Кирило Александријски каже, да је Она света црква.
Он спаја личност Пресвете Богородице
са појмом Цркве. Када се каже Богородица, тиме се обухвата сва идеја Цркве, јер
се у личности Приснодјеве Марије изражава сва Божанска тајна личности Исуса
Христа. По истом Светитељу, Пресветом
Богородицом су утврђене цркве по целој
васељени. И уз то, још долази и ова истина, Богородицом се остварује спасење, јер
је Она радионица нашег спасења. Нема
сумње, Пресвета Богородица је оно што
је и њен Божански Син, јер нам је благодат родила и сама Благодатна постала.
Пресвета Богомајка, први и најсавршенији хришћанин, прешла је сав Спаситељев Богочовечански пут спасења,
пут охристовљења, од Оваплоћења до
Васкрсења и Вазнесења. Она је живела
и васпитавала се у храму, у цркви и сав
живот Њен је непрекидно богослужење,
даноноћно служење Богу. Чиме? Вером,
молитвом, постом, љубављу, кротошћу,
смиреношћу, трпљењем, милосрђем
и осталим светим врлинама. Тиме је
Пресвета Богородица, најпотпуније оваплотила Бога у себи. Оваплотити Бога у
себи, то и јесте смисао људског бића, ради
тога је човек створен боголиким.
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У једној од песама, говори се о томе
ко је шта донео и даривао Творцу при
рођењу Сина, и песник каже: анђели су
принели певање, небеса - звезду, мудраци
- дарове, пастири - чудо, земља - пећину,
пустиња - јасле, а ми - Мати Дјеву. Она
је круна твари и Она је најближа творевини и зато је таквом и доживљавамо. У
овом месецу августу, када су њиве већ
пожњевене и када се земља оре за нову
сетву, на посебан начин се поново радује
сва творевина празнику Велике Госпојине, Успења Пресвете Богородице. Покушајмо ући у смисао овог празника.
У Светом предању, смрт Мајке Божије
назива се Успеније, то значи: уснуће, заснуће, починак, спавање, смрт. Уснуће
Пресвете Богородице још се назива, Божанско пресељење, односно премештај,
живоносна смрт. Отуда свештено Успеније Пресвете Богородице не називамо
смрћу, већ пресељењем ка Господу.
Источник живота у гроб се полаже,
певамо на јутрењу у храму. Умире Мати
Бесмртнога. Да ли је то могуће? Да ли је
то разумно? Да ли се то може схватити?
Када се Мати Божија молила Богу пред
Успење на Јелеонској Гори, како читамо у Цркви, заједно са Њом клањаше се
и свако дрво и слава Господња са неба
силазаше. Земљо ликуј и трепери; роде
људски уздрхти и радуј се. Венац све
твари, најбоља од свих људи, пречаснија
од Херувима, Лествица која везује земљу
са небом, данас одлази своме Творцу.
Љубављу Божијом створени, а гордошћу својом одбачени од Бога, Христу
смо дали Дјеву, тај најлепши дар земље,
а дан Успења примамо као залог нашег
вечног спасења. На Благовести је било
благосиљање твари, јер Христос се Оваплотио и узео обличје човека, а данас,
на празник Успења дешава се обожење
наше твари, праобраз нашег будућег
живота. У Успењу је такође залог вас-

крсења, јер је у Успењу Пресвете Богородице било и њено васкрсење, како би
се истином пројавиле речи псалмопојца,
који каже: Васкрсни Господе на почивалишту својем, Ти и ковчег силе твоје.
У тај дан анђели један другом казују:
Примите Ону која је родила Спаситеља
и анђели прихватају Свету Дјеву и узносе Њено тело на небо, ка вазнесеном
телу Сина Њеног и Бога. Даље црквена
песма каже: анђели са радошћу и трепетом крила својих, покриваху Тело њено
и тако га узношаху од земље у небеске
обитељи... Анђели, када видеше Успење
Пречисте, беху у чуду, како се Дјева од
земље пење у небо.
Обучени у одећу врлина, празнујмо и
ми празник погребења и пресељења на
небо Пресвете Богородице. Данас земно
небо, обучено у одећу бесмртности, узноси се ка бољем, вечном обиталишту.
Сада, поставши бесмртна, Она подиже
руке своје ка Господу за сву васељену, за
сваког човека. Узлетевши горе, чиста Голубица не престаје штитити нас овде на
земљи. Отишавши телом, Она је са нама
духом и Она је молитвена заступница
пред Богом. Зато данас, о празнику Њеног Успенија, увек се молимо Богомајки,
из свег срца завапимо као деца мајци и
рецимо: Мајко Божија и наша, подстакни мисао нашу на покајање и руководи
нас на пут спасења. Ступивши на њега,
нека Тебе имамо за заступницу, да би
се уз Твоју помоћ спасли. Немамо друге наде, немамо другог прибежишта,
осим Тебе, једина утехо наша. У тебе је
сва нада наша и нелишавај нас Твога посредовања, него помагај и закрили нас,
сачувај нас. Моћна Мајко, Свемогућег
и Живог Бога, пружи руку помоћи нама
немоћнима и реци нам: Ја сам ваше спасење.

Бог Вас Благословио!
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ДРУГЕ ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКЕ СВЕЧАНОСТИ

свећен Пресветој Богородици, присутнима се обратио у име братства Саборног
храма свештеник Зоран Врбашки пожелевши свима добродошлицу и истакао
да се „… и ове године у Духовном центру Саборне цркве промоцијом духовног
стваралаштва и православне хришћанске културе слави име Божије и велича
пресветли лик Мајке Божије“, нарочито
нагласивши да је од ове године покровитељ Госпојинских свечаности Град Крагујевац. Затим се захвалио фотографу
Миши Бранковићу који је својим даром и
светлосним записима омогућио да овогодишње свечаности започну својеврсном
духовном шетњом кроз врт Пресвете
Богородице и сусретом са највећом српском светињом манастиром Хиландаром. На крају је упознао све присутне са
овогодишњим програмом Госпојинских
свечаности.
Миша Бранковић, аутор изложбе поздравио је све присутне и иразио захвалност братству храма на позиву и Преосвећеном владики Јовану на благослову.
Први пут се сусрео са манастиром Хиландар 1994. године када је начинио прве
фотографије овог бесцен бисера српске
духовности. Од тада до данас је одржао
више од стотину изложби, како у земљи
тако и у иностранству, и свуда је лепота
ове светиње забележена на фотографијама задивљавала посматраче.
Након аутора изложбе присутнима се
у име Града Крагујевца обратио председник градске скупштине господин Саша
Миленић који се најпре захвалио Преосвећеном владици на изузетној части да
ове године отвори Госпојинске свечаности. Он је истакао да се отварањем ове
изложбе „налазимо на прагу установљења
нове свечаности и у амбицији заснивања

Изложбом фотографија манастира
Хиландар, фотографа Миодрага Мише
Бранковића, 22. августа у 19 сати у Епархијској сали Саборне цркве у Крагујевцу,
свечано су отворене II Госпојинске свечаности које су трајале од 22. августа до 4.
септембра 2011. године
Госпојинске свечаности организовало је
братство Саборног храма с благословом
Његовог Преосвештенства Епископа шумадијског Г. Јована, а под покровитељством Града Крагјевца, поводом храмовне
славе Успења Пресвете Богородице.
Изложба је отворена у присуству Његовог Преосвештенства Епископа шумадијског Г. Јована, свештенства Саборног
храма, председника Скупштине града
Крагујевца господина Саше Миленића и
бројних крагујевчана.
Након хора Младих Саборне цркве у
Крагујевцу, који су отпевали тропар по5

стира и делује и
Православна Епархија шумадијска.
Када као градски
званичници говоримо о децентрализацији и регионализму као услову
напредовања и вековечности Србије
ми управо и мислимо на једину
децентрализовану националну
установу помесне и регионалне територијалне организације са чијом се виталношћу и победоносном трајношћу
ништа као могући узор не да ни упоредити на Свету Српску Православну
Цркву. Отуда сматрамо знаковитим,
поучним и свој Србији инспиративним,
да у слави свог Саборног храма и Шумадија има свој празник који ће њен главни град институционално, званично,
организовано и свечано да прославља.
На крају је господин Миленић нагласио
оно што је најзначајније да се Госпојинске свечаности,одвијају под заштитом
и празничним озрачјем Саборног храма
посвећеног најузвишенијој, најчистијој,
најтананијој и најлепшој људској личности међу свима за које зна историја рода
од Адама и за које зна Промисао Божија
до у последње дане. Личности, која својом
милошћу и преблагошћу до суза доводи
и најтврђа срца, која у радост и наду
претвара и дно туге и грешног људског
очаја која својим достојанством превазилази натприродне силе анђеоске личности Пресвете Богородице Приснодјеве
Марије. И да ми савремени људи у лику
Мајке Божије увек можемо као узор видети оличење изабране отмености која се
одликује чедношћу, чистотом, благошћу,
незавидљивошћу и сталном радошћу.

