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ИЗ РИЗНИЦЕ БОГОСЛОВЉА

ЕКЛИСИОЛОГИЈА
СВЕТОГ АТАНАСИЈА ВЕЛИКОГ

Драган Стојишин,                                                                                                      
Универзитет у Источном Сарајеву, Православни 
богословски факултет ,,Свети Василије Острошки“ Фоча

Свети Атанасије је рођен у Александрији, 296. годи-
не. Од самог детињства је изразито био наклоњен ка духов-
ном звању. Био је ђакон код архиепископа Александра, и пра-
тио га је у Никеју на Први васељенски сабор, 325. године. На 
овом Сабору, Атанасије се прославио својом ученошћу, бла-
гочешћем, и ревношћу за православље.  Посебно је допринео  
да се сузбије Аријева јерес, a православље утврди. Написао  је 
Символ вере, који је на Сабору усвојен. После смрти  архие-
пископа Александра, Атанасије је изабран за архиепископа 
александријског, и у том звању је остао преко 40 година, иако 
не сво време на  архијерејском престолу. Безмало, целог жи-
вота је био гоњен од јеретика. Од царева, највише су га го-
нили: Констанције, Јулијан и Валент; од епископа Јевсевије 
Никомидијски, са још многим другим; a од јеретика Арије и 
његови следбеници. Био је принуђен да се од гонитеља крије 
чак и у бунару, у гробу, по приватним кућама и пустињама. У 
два маха је морао бежати у Рим. Тек пред смрт је неко време 
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проживео мирно као пастир добри усред доброг стада свога, 
које га је истински љубило. Мало је светитеља, који су били 
тако безобзирно клеветани и тако гоњени као свети Атанасије. 
Све је трпељиво поднео ради љубави Христове и изашао као  
победник из те страшне и дуготрајне борбе. За савет, утеху и 
моралну потпору често је одлазио код светог Антонија, кога 
је поштовао као свог духовног оца. Човек који је формулисао 
највећу истину имао је много и да пострада за ту истину, док 
га Господ није упокојио у царству Свом као свог вернаг слу-
гу, 373. године. Црква га празнује два пута у току године, 18. 
јануара и 2. маја.1 

 
1 Столић, Хризостом (1988): Православни светачник-месецослов светих, том 
први, септембар-јун, Београд, 265, 425.
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Црква – Тело Христово
Еклисиологија светог Атанасија Великог се темељи на 

његовом учењу о Оваплоћењу Сина Божијег, који ,,се јавио да 
би као човек понео терет људског рода и да би чула људи на 
Себе усмерио како би  Га они убудуће видели као човека, како 
би видели дела која чини и уверили се да Он није само човек, 
него и Бог, и Логос, и Премудрост истинитога Бога. Логос се, 
дакле, свуда распростире: и горе и доле, и у дубину и у шири-
ну; горе је у стварању, а доле у Свом Очовечењу; у дубини је 
у аду, а у ширини је у свету. Све је препуно знања о Богу. Због 
тога ни жртву за све није поднео одмах пошто је међу нас до-
шао, нити је одмах Своје тело предао смрти и васкрсао га,  јер 
би тако остало у тајности све што је починио; него је, живећи 
у телу, Себе учинио видљивим, и савршавајући дела и дајући 
знаке о Себи, постигао да га људи познају не као човека, већ 
као Бога Логоса.“2  Црква нам својим евхаристијско - свето-
тајинским животом открива Логоса који је постао човек, који 
нам се даје на сваком евхаристијском сабрању, како би поста-
ли истински удови Тела Њеоговог. Свети Јован Златоусти бла-
говести: ,,Ми смо једно тело, и удови и органски делови један 
другоме.“3  

Свети Атанасије Велики као истински теолог Цркве 
Христове своје учење није развијао у смеру философских си-
стема, већ на живој вери у Исуса Христа, који је ,,постао човек, 
у свему сличан нама.“4  Богочовечанска Личност Спаситељева 
представља централни знак који све усавршава и осветљава. 
Заснивајући своје учење на догађају Оваплоћења Христовог, 
може се приметити да у еклисиологији светог Атанасија основ-
но гносеолошко начело јесте и остаје тајна Цркве.5 
2 Свети Атанасије Велики (2003): Против идола • О Очовечењу Бога Логоса, 
Беседа: Нови Сад, 149 -150.
3 Беседе Светих Отаца, преузето са сајта: verujem.org 16.5.2015.
4 Флоровски, Георгије (2009): Источни Оци IV века, Пролог-Врњачка Бања, 47.
5 Видети: Ђурић, Ј. Жељко (2003): Сотириолошке претпоставке учења Св. Ата-
насија Александријског о стварању света и рађању Сина, Београд - Смедерево, 
138.
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Евхаристијско - сотириолошке димензије еклисиологије
светог Атанасија Великог