нове свечарске традиције, ослоњене на
пребогату ризницу благодатних значења
подарених нам на корист и неговање од
предачких давнина“. Од ове године подстакнути прошлогодишњим изузетним
трудом свештенства Саборног храма и
благословом
Преосвећеног Владике,
у организацију свечаности укључују се
представници града Крагујевца са намером да поред Дана Уставности, дана града Крагујевца Ђурђевдана, Октобарских
свечаности и Госпојинске свечаности,
буду равноправно уврштене у календар
идентитетски важних упоришта града
Крагујевца да их празнично припремамо
и одржавамо из године у годину на многаја љета. За овакву решеност председник Скупштине града навео је три важна
разлога: први, што многе земље Европе па
и у нашем региону, прослављају празник
Успења Пресвете Богородице као државни празник, а многи значајни догађаји из
српске историје започети у Шумадији на
Црквене празнике, постали су данас државни празници, други разлог је садржан
у првом само акцентован гласи да, Шумадија своју самосвојност, рашчалањеност
као нераздвојни, али оделити део Србије
са сопственим достојанством, Шумадија
данас има једино у Српској Православној
Цркви, у оквиру чије организације егзи6

Због тога, Њу несаблажњену и незбуњену, милостиву и благу и одлучну бирамо
да јој се клања Шумадија и нуди за узор
својој деци, ниње и присно на радост и
спасење.
Након званичног отварања свечаности
присутни су са нарочитом пажњом разгледали фотографије Хиландара, док је
аутор објашњавао детаље изложених фотографија.

те Богородице,под именом Шумадијско
књижевно сабиралиште.
Овде у срцу овог града хероја и града
мученика, у катедралном храму посвећеном Оној која је свету даровала Спаситеља, Учитеља и Искупитеља, Богочовека
Христа, већ друго љето Господње трају та
душеполозна слављења и словљења. Требало је бити ту негде, испод куполе храма
Богородичног у порти њеној и просторијама двора Владичанског и одслушати
све оне занете поете, оне којих се како
неко рече, „Дух Свети косну“, и осетити
сву лепоту и драж овог светковања.
На самом почетку овог сабрања, Његово Преосвештенство Епископ шумадијски Господин Јован, упутио је књижевницима и народу у препуној сали
Владичанског двора, речи захвалности и
благослов Божији што су се окупили на
овом поетском сабрању и саборовању,
овде у срцу Шумадије:
Заиста сам срећан и радостан, што
овде у некадашњој престоници срспког
народа, имамо представнике Срба из
свих наших крајева, и то је оно што
мени чини велико задовољство. Господо
књижевници дошли сте у срце Србије,
а Шумадија заиста је то била, јесте и
надам се да ће то остати. Од како сам
дошао за Владику шумадијског, пролазећи кроз целу
Епархију шумадијску, често
изговарам, да ми нико не
замери, гледајући ту њену
лепоту а првенствено народ Божији, заиста кажем,
Шумадију је Бог изгледа посебно стварао. То је понос
за шумадинце али и велика
одговорност. У оквиру прослављања Успенија Пресвете Богородице, коме је посвећен овај Саборни храм,
то је храм који сабира све

Вече поезије
Поред летњих духовних светковина
студеничких, преображењских празновања манасијских, у славу слова ресавског
и многогласног песмопоја у славу Бога
Тројичног, црквенонародног саборовања
око китњастих миљеа у камену извезених, светиње каленићке; а у ове наше дане
овде у Крагујевцу у првопрестолном граду слободне Србије, васпостави се благословом првојерарха Епархије шумадијске
Његовог Преосвештенства Епископа
Јована и заживе благодаћу и милосрђем
Божијим још једно славље духовно: Великогоспојинске духовне свечаности.
У оквиру тих свечаности, у четвртак
25. августа лета Божијег 2011. одржано
је у препуној сали Владичанског двора у
Крагујевцу вече поезије у част Пресве-
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2011. године, на празник Успенија
Пресвете Богородице, окончане су
II Госпојинске свечаности. На празничном бденију и Светој литургији, које је служио Његово Преосвештенство Епископ шумадијски
Г. Јован уз саслужење свештенства
крагујевачких цркава, било је нарочито свечано, а велики број верника
окончао је великогоспојински пост
учешћем у Светој Чаши. Након литијског опхода пререзан је славски
колач, а затим је славским ручком
који је ове године организовао господин Мирослав Брковић, председник Црквеног одбора Саборне
цркве у Крагујевцу, настављено литургијско славље.
Госпојинске свечаности окончане
су Свечаном академијом која је организована у порти Саборне цркве. Академију је отворио Преосвећени Владика беседом о Пресветој Богородици у
оквиру које је говорио о Пресветом лику
Мајке Божије и начину како се она слави у Православљу нарочито указујући на
предање Светих отаца од Истока, односно Византије.
Програм је водио глумац Српског књажевског театра Саша Пилиповић, а учесници су били значајни српски глумци
Мирко Бабић и Небојша Дугалић, који су
казивали дела светог владике Николаја и
Иван Вучковић који је својим наступом
оживео лик великог српског вожда Карађорђа. Звук српског завичаја дочарао
је светски признати виртуоз на фрули
Бора Дугић, а народном весељу допринео
је ансамбл Смиље играма и песмама Шумадије. Своје место на академији имао је
катедрални октет Саборног храма Свети
Роман Мелод којим диригује професор
Марко Нешић. 

јереј Зоран Врбашки

јереј Срећко Зечевић

храмове Епархије шумадијске, жеља нам
је да од ове године започнемо, да ове „Госпојинске свечаности“, заиста прерасту
у Шумадију целу, да би подигле дух Шумадије, да би показали и доказали да смо
достојни наследници наших предака овде,
а првенствено мислим на оне Свете мученике шумадијске, који су животом својим,
проливањем крви, запечатили име србиново, односно боље рећи име православно.
Зато се ја радујем и надам и желим и Вас
молим све присутне, посебно Вас драга
господо књижевници, да нам помогнете у
осмишљавању таквог једног догађаја, који
треба, данас, са овом вечерју да се роди и
да узраста „у меру раста Христовог”. Добро дошли и нека је благословен Ваш долазак овде и нека сте срећни и да вас крила
и окриље Мајке Божије штите и руководе
у узрастању Њеног и нашег Господа. Бога
Вас благословио.

Завршна Академија
Великогоспојинских Свечаности
Свечаном академијом у порти Саборне
цркве у Крагујевцу у недељу 28. августа
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Интервју

Матија Бећковић у Крагујевцу поводом
Других госпојинских свечаности Саборне цркве

разним темама.
Господине Бећковићу, чини ми се
да сте последњи пут гостовали у Крагујевцу промовишући књигу Ћераћемо се још. Од тада нисте престали да
се ћерате. Ћерате ви њих, ћерају они
Вас и докле сте доћерали?
- Ево до Крагујевца. То ћерање је наш
перпетум мобиле, национални.
Овде сте дошли на позив Саборне
цркве, мада бих ја радија рекла на
позив Велике Госпође – да учествујете на Њеним свечаностима. Шта за
Вас значи ова Велика Госпођа, односно којим именом Ви Њу дозивате?
Познато је да Она за сваког значи нешто различито, некоме је Мајка, некоме Приснодјева, некоме Невеста
над Невестама...
– Госпођин дан је велики празник у
целом православљу и српском народу, и
нема нигде где се ти дани не славе и где
се не приређују овакве свечаности. Нема
нигде ниједног краја, а да нема храма посвећеног Пресветој Богородици,од Приморја па до Свете Горе. Чак и у Светој
Гори где ниједна друга жена нема приступ, има једна жена која је изнад свих, и
то је њен врт. А што се тиче Вашег другог
питања, мени је најблискије оно што је
рекао о њој један велики песник Свети
Јован Дамаскин: Она је мајка Онога који
је на небу рођен без Мајке, а на земљи без
Оца.
Песници често гостују у црквеним
институцијама. То није необично ако
се зна да је она једина установа која
се својим „члановима“ тј. верницима,
обраћа песничким језиком. Шта јој је