За Православно и Атанасијево еклисиолошко богосло-
вље, централни историјски и пре свега есхатолошки догађај 
јесте Тајна Христовог Оваплоћења од Духа Светога и Марије 
Дјеве. Учење светог Атанасија Великог о Рађању и стварању6  
посматрано из угла еклисиологије јесте превасходно евхари-
стијско. ,,Црква је све истине из свог живота, све спасоносне 
догађаје из живота Христовог, преточила у богослужбено ис-
куство.“7  Свети Јустин Поповић каже да се Логос оваплотио 
да сви чланови Цркве расту ,,у ономе који је глава: Христос, 
док достигнемо сви у човека савршена, у меру раста висине 
Христове. То значи: Црква је Богочовечанска радионица, у ко-
јој се људи помоћу светих тајни и светих врлина обогочовечују, 
охристовљују, обожују, преображавају у богољуде по благода-
ти, у христосе по благодати, у богове по благодати. Све у Цркви 
ради вођено и руковођено Главом Цркве – Господом Христом.8  
Тројични Бог који је створио свет имао је намеру да са њим и 
заједничари, да свет и човека не остави саме. Христос је то и 
показао, а конкретне и реалне последице догађаја Христовог су 
Оваплоћење у Евхаристији. Свети Атанасије Велики каже да су 
у догађајима Оваплоћења и Васкрсења Логоса показана и ис-
казана љубав Свете Тројице према људима, што је темељ наше 
вечне заједнице са Њом.9 Бог је имао за циљ да људи учествују 
не просто у Његовој доброти, већ, по речима апостола Петра 
6 Опширније о овоме погледати: Панајотис Христу, “Тварно и нетварно у 
теологији светог Атанасија Великог”, у: Нови Источник, бр. 6 - лист студената 
Богословског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, Фоча, 2005, 48-52.
7 Пено, Здравко, “Премудрост Божија у богослужбеном животу Цркве”, у: Бого-
словље, бр. 1/2013 - часопис Православног богословског факултета у Београду, 
Београд, 2013, 54.
8 Поповић, Јустин (1978): Догматика православне Цркве, књ. III, Београд, 14- 
15.
9 Поповић, Јустин и  Арсић, Велимир (1985): Тајна вере и живота (Основно 
богословље), Крњево, 105-107.
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у Његовој природи (Упор. 2 Петр 1,4). Заједничарећи у Цркви, 
евхаристијски са Христом, ми по речима Светог Атанасија за-
једничаримо са Богом Оцем.10 Међутим, то не треба схватити 
у смислу познања суштине Божије која увек остаје несазнати-
ва, како у овом тако и у будућем веку. Природа о којој говори 
апостол Петар, треба схватити као учешће у Евхаристији, где 
постајемо једно са Христом као Главом Цркве. Сама природа 
Логоса и јесте Тело Његово, и јесте Црква, скуп свих крштених 
људи једног места и простора сабраних ради спасења од смрти 
учешћем у васкрслој природи Христа, у човечанству Христа, 
у Васкрслом Телу Његовом. ,,Пошто се, поседујући тело налик 
свим људским телима, непропадљиви Син Божији присаједи-
нио свим људима, Он их је све оденуо у непропадљивост, дају-
ћи им с правом обећање васкрсења. Дакле, ни сама ова смрт-
на пропадљивост нема више власти над људима јер се Логос 
кроз једно тело, сада настанио међу њима.“11 