У нашем времену постоји уверење, ако
сте против Србије и Срба да сте тиме
испунили услов да вам сва врата буду
отворена и сви рачуни приступачни.
Томе многи не одолевају да се на најлакши начин препоруче, каже познати песник, учесник Шумадијског књижевног
сабиралишта на Другим Госпојинским
свечаностима Саборне цркве.
На Шумадијском књижевном сабиралишту у оквиру Госпојинских свечаности учествовао је и песник који, како је
речено „не само да носи апостолско име
него деценијама апостолски служи слову
о Србији, српству, о слободи и о крсту“.
Реч је о песнику Матији Бећковићу, са
којим смо забележили краћи разговор о
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Тројеручице, а баш ту је
икону Свети Сава донео
у Хиландар, на родно место наше писмености и
усмености, тако да је та
трећа рука постала симбол стварања, транспозиције и спасења. Постоје многе иконе Свете
Богородице заштитнице
многих градова, усева,
заната, битака, али можда ниједна није са више
права добила ту славу
као Богородица Тројеручица, која је постала
заштитница српског песништва, слава
српских песника. Прошли су векови док
се није то уочило, тако да можда никад
није написано више песама у славу Богородице Тројеручице као у наше време.
И то су све парадокси и нашег времена
и наше историје и нашега живота, да се
баш у ово време надокнади све оно што
није учињено вековима и да једна икона у нашем најпоштованијем манастиру
буде игуманија и да баш њу Свети Сава
носи у Србију да мири своју браћу и док
су та браћа била сложна, она је била у
Србији, а када су се посвађали, она се
наљутила и вратила у Хиландар и чека
тамо да се овамо поново врати, а сви
знамо какав је услов поставила... И све
су то питања која више припадају небу
него земљи и трају вековима, јер, како је
неко приметио - Бог није ништа рекао
у журби. Тако да и ове свечаности које
су по нашим манастирима, потврђују да
је наша Црква жива, иако је била затрта
и да се поново појавила као најважнија
институција нашег народа и као једини
кров који наш народ има и кад живи на
свим континентима. Срећом да су Свети
Сава и његов отац подигли Хиландар изван наше земље. Да је направљен у нашој

тај песнички језик донео, а шта одузео?
- Црква код Срба није само Црква,
она је наша прва библиотека, прва наша
школа, први наш универзитет. Ми смо
од Цркве чули своје име, и научили свој
језик. Она је створила чак и српску државу. И тако је од самог почетка. И то
се све може очима видети и опипати рукама. Иако је и пре Светог Саве било и
Цркве и писмености, он је први српски
писац чије име и презиме знамо. Било
је држава и пре Немање, али је Немања
основао српску државу; без писмености
не би било Немањићке државе, али је та
писменост сачувана и поново рођена и
препорођена у Светом Сави. Када бисте
сада питали некога ко је био пре, Свети
Сава или солунска браћа Ћирило и Методије, сви би рекли први је Свети Сава,
мада су они били три века пре Светог
Саве, па су се они ипак у њему поново
родили. И пре манастира Хиландара
постојали су српски манастири, али је
манастир Хиландар постао најдубљи
камен нашега духовног постојања. То је
једна транспозиција и народно памћење
је антидатирало наше постојање. Тамо
је најпоштованија икона Богородице
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земљи ко зна да ли би преживео и да ли
би имао ту улогу коју је одиграо у нашој
духовној историји, до нашег времена,
када је и та икона, њена двојница доношена, пошто је икона наравно само једна, јер она представља ону Једну Једину
која је на њој, стигла на Врачар да тамо
буде изложена у храму Светог Саве, када
храм буде готов. А у време страдања
ових наших времена, када су страдале
наше светиње по Косову, том пламену
се придружио и манастир Хиландар, али
опет из тог пепела, као из пепела Светог
Саве, што се после толико векова рађа
његово тело над нашим главним градом
( а када је он спаљен то није био главни
град, него је Свети Сава навео обневиделу мржњу својих спалитеља да га спале
на највишој коти будућег главног града
његовог народа). Тако да је ту довољно
посла и за једног песника и за једног монаха и за једног духовника да се у све то
загледа и да држећи како се каже хладан
разум у огњу, о томе размишља.
Говорите о иконама као Путеводитељницама и о Цркви као Путоводитељници, а ево увек има оних који
мисле и другачије и ових дана чујемо
да је проглашавају за ретроградну институцију и сматрају да је бољитак за
Србију направити поново политички
програм који ће да пропагира безбожништво. Шта о томе мислите?
- Па добро је рекао наш Патријарх какав поп таква и молитва.
Ви сте генетски пореклом из краја у
којем додуше не прогањају Цркву него
је фалсификују, али зато прогањају
национално непожељне писце из читанки. Поново једна држава прогања
писце из читанки, то се некако стално
догађа на овим нашим просторима.
Знам да сте то већ коментарисали али
бих волела да још једном чујемо Ваш
став.

- Довољно је видети ко је тамо убачен, а ко је избачен и тај списак ће све
рећи. Црква у Црној Гори је и створила
Црну Гору. Црногорци су црнорисци. То
је била земља калуђера. Црква је старија
од државе, њом су управљале владике.
Владике су биле њени господари. И сада
разуме се, на српском језику се води сва
та дискусија против Срба и српског језика. И то је јединствен случај да се на једном језику говори страни језик. Све то
нема везе са лингвистиком, него са политиком и најприземнијим рачунима где
људи који нису крштени оснивају своју
цркву коју не признаје нико, а онда се
целом свету жале да их не признаје само
Српска црква. Кад би навели било који
пример да их неко признаје, онда би могли и прекорити Српску цркву. Тако да
увек је било у свим временима и таквих
чуда и таквих покушаја, да и људи који
ни у шта не верују а који се усуђују на
нешто што се никад нико озбиљан није
усудио тражити.., траже да им се уступе
храмови и да се на језику којим говоре
оснивају други језици, јер Црногорци
се на српском језику зову Црногорци
и Црна Гора се на српском језику зове
Црна Гора, на сваком другом језику се
она зове другачије. И сва та слова који
они уводе то су слова из српског језика
и позната српским говорима не само у
Црној Гори, али неко уверење постоји у
нашем времену, ако сте против Србије и
Срба да сте тиме испунили услов да вам
сва врата буду отворена и сви рачуни
приступачни и томе многи не одолевају
да се на најлакши начин препоруче. Али
и упркос тој пропаганди, ми знамо како
се зове идеологија која прогони неког
само због имена, па ипак, упркос томе,
када је био попис у Црној Гори број људи
који се изјаснио да говори српски и да
су Срби, није се поклапао са њиховим
предвиђањима, мада су то људи изјављи11

вали ризикујући да изгубе свој посао и
излагајући се ко зна којим шиканама. Не
постоји нигде на свету то, да једног народа час има, час нема, да он никуд не
иде, да живи на једном малом простору,
а да се појављује на једном попису, а на
другом нестаје, и да се опет сви ти пописи, када се говори о њиховој хронологији, позивају на пописе од 1945. године,
а да се не спомињу векови када су тамо
били сви Срби и када никог другог осим
Срба тамо није било. То је исто јединствен феномен да је негде где су сви били
Срби, неко чудо одлучило да их више
нема, то све траје, док се неко не сети да
некако учини крај тој забави.
Један сте од потписника иницијативе
да 21. октобар, дан када је овде у Крагујевцу у Србији направљен један ратни злочин постане државни празник.
Хвала вам на томе. Али, да ли мислите да је то прави начин да се одржава
сећање на оно што не мора да се заборави? Морамо ли и због чега је важно
да то наше памћење некако институционализујемо? Зашто једноставно не
радимо на изграђивању људских вредности које неће дозволити да се такви
злочини ни праве, а камоли забораве?
- Ја сам просто био зато да се не обележава неки Каинов дан, да се ми не разликујемо од других народа по томе што
славимо неки дан када смо се били међу
собом, него када смо се били са окупатором. У сваком случају 21. октобар заслужује да буде национални празник, као
дан сећања не само на тај нечувени злочин, него и на све сличне злочине који
су се чинили према српском народу. Јер,
злочинац није правио разлику међу Србима. Он је рекао 100 за једнога, а није
за ту стотину прописивао никакве друге
услове сем да буду Срби и ми би могли
да то примимо к знању и да не правимо
разлику међу мртвима, јер они су се дав-

но помирили. После 60 и више година,
можда би смо могли да кажемо неку реч
која би била достојна тог мучеништва и
коју би они волели у њихово име да кажемо и да коначно дочекају тај дан.
Да ли је то човечански заборав што
нам управо Немачка данас доноси смернице како да се понашамо да
стигнемо у Европу?
- То што се догађа је нешто што гледа
читав свет, а од нас се тражи да платимо
улазницу скупље него што кошта цела
представа. То је јединствен услов. Што
је најгоре они нам траже све, а не нуде
ништа. Скоро да нам траже да уђемо у
нешто што не постоји.
За крај питање, што Вас тако ретко
има у Крагујевцу?
- То је такође занимљиво да сам ретко био у Крагујевцу, али се сећам сваког
свог доласка и у младости и касније. Једном сам био гост владике Саве у једно
страшно време када се мало шта догађало у нашој цркви, а он је био тако активан и жив неимар да ме је провео кроз
своју Епархију и показао шта се све ради
и гради, да ја нисам мислио да сам у нашој земљи и нашој цркви, него као да сам
био негде другде где све цвета и не престаје да се гради. И сећам се да сам уморан дошао у Владичански дом, а он се
још није уморио, него се неким степеницама у библиотеци успео да извади неку
књигу коју је Епархија објавила и да ми
је покаже. Никада нисам заборавио тог
динамичног, вредног и незаборављеног
епископа Српске цркве.
Знам једног песника који је испевао
стих да се увек касни са доласком у
неки град. Па, зашто се касни?
- Нека то питање остане отворено за
различита тумачења.