У Евхаристијском животу је јасно показано да је чо-
век икона заједнице Свете Тројице у Христу, који је постао 
почетак путева. У првом стварању људи су се понели невер-
но; због тога смо имали потербу за неким другим, односно 
за Христом, који успоставља нову твар. По речима апостола 
Павла Христос је глава Цркве.12  Свети Максим Исповедник 
благовести богочовечанску истину да у Цркви по промислу 
Божијем, сви људи постају као једна природа и као једна воља, 
Духом Светим сједињавани са Богом и међу собом. Ова исти-
на је сва присутна, сва живи, сва очигледна, сва животворна и 
бесмртна у богослужењу Православне Цркве, у њеном благо-
датно-врлинском животу богочовечанском.13   Христологија 
10 Свети Атанасије Велики, Против Аријанаца (одломци), преузето са сајта: 
svetosavlje.org, 16.5.2015.
11  Свети Атанасије Велики, Против идола • О Очовечењу Бога Логоса, 138. 
12 Видети: Свети Атанасије Велики, Против Аријанацa (одломци)
13 Видети: Поповић, Јустин (1980): Догматика православне Цркве, књ. III, 
Београд, 211.
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светог Атанасија, која  пород његовог евхаристијско – библиј-
ског прозрења има као главну последицу природно или ипо-
стасно јединство Божанског Логоса са човеком. За Атанасијево  
евхаристијско начело је само оно што је рођено (Христос као 
Бог) може и хоће да буде створено - рођено (Христос као чо-
век). Сва борба светог Атанасија, која је била уперена против 
аријанаца, јесте борба за очување еклисиолошке равнотеже. 
Аријанци су својим учењем хтели да сруше саме темеље на ко-
јима Црква почива, јер су оспоравајући Божански идентитет 
Христа, они истовремено оспоравали реално и потпуно при-
суство Тела Христовог, односно Цркве, као богочовечанског 
јединства у евхаристијском сабрању. Свети Атанасије Велики 
је у евхаристијској заједници видео спасење човека, које је за 
њега било дело онтолошког јединства Бога и човека. ,,Не само 
Оваплоћење, него и вера коју прати покајање, јесу предуслови 
за избављење људи од највећег и последњег непријатеља по-
стојања. Покајање није схваћено као јуридичко-моралистич-
ки чин или као дужничка обавеза према Богу, која превазила-
зи човекове ограничене могућности. Ако се на покајање гледа 
са онтолошких позиција, онда је јасно да оно припрема верне 
за заједницу са Богом. Оно је, заправо, први одговор верних 
на догађај Оваплоћења, будући да и Претеча Господњи пози-
ва: покајте се, јер се приближило Царство небеско (Мт. 3,2). 
Покајање, ипак, није довољно за потпуно јединство са Богом, 
с обзиром на то да не враћа човека из стања у коме је по при-
роди, него га само ослобађа прегрешења.“14  Аријанизам је, 
дакле, представљао изазов и велику рану на телу Цркве коју 
је требало излечити, будући да је својим учењем хтео да пре-
кине везу човека са Богом. Суштина Аријевог учења се није у 
односу на Атанасијево учење разликовала само на пољу три-
јадологије. Посебна опасност се састојала у томе што је Арије 
14 Пено, Здравко (2013): Догматика - кратко изложење православне вере-Хри-
стологија,  књига друга, Београд, 39- 40.
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имао другачије погледе по питању човечанске природе, али 
и садржаја спасења које човек задобија унутар тела Цркве.15 

Свети Атанасије Велики о Оваплоћењу говори са онто-
лошких позиција, истичући на првом месту Христову побе-
ду над смрћу. Логос је, по речима овог великог александринца 
,,примио од нас тело које је подобно нашим телима, и предао 
га је смрти у име свих, односно принео га је Оцу; а учинио је 
то због свог човекољубља, да би, пошто сви у Њему умру, био 
уништен закон пропадљивости који је људима наметнут, јер  у 
телу Господњем искупљени смо од власти смрти, и за њу више 
нема места међу људима који су Њему подобни; да би људе 
који су допали до пропадљивости изнова вратио у непропа-
дљивост, да би их, усвојивши тело вратио из смрти у живот, и 
да би благодаћу Васкрсења одагнао од њих смрт, као што огањ 
уништава трску.“16 У Евхаристији, сви верни су сателесници 
Христови, јер ово што је сада у икони, збиће се у истини, за-
хваљујући Богочовеку Христу, који је и Бог и човек, а не само 
једно, јер би изузимањем једног наше спасење било доведено у 
питање. Међутим, ми по речима Александра Шмемана ,,знамо 
да смо створени као вршиоци свете тајне живота, њене транс-
формације у живот у Богу, заједничарства са Богом. Знамо да је 
прави живот ,,евхаристијски“ - покрет љубави и славља, покрет 
у правцу Бога, покрет у којем једино можемо открити смисао 
и вредност свега што постоји. Ми знамо да смо овај евхари-
стијски хлеб изгубили и, најзад, да је у Христу и новом Адаму, 
савршеном човеку овај евхаристијски живот за човека поно-
во био васпостављен; јер Он сам био је савршена Евхаристија. 
Христос, у потпуној послушности, љубави и захвалности при-
нео је себе Богу. Бог је био његов живот, а Христос је овај ев-

15 Видети: Ђурић, Ј. Жељко (2003): Сотириолошке претпоставке учења Св. 
Атанасија Александријског о стварању света и рађању Сина, Београд - Смедере-
во, 141.
16 Свети Атанасије Велики, Против идола • О Очовечењу Бога Логоса, 138.
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харистијски живот у нама. У Њему је Бог постао наш живо-
т.“17 За светог Атанасија Великог, али и за касније Оце Цркве, 
који су исповедили тајну Цркве као истину у којој се на иску-
ствен начин реализује спасење света и човека, Евхаристија је 
представљала извор задобијања онтолошког начина постоја-
ња, вечно постојање, а не само промену начина постојању на 
биолошком плану. ,,Спасење подразумева не само ново ствара-
ње кроз Оваплоћење, него и Васкрсење, будући да је Христос 
као Божија Сила имао силу да пострада за све и да буде моћ-
ни заступник свих пред Оцем.“18 

Човек само у Цркви може одговорити божанском пози-
ву. Једино у Цркви, као заједници верних са Господом, човек 
може поседовати тачно и исправно знање, односно богопо-
знање, кроз усиновљење у Христу. Основни циљ Христовог 
Оваплоћења и јесте усиновљење, где у догађају Оваплоћења 
човек постаје син по благодати, а не по природи. ,,Кроз свету 
Евхаристију ми означавамо не само смрт, него и оваплоћење 
Господа Исуса, општимо са вечно живећим и пребивајућим 
међу нама Емануилом, и када га примамо постајемо блиски са 
Богом и постајемо синови Божији.“19 Човек, на тај начин, бла-
годаћу Духа Светога од створеног постаје рођен, јер захваљу-
јући Сину Божијем који је у нама, Отац и нас види и признаје 
као своје синове.  У оквиру овога се може рећи да је Црква тело 
Христово, заједница човека и Бога у Христу кроз Духа Светог, 
али и заједница људи са епископом у евхаристијском сабрању. 
Евхаристија је још и онај Христос који је есхатолошка реалност 
света, као Црква у историји.20 ,,На свакој литургији се, дакле, 
током целог годишњег круга, разоткрива и оприсутњује тај-
на стварања у Премудрости, наговештена на вечерњем бого-
17 Шмеман, Александар (2011): Евхаристијско богословље, Београд, 99.
18 Пено, Здравко (2013): Догматика -  књига друга, Београд, 41.
19 Велимировић, Епископ Николај (1997): Света Евхаристијска жртва, у: О 
литургији, Зборник текстова, библиотека Завет: Београд, 35.
20 Видети:  Ђурић, Жељко, нав. дело, 141 - 142
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служењу (Пс. 103, 24), као тајна новог живота у Премудрости, 
остварена кроз Оваплоћење и Страдање. Смисао Оваплоћења 
Премудрости која је, саздавши Своје тело за дом верних, уве-
ла их у тајну јединства са Собом, да би им кроз Страдање дала 
Себе за храну вечног живота, добија завршни печат просла-
вљањем Васкрсења. Учешћем у трпези Премудрости верни-
ма се открива тајна целокупне Божије Икономије као тајна 
Осмог дана невечерњег Царства Божјег,“21  јер по речима све-
тог Атанасија Великог ,,док још нису створене молитве и при-
зиви, постојао је само хлеб и путир. Али, када су се почеле из-
говарати велике и чудотворне молитве, хлеб је постао Тело, а 
путир Крв Господа нашега Исуса Христа... Реч (Логос) силази 
на хлеб и путир и они постају Његово Тело и Крв.“22 

Закључак

Еклисиологија, светог Атанасија се  темељи на борби 
против аријанаца и у чувању истинске вере у оваплоћеног 
Сина Божијег, који постаје један од нас, уистину Бог и уисти-
ну човек, нови Адам, глава Цркве. Вера Цркве је за овог вели-
ког александринца нешто више од софистике јелинских ра-
ционалиста. Целокупно његово еклисиолошко богословље 
је настајало постепено, у ,,ходу“, јер је нераскидиво повезана 
са животом. Теолошко учење светог Атанасија Великог је из-
расло из практичних потреба Цркве, тако да ће његово бого-
словље утицати на каснију теологију која ће се развити и још 
чвршће утврдити. Еклисиологија светог Атанасија извире из 
христологије, односно из дела Оваплоћења Сина Божијег, које 
није било проузроковано падом првих људи. Оваплоћење је 

21 Пено, Здравко, “Премудрост Божија у богослужбеном животу Цркве”, у: Бо-
гословље, бр. 1/2013 - часопис Православног богословског факултета у Београду, 
Београд, 2013, 62.
22 Шта оци Цркве кажу о Евхаристији, у: О литургији, 96.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