Гордана Јоцић

(извор: Радио Златоусти)
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Светотајинско богословље

Јован Мајендорф

СВЕТА ТАЈНА БРАКА - ПРАВОСЛАВНО ГЛЕДИШТЕ
Венчање као одвојен чин

До деветог века Црква није познавала
никакав брачни обред одвојен од евхаристијске Литургије.1 Нормално, после ступања у грађански брак, хришћански пар је
учествовао у Евхаристији, и ово причешћивање је било - према Тертулијану - печат
брака, подразумевајући сву хришћанску
одговорност коју смо размотрили раније.
Иначе, од четвртог века, нарочито светковање ове Свете Тајне се помиње од стране источних хришћанских писаца: чин
венчања, обављан је током евхаристијске
Литургије. Према Светом Јовану Златоусту,
круне символишу победу над страстима,
за хришћански брак - Света Тајна вечности - није закључена по телу. Из писма
Светог Теодора Студита (+ 826) учимо, да
је венчање било пропраћено кратком молитвом, читаном пред свим народом на
недељној Литургији, од стране епископа
или свештеника. Текст молитве, написан
од стране Светог Теодора, је следећи: (Ти
сам, Господе, спусти своју руку из Светог
пребивалишта Твога и свежу рабу Твоју и
раба Твога; и дај онима које си сјединио да
буду једнодушни; венчај их у једно тело учини њихов брак часним; сачувај њихову постељу неоскрнављену; удостој их неокаљаног заједничког живота (Писма [Letters] I,
22, PG 99, col. 973). Служебници из истог
периода (као што је познати Берберинијев
кодекс) садрже неколико сличних кратких
молитава, сличних наведеној. Све ове молитве су намењене за читање током Литургије.2

Појава овог кратког чина венчања не значи, заправо, да је одмах постао обавеза за
све хришћанске бракове. Добро позната
правна збирка, позната као Epanagoge, детаљно описује однос Цркве и државе - и
чији је аутор, највероватније, велики патријарх Фотије (857-867, 877-886) - и даље,
нуди хришћанима три начина склапања
брака: Брак, пише Фотије, је једно савезништво између мужа и жене и њихова свеза за вечни живот; он је окончан благословом, или венчањем, или договором (XVI, 1).
Од шестог до деветог века, царско државно
законодавство претендовало је да одобри
Цркви све већу контолу над браком (погледати, на пример, Јустинијанову 64. повељу),
али никад није начинило венчање законском обавезом.
Одлучујући корак у овом правцу је направљен на почетку десетог века, и ово се
поклапа са појавом обреда венчања одвојеним од Евхаристије. Шта обезбеђује ову
промену која мења у основи, ако не значење
брака, онда барем његово разумевање од
стране велике већине верника? Одговор на
ово се може лако наћи у царском декрету
који је принудио на ову промену. У његовој 89. повељи (повеља нови закон), византијски цар Лав VI (+912.) прво изражава
жаљење што се у претходном царском законодавству два законска акта, о усвајању
деце и о браку, сматрају чисто грађанским
поступцима. Он, затим, проглашава да ће
оба ова акта - све док се тичу слободних
грађана, а не робова - од сада бити одобравани црквеним чином. Брак који није
благословен од стране Цркве не сматра се

1 Упореди, на пример A. Zavialov, Brak (Marriage), чланак у
Orthodox Theological Encyclopedia (на руском), А. P. Lopukhin,
ed., vol. II. Petrograd, 1903, стр. 1029-1030, 1034.
2 Види Goar, Euchologion, repr. Graz, 1960, стр. 321-322.

13

браком већ незаконитим конкубинатом.3
Неколико аспеката овог текста заслужује
пажњу – на пример, паралела између аката
о браку и о усвајању деце4, и чињенице да
робови не подлежу новом закону. Али најважнији садржај овог декрета је да је Цркви
дата одговорност давања законитог статуса браку. Упркос веома блиском односу
између Цркве и државе, који је постојао
током деветог века у свим хришћанским
земљама, оваква врста одговорности је
била поприлично необична за Цркву. Промена је заиста била упечатљива. Пре Лава
VI, грађанин је могао ступити у брак неодобрен од Цркве (други или трећи брак,
мешовити брак итд.) и то законито. Ако је
био хришћанин, његов поступак је повлачио за собом период покајања и одлучења
(што ћемо видети касније), али је, пре закона, могао остати у добром положају. После
Лава VI, Црква је морала да детерминише
законит статус свих бракова, чак и оних
који су у противречности са хришћанским
нормама. Наравно, нова ситуација је, у

принципу, дала Цркви контролу над моралом свих грађана; али у пракси, с собзиром
да сви грађани нису били свети, Црква је
била дужна не само да благосиља бракове
које није одобравала, већ такође и да их
разрешава (тј. да даје разводе). Разлика између секуларног и сакралног, између палог
људског друштва и Царства Божјег, између
брака као уговора и брака као Свете Тајне,
била је делимично избрисана.
Црква је морала да плати велику цену за
нову друштвену одговорност коју је примила; морала је да секуларизује своје пастирско гледиште у односу на брак и, практично, да одбаци своју покајну дисциплину.
Да ли је било могуће, на пример, да Црква
одбије да благослови удовицу која се преудаје, ако је ово одбијање подразумевало
ускраћивање грађанских права за годину
или две? Тим пре што је Света Тајна брака,
примљена у Цркви, постала законска обавеза, компромиси разних врста су постали
неизбежни; и, истовремено, идеја да је брак
јединствена и вечна веза, која одражава
јединство Христа и Цркве, је избрисана у
црквеној пастирској пракси и у свести верника. Цар Лав VI, аутор закона, наметнуо

3
A. Dain, Les Novelles de Leon VI, le Sage, Paris, 1944, стр.
294-297 (грчки текст и француски превод)
4
Зар не би било пожељно, чак и данас, дати религијско
назнечење усвајању?
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је Цркви свој четврти брак са Зојом (Zoe
Carbonopsina), 906. године.
Иначе, једини компромис који Црква
није могла да прихвати, је да умањи светост
Евхаристије: није могла, на пример, дати
Причешће неправославнима или пару који
ступа у други брак. Отуда, Црква је морала
да развије чин венчања одвојен од Евхаристије. Промена је постала прихватљивија
чињеницом да је очигледна веза између црквеног брака и Евхаристије већ изгубљена,
чим је црквени брак постао правни захтев.
Међутим, чак и закон Лава VI није успео
потпуно да потисне могућност одређених
чланова Цркве да се венчају Светом Тајном, кроз Евхаристију, без одвојеног, и често скупог, „венчања“. Робови, тј. више од
половине популације империје, нису били
подложни новом закону. Ово неслагање
између брачног закона за робове и за слободне грађане било је изравњано од стране
цара Алексеја I Комнена (1081-1118) који је
објавио други закон који чини „венчање“
законском обавезом и за робове.
Установљењем чина венчања одвојеног
од Евхаристије, Црква није заборавила
оригиналну и нормалну везу између брака
и Евхаристије. Ово је јасно показано у тексту светог Симеона Солунског, цитираног
касније (Додатак IV). Древне форме чина
укључују причешће венчаног пара (служебник каже ако су достојни) са, чуваном
у залихама, Светињом. Причешће је, дакле, претходило свештениковом возгласу:
Пређеосвећене Светиње светима! и бивало
је пропраћено причасном песмом: Примићу
чашу Господњу.5Брачни чин, који укључује
Причешће са Пређеосвећеним Светињама,
коришћен је у Цркви до краја петнаестог
века: ово налазимо у грчком рукопису служебника из тринаестог века, и у словенским