18

пре свега слободан и ничим изнуђен акт Божије љубави пре-
ма човеку, а пре свега саможртве за човека. ,,Оваплоћењем је 
откривена крајња намера тајанственог и превечног Божанског 
савета. У речима: Да створимо човека по слици и обличију сво-
јему, мисли се пре свега на обличије Христово. Ове речи нам 
уз помоћ светог Атанасија указују на крајњи смисао човеко-
вог бића, које је, иако тварно, ипак захваљујући Оваплоћењу 
Христовом постало бесмртно и вечно, баш онако како је и 
Христос једном васкрснувши своје тело указао на васкрсење 
своје Цркве, која није ништа друго него само то исто Његово 
тело. На тај начин Христос је, Васкрснувши из мртвих, исто-
времено Васкрсао и своју Цркву.“23  Свети Атанасије Велики 
је својим учењем о Оваплоћењу Сина Божијег указао на зна-
чај евхаристијске еклисиологије, јер је ,,Христос у Оваплоћењу 
примио наше тело да бисмо ми у Евхаристији примили Његово. 
Причешћујући се Крвљу Христовом, сви који верују у Њега 
имају удела у Његовом Страдању, јер Христос је пролио крв 
да би сви који верују у Њега задобили у Њему Васкрсење.  
Суштина новог или вечног завета Бога и људи се, дакле, испу-
њава сваки пут и изнова када се потврђује тајна ипостасног је-
динства наше природе са Христом, нашим wwоваплоћењем у 
Његовом Телу, јер примајући Христово Тело постајемо то исто 
Тело. Састрадавањем у Њему задобијамо удео у Његовој Крви 
и постајемо учесници Његове победе над смрћу.“24 

23 Ђурић, Жељко, нав. дело, 145 – 146.
24 Пено, Здравко (2012):  Хришћански етос и догма, Београд, 38- 39.
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СТАБЛО ВЕРЕ СТАРО 2.000 ГОДИНА 
НЕ МОЖЕШ ТЕК ТАКО СРУШИТИ

(Интервју са Његовим Преосвештенством Епископом 
будимским и администратором темишварским

Г. Лукијаном поводом добијања
„Посебне базјашке повеље“

за 2018. годину
• Слушали смо пре неки 

дан Матију Бећковића у бе-
лобрешчанској цркви како 
каже да је Српска црква кров 
српског народа. Која је по 
Вама улога Српске цркве у 
животу нашег народа?

Црква се увек трудила у 
свим временимаи на свим ме-
ридијанима, па и код Срба у 
Румунији, да буде добра мати 
свога народа. Она своје вер-
нике гледа као на своја чеда. 
И мушко, и женско, ако су 
Божји, онда су и Црквини.

ИЗ СВЕШТЕНО-ПАСТИРСКЕ 
ПРАКСЕ
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• Добитник сте „Посебне базјашке повеље“. То је мо-
жда и највеће признање Срба у Румунији. Са којим га осе-
ћањем примате?

Не знам чиме сам га заслужио. Јесте да волим да читам, 
али се бавим књигом и писањем, односно превођењем тек по-
следњих двадесет година. То је био део мог рада. Имао сам мале 
Епархије. Нису биле милионске, какве су имали други архи-
јереји, времена је било на претек. Превођење књига на савре-
мени језик јесте потреба и мени је то превођење причинило 
задовољство. Повеља јесте чин признања нечијег рада, а пра-
зник Преображења Господњег је празник светлости. Тесно је 
повезано са култом и културом, самим тим и са књижевно-
шћу и са „Базјашком повељом“. Баш ми је драго што су људи 
у Савезу Срба у Румунији одлучили да баш на овај празник 
додељују овако високо признање и баш на овом месту, на дан 
кад се преображавају и природа, и људи. Радујем се што сам 
и ја био достојан оваквог признања.

• Срби у Румунији имају 53 цркве и 5 манастира. Права 
је радост гледати како се велики број наших храмова послед-
њих неколико година обнавља и поправља. Да напоменем 
и да Владичански двор никад лепши но сад није био. То су 
наши темељи који се учвршћују да би трајали и наредним 
генерацијама. Но, како ствари изгледају изнутра? Јесте ли 
задовољни радовима или би то могло бити боље?

Ја сам у души војник. Сада сам Христов војник, а био сам 
војник и у униформи. Сећам се да су нам официри говорили: 
„Врло добро војниче, а може и боље.“ Тако и ја сам себи кажем, 
да увек може и боље. Ово је корак преко празнине дубоке пе-
десет година и једноумља које је довело до такве ситуације и 
таквог пропадања. То време, када се ништа није радило, треба 
да се премости. Наравно, то сви знате, у Румунији се не пре-
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лива новац. Држава Румунија има својих издатака. Румунска 
православна црква ради на обнављању својих објеката, зида 
националну катедралу, тако да је помоћ од матичне државе до-
бродошла. Србија помаже колико год може. Свакако нас много 
посла чека. Свестан сам да у току мог живота нећу завршити 
посао. Неко ће, надам се, наставити ово што смо ми започели.

• Реците ми шта је од наших црквених објеката који 
се реновирају најугроженије? Где треба под хитно издвоји-
ти финансије и пажње?

Наравно, постоје приоритети. Свакоме је његова црква 
драга. Вама где сте Ви крштени, мени где сам ја крштен, а неком 
трећем је његово најдраже, али реално, треба сабрати и сагле-
дати где смо најугроженији. То су конкретно наши манастири. 
Они су важни јер превазилазе оквир једне парохије. То је, на 
пример, манастир Сириње, па Чаковачка црква, која је везана 
за име Доситеја Обрадовића. Имамо и капелу наших владара 
Обреновића, која је у веома јадном стању у Рудни. Независно 
чије је она данас власништво, тамо су наши гробови.

• Поменули сте Сириње. То је манастир, где су остали 
само темељи. Какви су Вам ту планови?

Нама је веома битно да од Сириња не одустанемо. Да на-
род осети бригу Цркве за ту светињу. Времена нам нису увек 
била наклоњена. Некада су се цркве зидале, а некад су се и 
рушиле. То је случај Сириња. Оно колико за сада можемо да 
урадимо јесте да научимо народ да се везује за ту светињу. Да 
наши свештеници долазе, без обзира што постоје само темељи. 
И Свети Аранђели код Призрена су данас само темељи које је 
Цар Душан градио, али је то светиња за све нас.

• Цркви су важни објекти, али она је и жива јер у њој 
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су људи. Какви су Срби у Румунији као верници?
Ако бисмо гледали процентуално, можемо рећи да у 

наше цркве долази највише народа у поређењу са свим оста-
лим српским црквама. Тако да ја могу да благодарим Богу да 
је такав народ. Лако је у Румунији јер је Румунија православ-
на земља и све мирише на тамјан. То не значи да нема оних 
којима тамјан смета. Па и крст им смета. Али тога има, нажа-
лост, свуда у свету.

• Ваше преосвештенство, сваки је владика једном био 
дете који је на овај или онај начин дошао до прекретнице 
и изабрао животни пут. Где су почеци Вашег христољубља, 
Ваше вере и пута према служењу Христу?

Ништа нема без Божјег промисла и плана. Ја сам рођен 
у школи, а школа је била поред цркве. То значи да сам, кад бих 
отворио прозор да видим свет, прво угледао цркву испред себе. 
Црква је наравно имала порту. У њој је био црквењак са трина-
есторо деце. Двоје-троје њих су са мном ишли у разред. Кроз 
игру са њима стигао сам до звоника, а касније сам дошао и до 
певнице. После завршетка гимназије пут ме одвео на Правни 
факултет, а одмах после и на Теологију. И било је много људи 
који су својим позитивним примером утицали на мене да иза-
берем свештенички пут, а посебно и монашки. Свакако су то 
драги људи за које се свакодневно молим јер их је већина оти-
шла са овог света. И што је веома битно, моја околина ме је по-
државала. Моја породица такође. Дошли су код мог оца пред-
ставници власти, он је био просветни радник, а времена су 
била комунистичка, под Титом. Дошли су у школу па га пита-
ли: „Ваш син иде за попа? Да, одговорио је. Он је пунолетан. 
Има права да учи оно што жели. Имате ли нешто друго мене 
да питате? Ако немате, завршили смо разговор.“ И није било 
лако. Наши студенти нису тада имали права на здравствено 
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осигурање, на мензу, на повластицу за градски саобраћај. На 
нас су гледали као на грађане другог реда.

• Ако бисте данас срели једно такво дете, налик на Вас, 
које показује своју љубав према Христу и својом вољом про-
налази пут према цркви, шта бисте му рекли и како га упу-
тили?

Деци има места у цркви јер то су Христове речи да се 
деца пусте да дођу Христу. Ја сам за то да се свакако деци да 
одговарајуће место у Цркви. Ако су мушкарци, треба им рећи 
да уђу у олтар, а ако су девојчице - да стану за певницом да их 
цео свет види. Лепе су и лепо певају. Посебно бих младе по-
звао у цркву, тинејџере. Они су посебна брига за Цркву јер је 
хиљаде негативних сила које их вуку надоле, вуку у понор и 
само је једна сила, сила вере у Бога у стању да их извуче из тога 
понора. То је улога Цркве. И кад кажем Црква, не мислим ту 
само на свештенике, него на сваког ко осећа да припада нашој 
светосавској цркви. Ударци стижу са свих страна, треба ста-
ти уз то једно дрво које јесте наша вера. Јер стабло које је ста-
ро 2.000 година не можеш тек тако срушити. Ту је наша снага.

Љубинка Перинац Станков
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СВЕТОСАВСКА БЕСЕДА

„Децо слушајте своје родитеље у Господу“                           
(Еф.6,1)  

Ова порука светог апостола Павла свим Хришћанима 
кроз векове упућена је и нама, који данас представљамо Српски 
народ и Српску православну Цркву.