књигама до петнаестог века.6 У случајевима када венчани пар није био достојан - тј.
када брак није био сагласан са црквеним
нормама - они нису имали учешћа у Причешћу, већ једино у заједничкој чаши вина,
благосиљаној од стране свештеника. Ова
пракса, слична подели благословеног хлеба, или нафори на крају Литургије онима
који нису достојни Причешћа, постала
је општа и прихваћена све до данас. Али
чак, и наш савремени обред чува неколико
пројава сведочења првобитне везе са Евхаристијом. Он почиње са возгласом Благословено Царство Оца и Сина и Светога
Духа и учешће у заједничкој чаши претходи певању Молитве Господње, исто као и у
Причешћу током Евхаристијске Литургије.
У својој канонској и практичној традицији,
Црква, такође, памти чињеницу да је Евхаристија истински печат брака. Бракови закључени пре Крштења, тј. без повезаности са
Литургијом, немају светотајинско значење.7
Новокрштени хришћанин је могао ступити
у други брак са хришћанком и затим бити
признат као кандидат за рукоположење у
свештенство, ако је био венчан само једном
(17. апостолски канон). С друге стране, као
што смо видели горе, нехришћански пар
признат у Цркви кроз Крштење, Миропомазање и Причешће није „поново венчаван“;
њихово заједничко примање Евхаристије је
хришћанско употпуњење природног брака
закљученог ван Цркве.
У наше време, веза између брака и Евхаристије, можемо слободно рећи, мора бити
васпостављена. Који бољи начин Црква има
да покаже својој деци истинско светотајинско значење од чина који она сама [деца]
испуњавају?

превео Владимир Благојевић
6
A. Katansky, Towards a History of the Marriage Rite (на
руском), у Khristianskoe Chtenie, St. Petersburg, 1880, I, стр.
112, 116.
7
Супротном мишљењу, израженоm од стране S. V.
Troitsky, у његовој, иначе веома вредној књизи, The Christian Philosophy of Marriage, изгледа да недостаје теолошка и
канонска основа.

5 Упореди евхологиј десетог века, нађен у библиотеци
Синаја; текст код A. A. Dmitievsky, Opisanie Liturgicheskikc
Rukopisei, II, Εύχολόγια, Kiev, 1901, стр. 31. У грчким црквама,
чак и данас је пракса, да се пева причасна песма током
испијања из заједничке чаше.
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СВЕТИТЕЉСКИ ЕПИТЕТИ
(други део)
имају великих заслуга у очувању ортодоксије, тј. чистоте изворног Христовог
учења које су апостоли сачували, али које
је у постапостолском периоду било нападнуто од разних јеретика и секташа.
Дакле, свети оци су били богослови и духовни учитељи који су тумачили и бранили учење хришћанске вере. Многи су били
врхунског образовања и својим списима
и учешћем на саборима допринели су победи православља (нпр. Василије Велики,
Григорије Богослов, Атанасије Велики и
многи други). Нису сви свети оци бранили веру од погрешног учења или јереси.
Неки од њих су једноставно били врло
убедљиви учитељи хришћанске вере, развијајући и објашњавајући њено значење
на један дубљи и потпунији начин. Учење
светих отаца се назива светоотачко или
патристичко учење (од грчке речи патир,
што значи отац).
СВЕТИТЕЉ је прослављено лице епископског чина, а у ту групу спадају и митрополити, архиепископи и патријарси,
тј. свештеноначалници, наследници светих апостола и настављачи њиховог дела.
Православна црква је епископална по
свом устројству. Кипријан Картагински
је још у трећем веку поставио максиму:
Епископ је у Цркви, црква у епископу. Где
је епископ ту је и црква. Епископ сам за
себе не може ништа, него је он центар око
кога се врши литургијско сабрање, тј. цела
структура Цркве: епископ, свештеници
и народ Божији. Епископски чин није
власт, него служење, и то не фразом, него
трудом и подвигом, све са циљем да се
сачува светост и истина Цркве. Епископ

Ликови светих јерараха
СВЕТИ ОЦИ. Под скупним називом
светих отаца у богослужбеним текстовима и житијној литератури постоје две
групе Божијих угодника, од којих једна
припада Старом, а друга Новом завету. О
старозаветним светим оцима смо говорили у прошлом броју Саборника.
Новозаветни свети оци су сва лица епископског чина и у оквиру разних положаја
и звања (митрополит, архиепископ, патријарх), дакле, настављачи апостолског
дела и њихови помагачи. У овом случају
назив свети оци, дуплира се са термином
светитељ. Осим што су крштавали и на
тај начин уводили у Цркву нове чланове,
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је Христова икона на земљи и одговоран
је Богу за поверени му народ Божији. На
поверене им душе делују речју, тј. проповедају и уче, својим животом дају пример,
њихова кротост и смиреност је утицала
на верне да и сами такви постану.
Данас се реч светитељ употребљава за
свако свето лице, али изворно она означава само епископа и синоним је за архијереја уопште. Светитељство је везан за
чин епископски, а светаштво је везано за
прослављена лица Христове Цркве. Ако
треба међу прослављеним личностима
направити неку разлику, онда су епископи – светитељи, а остали су – свеци. Наравно да светитељи могу постати свеци.
Светитељи су свети Николај, Василије
Велики, Јован Златоусти, свети Сава и
многи други. Они су светитељство добили хиротонијом, својим епископским
звањем, а свеци су постајали својим животом. Данас се ова богословска нијанса
изгубила.
Постоје општи тропари и кондаци светитељу и светитељима.
Општи тропар светитељу је: Правило
вјери и образ кротости, воздержанија
учитеља јави тја стаду твојему јаже
вешчеј истина, сего ради стјажал јеси
смиренијем високаја, нишчетоју богатаја, оче (име) моли Христа Бога, спастисја душам нашим.
Општи тропар светитељима: Боже
отец наших, творјај присно с нами по
твојеј кростости, не остави милост
Твоју от нас, но молитвами их в мирје
управи живот наш.
Свештеници и ђакони немају општи
тропар.
СВЕТИ ОЦИ ВАСЕЉЕНСКИХ САБОРА добили су посебне дане слављења
кроз празничне успомене појединих Васељенских сабора. Службу имају у 7. недељу по Васкрсу, 16. јула и 11. октобра.
Служба саборским оцима врши се увек у

недељу, зато у последња два случаја, ако
падне у било који седмични дан, служи
се у најближу недељу пре или после тог
датума. У богослужбеним текстовима се
подвлачи труд отаца да сачувају и утврде
правоверје, православну веру.
ПРОСВЕТИТЕЉ је синоним за равноапостолни. То су они светитељи који су
приводили крштењем разне народе Христу и извршили њихово просвећење, односно извели их из таме незнабоштва и
обасјали их светлошћу Христовог учења
и даровима Светог Духа. Просветитељ не
значи, просвећеност наукама људским,
него пре свега и изнад свега значи, просвећеност божанском благодатном светлошћу Духа Светога који човека освећује
и просвећује у Цркви Христовој. Свети
Кирило и Методије су просветитељи словенски, свети Сава је просветитељ Срба.
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УЧИТЕЉ ЦРКВЕ је титула која се даје
светим оцима који су књижевним радом допринели ширењу хришћанства и
успешно сузбијали штетан рад јеретика
и секташа, доприносећи победи православља. Поједини свети оци имају титулу
националних учитеља, као што су свети
Кирило и Методије који се у молитви називају учитељи словенски, а свети Симеон Мироточиви се квалификује као просветитељ и учитељ српског народа.

Лик светих мученика
Хришћанско мучеништво јесте добровољно пристајање на сведочење вере,
иза њега се не крије никакав фанатизам,
јер верни нису безглаво срљали у мучеништво, али када је требало животом
сведочити своју веру нису од тога одустајали. Богословски основ мучеништва
поставио је сам Господ Исус Христос позивом следбеницима да не штеде живот
када је у питању Он и еванђеље: Који чува
живот свој, изгубиће га, а који изгуби живот свој мене ради, наћи ће га (Мт. 10,39).
Српска реч мученик, ставља у први план
начин смрти, а грчка реч мартир, ставља
у први план веру, јер изворно значење
речи мартир, јесте сведок. Дакле, мученик, тј. мартир, животом сведочи своју
веру за Христа.
МУЧЕНИК је свето лице Христове Цркве који је страдао, тј. био подвргнут разним облицима мучења.
ВЕЛИКОМУЧЕНИК је посебна категорија у лику светих мученика, а подразумева оног који је подвргнут изузетно великим и тешким облицима мучења.
СВЕШТЕНОМУЧЕНИК је атрибут мученика за Христа који је био члан црквене
јерархије, тј. имао је свештени чин: ђаконски, презвитерски или епископски.
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК је мученик
из редова монаха који је мученички стра-

дао због своје вере у Христа, а није био у
свештеном чину. Мученичком смрћу монаси су показали да у животу и у смрти
иду за Христом.
НОВОМУЧЕНИК је хришћанин који је
због своје вере страдао у време које се у
историји означава као нови век. Како је
граница између средњег и новог века релативна за поједине историчаре (откриће
Америке, или проналазак штампарије
и сл. ), у православном свету се граница
везује за пад Цариграда у турско ропство
1453. год. У календару налазимо мученике већ од 16. века па све до наших дана.
јереј Срећко Зечевић

Литература:
Православна агиологија,
протојереј др Радомир Милошевић,
Смедерево 2004.
Православна вера, Томас Хопко,
књига прва, Крагујевац 2006.
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Из историје Саборног храма – уређује Јевђа А. Јевђевић

Властимир Томић

бе и личној молби прешао у Белошевац.
Када је извршена регулација парохија
града Крагујевца 1934. год. он је конкурсом од стране Његове Светости Патријарха Варнаве постављен на новоосновану пету крагујевачку парохију при
Новој – Саборној цркви. У исто време
био је професор веронауке у Женској
гимназији у Крагујевцу.
Када је 1938. године архијерејски намесник, прота Димитрије Стевановић дао
оставку на намеснички положај, свештеник Властимир је постављен за архијерејског намесника крагујевачког и вршио
је ту дужност до 1940. године, кад је на
место намесника опет постављен прота
Стевановић.
У време конкордатске борбе и кризе у
црквено – државним односима 1937. године, свештеник Властимир био је бескомпромисни борац у одбрани свете
Српске православне цркве. Исте године,
заменик Патријарха, Митрополит загребачки Доситеј, на светој Литургији рукопроизвео га је за протојереја у Саборној
цркви у Крагујевцу.
Заједно са својим колегама свештеником Миланом Сретеновићем и Јованом
Рапајићем почиње да издаје часопис, Пастирски глас.
Био је члан Сокола Краљевине Југославије. Када је српски народ устао против
пакта са Немцима марта 1941. године,
отац Власта је још једном показао своју
безграничну љубав према слободи и своме роду и добровољно се пријавио за војног свештеника и распоређен је у Седамдесет други пук у Горњем Милановцу. Из
Милановца је са својим пуком отишао на
положај Криволак, где га је затекла окупација.

Властимир Томић, рођен је 23. септембра 1894. године у Јеловику, (по неким изворима у Врбици) недалеко од Орашца,
где је започео Први српски устанак 1804.
године. Основну школу завршио је у месту рођења, а деветоразредну Богословију Свети Сава у Београду. Као ученик
а и касније, био је миран, скроман, тих и
повучен.
По свршеном осмом разреду наишла је
немачка војска и он је заробљен и одведен у ропство и у заробљеништву је научио немачки језик. После немачке капитулације 1918. године, вратио се у земљу и
завршио преостале године Богословије и
матурирао са одличним успехом. У Богословији је био школски друг са потоњим
Епископом далматинским др Иринејом а
обојица су били ученици Светог владике
Николаја Велимировића.
Рукоположен је у Београду од стране
Његове Светости Патријарха Димитрија
за ђакона и свештеника. Најпре је постављен за парохијског свештеника у Јеловику, а из Јеловика је по потреби служ19

Примеран као човек,
редак као свештеник.
Пун вере и љубави према Богу, светој Цркви
и своме роду. Био је велики Србин. Одлично
је беседио и врло лепо
певао. Какав је био као
националиста, најбоље
га илуструје добровољно пријављивање за војног свештеника, јер је у
свакој прилици хтео да
стави себе целог у службу Богу и своме роду.
Одлази у рат, а после
рата у ропство. И тамо је ако се тако
може рећи, био од користи. Он је својим
слаткоречивим језиком и јеванђелским
жаром бодрио и крепио наше заробљенике, да ће их Господ извести из тамнице,
поново вратити у своју земљу њиховим
милим и драгим. Сви заробљеници имају
о њему неподељено добро мишљење. На

Одведен је по други пут у ропство у Немачку где је остао све до краја рата, кад
је ослобођен од савезника. Треће ропство, комунистичко, које би му следовало
избегао је јерсе није вратио у земљу. Као
слободар, добровољно је изабрао изгнанство.
Из Немачке је отишао у Америку у Чикаго, где га је Епископ америчко – канадски поставио за архијерејског заменика и
за члана Црквеног суда. Касније је смењен
са тог положаја и наставио је пастирску
службу као парохијски свештеник.
Као парохијски свештеник службовао је
најпре у Омахи, Небраска 1947 – 1949. А
касније од 6. марта 1949. службује на парохији Светог Илије (Aliquippa, PA) где
је службовао до 1968.
Имао је супругу Полексију и три сина
Миодрага, Милоша и Јована. Средњи син
Милош је погинуо, а супруга и преостала два сина су емигрирали и живели су у
Чикагу.
У летопису Саборног храма у Крагујевцу, протојереј - ставрофор Марко Подгорац даје оцену његовог рада:
Ако би се давала оцена о животу и раду
проте Власте док је био у земљи, она
би морала да буде једногласна, одлична.
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mister, а gentleman = noble man, племић.
Такав племић је био мили наш отац
Жика. У сваком потезу, и у речи и у
опхођењу и у послу и у превеликом човекољубљу, и најзад како пишеш, чак и у
мртвачком сандуку. И тако од јула до Ваведења, Црква српска изгуби (бар у овом
свету) три знаменита протојереја: проту Марка, проту Стеву Димитријевића
и проту Жику.
Хвала ти на твојој „топ речи“. Само
како ти знаш и умеш.
А сад о твом чланку. Ја сам српске мученике ставио у календар 31. августа (po
ilegibile MM) и заједно са Сабором српских
просветитеља и учитеља. Најлепши дан:
и нека буде српско дводневно празновање
и весело и тужно. Сећаш ли се ти, Власто
мој, мога написа: „Храмови српским мученицима“, у коме сам молио Србе да свуда
по свету посвећују нове храмове Српским
новомученицима.
Нико се не одазва. А брат Дионисије
насупрот томе повика, да нове храмове
треба посветити Светом Сави.
Ја сам уверен да се и Свети Сава на оно
љути. Као отац нације, он би се само радовао да његова духовна деца сада буду
прослављана и у овоме свету, као што су
у ономе.
Не знам како ће бити са твојим предлогом скромнијим и обичнијим. Ваљда ће
Срби то примити к срцу.
......
С поздравом и благословом
твој увек одани +Николај

њега се може указати као на редак пример какав може и треба да буде српски
православни свештеник. Знао је и волео
своју свету, јединствену и узвишену свештеничку дужност, зашта је увек и свуда био спреман да положи и свој живот.
Заиста је био пастир добри, док је био у
земљи својој...

Извод из писма Светог владике Николаја проти Томићу, из којег се види колико је прота, био цењен свештеник.
Љубазни ми прото Власто, Бог ти помого,
Јуче ти послах неко писање, а по том
примих твоје, баш оно што сам желео:
опис смрти покојног проте Жике. Ја сам га
увек звао свештеник џентлмен. А џентлмен није исто што и господин. Господин је

Догодило се пре 80 година
- Домаћин црквене славе Успења
Пресвете Богородице 1931. године, био је
Милан Голубовић, овдашњи трговац.
- 3/16. новембра потписан је нови Црквени Устав, а 11/24. новембра обнародован је, те је тиме и ступио на снагу.
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Светачник

Успење Пресвете Богородице

Господ који је на Синају заповедио петом заповешћу: поштуј оца свога и матер своју, показао је примером својим,
како треба поштовати родитељку своју.
Висећи на крсту у мукама Он се сетио
Матере своје и показујући на апостола
Јована рече јој: жено, ето ти сина! Потом
рече Јовану: ето ти матере! И тако збринувши своју Мајку Он је издахнуо. Јован
је имао дом на Сиону у Јерусалиму, у којемје живела Богородица до краја својих
дана на земљи. Својим молитвама, благим саветима, кротошћу и трпељивошћу
она је много помагала апостолима Сина
свога. Углавном, све време до смрти провела је она у Јерусалиму обилазећи честоона места, која су је подсећала на велике
догађаје и на велика дела Сина свога. Нарочито је често походила Голготу, Витлејем и гору Јелеонску. Од њених дужих
путовања помиње се њена посета Светом
Игњатију Богоносцу у Антиохији, посета