Прослављање Светих у Православној Цркви, пре свега 
бива са циљем да се прославе они људи које је Бог прославио 
славом непролазном, јер су они прослављали Бога светом ве-
ром и светим животом по тој вери. Вера светих и њихов живот 
у Господу, треба да нам буду путоказ и смисао нашег животног 
пута, којим се тај циљ може постићи, а то је Царство небеско.

Живот Светог Саве је за нас Србе био, а треба да и убуду-
ће остане, узвишени узор и углед како и ми треба да верујемо 
и поступамо. Његово истинско служење двема највећим запо-
вестима: љубави према Богу и љубави према ближњима, дове-
ле су га управо до тога да га данас славимо као Светога Саву!

Много је тога речено и много ће се још и рећи и написати 
о Светоме Сави. Није прилика да говоримо о историјским по-
дацима из његовога живота, који су мање-више познати сви-
ма. Но морамо напоменути само неке значајне појединости и 
рећи да је Свети Сава: апостол и јеванђелист српског народа, 
чему су сведоци већ и многи прошли векови. 

Он је Свето Јеванђеље Христово пренео своме роду на 
најједноставнији начин, начин близак и прихватљив свакоме 
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човеку, тако да се са правом у црквеној песми каже да је он: 
свој народ препородио Духом Светим и истином. 

Он је одредио крст којим се крстимо, језик којим гово-
римо, писмо којим пишемо. Он је био: државник, дипломата, 
књижевник, путник и поклоник, задужбинар, мисионар, ле-
кар, човек Цркве, Христов човек и слуга, молитвеник за чи-
тав свет, светитељ који је носио мир Божији у себи и са собом, 
миритељ своје завађене браће и суседа. Услед разних потреба 
ишао је по целоме свету и многи су га примали са почастима 
и поштовањем као светитеља Божијег, те га с’тога називамо и 
човеком васељенске Цркве Христове и многих људи и народа.

Прича о Светоме Сави је најдужа прича у  српскоме на-
роду, а та прича не стари, нити се умара, и све што даље о њему 
причамо, само су нова поглавља те недовршене Савине приче.

Утемељио је и самосталну Српску Православну Цркву, 
ту живу душу Срба, од које је народ чуо и своје име, и која га 
је одржала и у миру и у ропству и у време када није имао свог 
владара  нити  државу. 

На жалост, како у нашој прошлости , тако и данас има и 
оних који све ово напред побројано оспоравају светом Сави, 
те његову улогу виде и између осталог смештају  у ,,уско-гру-
ди национализам”!? 

Али немојмо се нимало чудити због свега тога, јер је и 
Христос кроз векове до данас - Знак против кога се говори, 
знак оспоравани (Лк. 2,34) и камен спотицања за многе људе 
овога света. 

Само онај народ који цени своје светитеље и који се не 
стиди свога хришћанскога и народнога имена, свога језика и 
писма, хришћанског и историјског предања, само тај народ за-
служује и имаће будућност. 

Задатак и улога Светитеља Саве није ни данас измењена, 
упркос великим променама и савременим изазовима. Свима 
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нама се ових година убрзано из Европе и Америке, намеће је-
дан упрошћен модел културе и цивилизације, а самим тим и 
просвете, и  као једино могући модел, који потискује све оста-
ле, чак и оне вековима проверене. Данашњи западни свет, у 
који сви некако гледамо и који нам је узор, све је на жалост 
даље од узвишених духовних идеала, а поготову хришћанских.

Данашњи празник нас пак подсећа да пред изазовима ко-
јима смо сви без разлике изложени, ми Срби имамо тај благо-
слов да као путеводитеља опет имамо Светог Саву, као пример 
личности која је знала да процени своје време, људе, прилике 
и сва актуелна кретања у ондашњем свету. Наш светосавски 
завет је: да останемо и истрајемо на Бого-Човечанском путу 
и да му следујемо.

Свети Сава нам увек, па и данас потврђује Христове 
речи:  Не бојте се!

игуман Јустин (Стојановић)                                                             
(Беседа изговорена на Светосавској академији у згради 

темишварске опере, 26.1.2018.)
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СРПСКО МЕЂУСОБНО ЦЕЛИВАЊЕ
И ПОЗДРАВЉАЊЕ

У савременом свету и друштву у коме живимо, а који је 
увелико огрнут плаштом: глобализма, хедонизма, синкрети-
зма, атеизма, односно богоотпадије - као појединци, потом као 
породица, друштво и на крају као цео један народ, уколико се 
упутимо путем којим нас води дух овога времена, брзо ћемо 
изгубити своје корене, пропасти и  утопити се у масу духовно 
умирућих ,,савремених и просветљених европљана“.