Светом Лазару четвородневном, епископу Кипарском, посета Светој Гори коју
је она благословила, и бављење у Ефесу
са апостолом Јованом за време великог
гоњења хришћана у Јерусалиму. У својој
старости она се често молила Господу и
Богу своме на Јелеонској гори, на месту
Вазнесења Његова, да је што пре узме из
овога света. Једном приликом јави јој се
архангел Гаврил, и објави јој, да ће кроз
три дана бити упокојена. И даде јој анђео
Божји једну грану палмову, која ће се носити при њеном спроводу. С великом
радошћу она се врати дома пожелевши у
срцу, да још једанпут у овом животу види
све апостоле Христове. Господ јој испуни
ову жељу, и сви апостоли, ношени анђелима и облацима, наједанпут се сабрашеу
дом Јованов на Сиону. Са великом радошћу виде она свете апостоле, охрабри их,
посаветова и утеши, потом мирно предадедух свој Богу без икакве муке и болести
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телесне. Апостоли узеше ковчег с телом
њеним, од кога излазаше ароматни мирис, и у пратњи мноштва хришћана пренеше у врт Гетсимански у гробницу Светих Јоакима и Ане. Од злобних Јевреја
заклањаше их облак по промислу Божјем.
Неки свештеник јеврејски, Антоније, дохвати рукама ковчег у намери да га претури, али у том часу анђео Божји одсече му
обе руке. Тада он завапи апостолима запомоћ, и би исцељен пошто изјави своју
веру у Господа Исуса Христа. Апостол
Тома беше изостао, опет по Божјем Промислу, да бисе тако опет открила једна
нова и преславна тајна о Светој Богородици. Трећег дана стиже и он, и пожеле
да целива тело Свете Пречисте. Но када
апостоли отворише гроб, нађоше само
плаштаницу, а тела не беше у гробу. Тога
вечера она се јави апостолима, - мноштвом ангела окружена, и рече им: радујте се, ја ћу бити с вама навек. Не зна
се тачно, колико стара беше Богородица
у време Успенија свога, али преовлађује
мишљење, да је била прешла 60 година
свога земног века.

од њега искала, ма то било и половина
царства. Наговорена од своје мајке Саломија заиска главу Јована Крститеља.
Ирод нареди те Јована посекоше у тамници и донеше главу његову на тањиру.
Ученици Јованови ноћу узеше телосвога
учитеља и чесно сахранише, а Иродијада
избоде иглом језик Јованов, па главу закопа на неко нечисто место. Али убрзо
постиже Божја казна ову групу злотвора. Кнез Арета, да опере част своје ћерке,
удари с војском на Ирода и потуче га до
ноге. Поражени Ирод би осуђен од кесара
римског Калигуле на прогонство најпре у
Галију, а по том у Шпанију. Као изгнанци
Ирод и Иродијада живеше у беди и понижењу, док се земља не отвори и не прогута их. А Саломија погибе злом смрћу на
реци Сикорису (Сули). Смрт Светог Јована догодила се пред Пасху, а празновање
29. августа установљено је због тога што
је тога дана освећена црква, коју подигоше на гробу његовом у Севастији, цар
Константин и царица Јелена. У ту цркву
положене су и мошти ученика Јованових:
Јелисеја и Авдије.

Усековање главе
Светог Јована Крститеља

Ирод Антипа, син старога Ирода, убице
младенаца Витлејемских у време рођења
Господа Исуса, беше господар Галилеје у
време проповеди Јована Крститеља. Беше
тај Ирод ожењен ћерком некога кнеза
Арете. Но Ирод, зли изданак од злога корена, отера своју закониту жену и незаконито узе себи Иродијаду, жену свога брата
Филипа, који беше још у животу. Против
овог безакоња уста Јован Крститељ и силно изобличи Ирода. Ирод га баци у тамницу. За време једнога пира у свом двору у Севастији Галилејској играше пред
гостима Саломија, ћерка Иродијадина и
Филипова. И пијани Ирод, занесен том
игром, обећа играчици дати што год буде
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Пренос Моштију
Светог Александра Невског

монашко име Алексије, причести се светим Тајнама, и упокоји се блажено 14.
новембра 1263. године, у својој 43. години. Сахрањен је у манастиру Рождества
Пресвете Богородице, у Владимиру. При
сахрани пак, када му митрополит хтеде
метнути у руку опроштајну грамату, он
сам као жив отвори руку и узе грамату.
Године 1381. мошти светога кнеза бише
откривене и положене у саборној цркви
манастира. Године пак 1547., при цару Јовану IV, светом кнезу би састављена посебна служба, и одређено да се спомен
његов празнује 23. новембра, у дан његове сахране. Године 1724, по наређењу цара
Петра Великог, часне мошти светога кнеза бише пренете у Петроград, у Александро-Невску лавру, где почивају и данас.

(12. Септембар)

Син кнеза Јарослава. Од малена срцем
окренут к Богу. Правдољубив, истински
побожан, презирао сујету света, од ране
младости заволео Христа. Године 1236.
постао кнезом Новгородским. Победио
Швеђане на реци Неви, 15. јула 1240. године, због чега је и прозват Невским.
Силан не толико војском колико вером у
помоћ Божију, пред битку говорио војницима: Бог је не у сили него у правди. Том
приликом јавили се светитељи Борис и
Гљеб једном војводи Александровом и
обећали своју помоћ великоме кнезу,
сроднику своме. Поставши 1250. године
велики кнез Владимирски, Александар се
много потрудио на подизању и уређењу
Руске земље, која је у то време патила од
татарског насиља. He само заштитник и
чувар Православља, него и неустрашив
исповедник свете вере православне. У
Златној Орди татарској није се хтео поклонити идолима нити проћи кроз огањ.
Том приликом рекао кану Бату: Теби ћу се
поклонити, јер те Бог почаствова царством, а твари, идолима, нећу се поклонити. Хришћанин сам, и не клањам се
твари, клањам се Богу, Једноме у Тројици
слављеноме који је створио небо и земљу,
Њему служим и Њега поштујем. - Због
његове мудрости, храбрости, телесне снаге и красоте уважавао га и кан татарски.
Зидао је многе цркве и чинио безбројна
дела милостиње.
Двадесет седам година кнезовао је благоверни кнез Александар, трошећи све
биће своје у христочежњивим подвизима и трудовима. Најзад, осећајући да му
се приближава одлазак из овога света,
он, по неодољивој жељи срца свог увек
устремљеног к Богу, прими монаштво, и

Преподобни Симеон Столпник –
Црквена Нова Година
(14/1. Септембар)

Родом Сирјанин, од сељачких родитеља.
У 18. години одбегао од родитеља и замонашио се. Предавао себе најтежим подвизима, понекад постећи по 40 дана. По
том се предаде нарочитом подвигу, дотле
непознатом, наиме: да даноноћно стоји
на стубу у непрестаној молитви. Његов
стуб најпре би висок 6 лаката, после му
подигоше један од 12, па од 22, па од 36, и
најзад од 40 лаката висине. Његова мајка
Марта два пута долажаше да га види, но
он је не хте примити, него јој са стуба
рече: не узнемиравај ме сад, мајко моја,
ако се удостојимо видећемо се у оном
свету. Претрпе вети Симеон безбројне
напасти од демона, но он их све победи
молитвом Богу. И учини светитељ чудеса
велика и многобројна исцељујући речју
и молитвом многе болеснике. Око његовог стуба стицаше се народ са свих стра24

на, богати и убоги, цареви и робови. И
он свима помагаше некоме повраћајући
здравље телесно, некоме пружајући утеху и поуку, а некога изобличавајући због
јеретичког веровања. Царицу Евдокију
тако одврати од јереси Евтихијеве и поврати Православљу. Подвизаваше се у
време цара Теодосија Млађег, Маркијана и Лава Великог. Овај први столпник
у хришћанству и велики чудотворац Симеон и поживе 103 године и упокоји се у
Господу 1. септембра 459. год. Његове мошти пренесене у Антиохију у цркву његовог имена.

Мала Госпојина –
Рођење Пресвете Богородице
(21. Септембар)

СветаДјева Марија роди се од старих
родитеља својих, Јоакима и Ане. Отац
јој беше из племена Давидова, аматер од
рода Аронова. И тако она беше по оцу од
рода царска, а по мајци од рода архијерејска. Њени родитељи беху већ остарели, а немаху деце и зато беху постидни
пред људима и скрушени пред Богом. И
у скрушености својој мољаху се Богу с
плачем, да обрадује старост њихову даровањем једнога чеда, као што је некад обрадовао старца Аврама и старицу Сару,
даровавши им сина Исака и Бог свемогући и свевидећи обрадова их радошћу,
која је превазилазила далеко сва њихова
очекивања и све најлепше снове. Јер им
дарова не само ћерку но и Богомајку, озари их не само радошћу временом, него
и вечном. Даде им Бог само једну ћерку,
која им доцније роди само једног унука,
али какву ћерку и каквог унука! Благодатна Марија, благословена међу женама,
храм Духа Светога, олтар Бога живога,
трапеза Хлеба небеснога, кивот Светиње
Божје, дрво најслађега Плода, слава рода
људског, похвала рода женског, источник
девства и чистоте - то беше Богом дарована ћерка Јоакима и Ане. Рођена у Назарету, а после три године одведена у храм
Јерусалимски, одакле се вратила опет у
Назарет, да ускоро чује благовест светог
Архангела Гаврила о рођењу Сина Божјег,
Спаситеља света, из Њенога пречистога
и девичанскога тела.

ПОЧЕТАК ЦРКВЕНЕ ГОДИНЕ
Првивасељенски сабор одредио је, да
година црквена почиње првога септембра. Месец септембар је био код Јевреја
почетак нове грађанске године (2 Мојс
23, 16), месец скупљања плодова и приношења жртви благодарности Богу. У
време овога празновања Господ Исус
је ушао у синагогу у Назарету, отворио
књигу пророка Исаије и прочитао речи:
Дух је Господњи на мени; за то ме помаза
да јавим еванђеље сиромасима; посла ме
да исцелим скрушене срцем; да проповедам заробљенима отпуштење и слепима прозрење; да ошустим потлачене; да
огласим годину милости Господње (Лк 4,
18-19; Ис. 61, 1-2). Још је овај месец септембар знаменит у историји хришћанства што у њему цар Константин Велики
одржа победу над Максенцијем, непријатељем вере Христове, а тој победи следоваше слобода хришћанске вероисповести
у целој римској царевини. Дуго времена
је и грађанска година у хришћанском
свету рачуната као и црквена од првог
септембра,касније се она пренела на први
јануар, најпре у западној Европи, а потом и у Русији у време Петра Великог, и у
остале православне земље.

Воздвижење Часног Крста –
Крстовдан
(27. Септембар)

Овога дана празнују се два догађаја у
вези са часним Крстом Христовим.Прво,
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проналазак часног Крста на Голготи, и
повратак часног Крста из Персије, опет у
Јерусалим. Обилазећи Свету Земљу Света царица Јелена намисли да потражи часни Крст Христов. Неки старац Јеврејин,
по имену Јуда, једини знаде место где се
Крст нахођаше, па присиљен од царице
изјави, да је Крст закопан под храмом
Венериним, кога подиже на Голготи цар
Адријан. Царица нареди, те порушише тај
идолски храм, и копајући у дубину нађоше три крста. Док царица беше у недоумици, како да распозна Крст Христов,
пролажаше мимо тога места пратња са
мртвацем. Тада патријарх Макарије рече,
да мећу на мртваца редом један по један
крст. Када метнуше први и други крст,
мртвац лежаше непромењено. А када ставише на њега трећи крст, мртвац оживе.
По томе познаше, да је то часни и животворни Крст Христов. Метнуше га по том
и на једну болесну жену, и жена оздрави.

Тада патријарх уздиже крст, да га сав народ види, а народ са сузама певаше: Господе помилуј! Царица Јелена направи
ковчег од сребра и положи у њега часни
Крст. Доцније цар Хозрој освојивши Јерусалим, одведе многи народ у ропство и
однесе Крст Господњи у Персију. У Персији Крст је лежао 14 година. Године 628.
цар грчки Ираклије победи Хозроја и са
славом поврати Крст у Јерусалим. Ушавши у град цар Ираклије ношаше Крст на
својим леђима. Но на једанпут стаде цар и
не могаше ни корака крочити. Патријарх
Захарија виде ангела, који спречаваше
цару да у раскошном царском оделу иде
под Крстом и то по оном путу по коме је
Господ, бос и понижен, ходио. То виђење
објави патријарх цару. Тада се цар свуче,
па у бедној одећи и босоног узе Крст, изнесе га на Голготу, и положи у храм Васкрсења, на радост и утеху целог хришћанског света.

Свети Николај Жички

МИСИОНАРСКА ПИСМА

Миличино, благост Јевросимину, милост Косовке девојке, трпељивост поробљеног робља, видовитост слепих гуслара, мудрост српских попова и калуђера,
стидљивост народних девојака, надахнуће народних певача, даровитост народних занатлија, отменост народних ткаља
и везиља, јасноћу народних пословичара,
умереност и одмереност српских сељака, сјај крсне славе свих крштених Срба.
Но, није ли све ово од вере? Ваистину, и
основа и потка свему набројаном јесте
вера Христова. Ако ли ти немаш у себи
ниједну од побројаних врлина славних
ти предака, а ипак се називаш Србином,
онда си само једна чувена фирма на празном дућану. А то, мислим, не желимо ни
ја теби, ни ти себи. Рећи некоме, буди до-

15. писмо
Једном патриоти који каже:
Довољно је бити добар Србин а вера је
споредно

И ја кажем, довољно је бити добар Србин, али по угледу на најбоље и најславније Србе, који су се јавили на изложби
људи у овоме свету за минулих хиљаду
година. Но не смем да кажем као ти: вера
је споредно! Јер би ме сви Срби утерали
у лаж. Добар си Србин, ако имаш слатку душу краља Владимира, издржљивост
Немањину, христољубље Савино, ревновање Милутиново, кротост Дечанскога,
смерност Урошеву, пожртвовање Лазарево, витештво Страхињино, правдољубље
Марково, срце Југовића мајке, поуздање
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бар Србин а вера је
споредно, исто је
што и рећи једној
овци, буди ти само
угојена, а паша је
споредно! Не може
нико бити добар
Србин, а да пре
свега није добар
човек. У свету пак,
нити је било, нити
има икакве силе,
која може човека
учинити савршено добрим, осим
силе вере Христове. Немој, дакле,
желети Српство
без садржине. Не
био ти човек без
памети путовођ,
ни Србин без вере
ортак. То ти желим и поздрављам.

ревнује за веру Божију, па гледа са жалошћу како људи отпадају од вере. Такву
жалост Бог обраћа у
радост. Као што Павле описује апостоле и све праве слуге
Христове, говорећи
да су они као жалосни, а који се једнако
веселе. Веселе се, јер
осећају моћ и близину Божију. И примају
утеху од Бога. Тако
и Псалмист говори:
сетих се Бога и развеселих се. Светитељска жалост личи
на облаке, кроз које
сија сунце утехе. А
твоја жалост личи
на помрачење сунца. Мора да си имала
много ситнијих недела и грехова, које си
сматрала безначајним, па их ниси исповедила, ни покајала. Као стара паучина они
су се сад ухватили око срца твога, и створили су као гнездо за ту велику жалост,
коју зла демонска сила злурадо подржава у теби. Зато прегледај цео живот свој,
учини једну нештедну смотру над собом,
и исповеди све. Исповешћу ћеш дом душе
своје очистити и проветрити. И ући ће
у тебе свеж и здрав ваздух од Духа Божјега. Потом почни храбро чинити све
што је добро. Почни, рецимо, са милостињом у име Христово. Запамти, у име
Христово. Христос ће то видети и осетити, и убрзо ће ти даровати радост. Дароваће ти неисказану радост, коју само
Он даје, и коју никаква туга, ни мука,
ни демонска сила, не може помрачити.
Читај Псалтир. То је књига за жалосне
душе, књига утехе. Господ нека те ускорообрадује.

17. писмо
Једној жени коју мори тешка жалост
Пишеш да те мори нека неодољива и
необјашњива жалост. Телесно си здрава, кућа пуна, али срце празно. Управо, срце ти је пуно мрачне жалости.
Приморана одлазиш на забаве и весеља, али то још више повећава жалост.
Пази добро, то је опасна бољетица душе.
Она може душу сасвим умртвити. Такву жалост Црква сматра смртним грехом. Јер по речима апостола има две
врсте жалости, жалост која је по Богу,
доноси покајање за спасење, а жалост
овога света смрт доноси. Код тебе је
очигледно ова друга врста жалости.
Жалост по Богу спопада човека кад се
човек сећа грехова својих, па се каје и
вапије ка Богу. Или кад се неко жалости
због грехова других људи. Или кад неко
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Захваљујемо свим спонзорима на великој помоћи при
објављивању овог броја Саборника!

Захваљујемо се на уступљеним текстовима и фотографијама: јереју Горану Мићићу, уреднику Информативне
службе Епархије шумадијске и Гордани Јоцић, уреднику Радио Златоусти Епархије шумадијске

Информације за претплату,
финансијску подршку и оглашавање: 061/6493477
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Великогоспојинске свечаности

Госпојинске свечаности у порти Саборне цркве