Да би смо то избегли и одупрли се овом ,,тренду“, по-
требно је уложити много воље као и физичке и духовне силе, 
како би сачували, или бар успорили културно разбаштињава-
ње и губљење прадедовских корена, а то је у случају нас Срба, 
Православље и  Светосавље. 

Уколико пажљиво анализирамо политичка, социјална, 
економска збивања, географске поделе и цепања бивших зема-
ља из комунистичких блокова, приметићемо, да су, у ствари,  у 
питању традиционално православне земље (Русија и Србија), 
а које су постале главна мета и камен спотицања многим ово-
светским, антихришћанским моћницима. 

За српски род и народ, Православље и Светосавље су од-
увек били начин живота, етос, смисао, сврха и суштина сва-
кидашњег живљења и својствени духовно-социјални програм. 
Уколико желимо да опстанемо на светској сцени као народ, а 
не као нека утопљена народна маса, онда морамо сачувати овај 
програм и по њему се владати и живети. 
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Иако на први поглед можда изгледа банално и  небитно, 
али наш стари српски начин међусобног поздрављања двоји-
це (двоје) пријатеља или познаника приликом сусрета, када 
се три пута целивамо у образ, управо је један од доказа нашег 
православно-светосавског печата и националног бића. 

За разлику од нас православних Срба, наћа браћа по вери, 
православни Румуни, приликом међусобних сусрета, поздра-
вљају се и целивају само два пута. Често пута сам био у прили-
ци да приликом поздрављања и целивања са неким од руму-
на, да дотични, на мој, по навици трећи пољубац, буде затечен 
тиме што се ми Срби три пута целивамо у образ. 

Овакав начин хришћанског поздрављања, међусобни це-
лив три пута, представља и означава наше осењивање и пе-
чатање пољубцем у име Свете Тројице, при чему сваки пољу-
бац чинимо у име једног од лица Свете Тројице: Оца, Сина и 
Светога Духа. Такав наш међусобни целив је и део оног цели-
ва мира којим се у току свете Литургије, пре почетка канона 
Евхаристије, односно пре претварања принесеног хлеба и вина 
у Пречасне Дарова- Тело и Крв Христову, међусобно целива-
ју служашчи свештеници. То је онај тренутак када свештеник 
или ђакон изговара на Литургији: “Љубимо једни друге да би-
смо једнодушно исповедали” и одмах следи исповедање вере.

Дакле, уколико желимо да заједнички исповедамо исту 
веру у Свету Тројицу и Цркву Христову, да се причешћујемо 
светим и  животворним Христовим Тајнама из исте чаше, ми 
пре свега морамо да будемо помирени са Богом, као и једни 
са другима. То међусобно помирење ми свештенослужитељи 
исповедамо нашим целивом, када три пута целивамо једни 
друге и при том изговарамо следеће речи: “Христос посреди 
нас” уз одговор другог: “и јесте и биће” на које опет прва осо-
ба потврђује речима: “свагда, увек и у векове векова. Амин”. 
На тај начин су се и у раној Цркви  сви присутни хришћани 
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на Литургији међусобно поздрављали и давали опраштај јед-
ни другима.

Данас, то чине само свештенослужитељи у олтару, или 
служашчи ђакони испред олтара. Понегде у неким нашим пра-
вославним храмовима, у том тренутку и присутни верници 
приклаљају главе и моле једни друге за опроштај. 

Реч “образ” у преводу значи лик. Ми хришћани смо лик 
Онога ,,Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао с не-
беса и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве и постао 
човек; И Који је распет за нас у време Понтија Пилата и стра-
дао и био погребен; И Који је васкрсао у трећи дан, по Писму“. 

Наш народ за неког ко је некарактеран и неморалан  каже: 
“Овај нема образ (овај је изгубио образ”). Рећи за некога да нема 
или да је изгубио образ, значи да је у себи изгубио печат дара 
Духа Светог, који смо добили приликом свете тајне крштења 
и миропомазања, и да се такав услед немарности за своје спа-
сење и духовни живот претворио у лик непријатеља Божијег. 

Пољубац три пута у образ се може објаснити и на овај 
начин, што је мање познато, али оно у себи носи духовну по-
руку и завете националне части и тумачи се на следећи начин: 
Срби се љубе три пута у образ: први пољубац је у име живота, 
други је у име смрти, а трећи пољубац је у име части. 

Први пољубац у име живота, истиче смисао и вредност 
живота, али не нечасног, неморалног и безбожног, већ часног 
живота у Христу Богу.

Други пољубац у име смрти, истиче поштовање и  ду-
ховну бригу за душе свих наших ближњих упокојених срод-
ника, као и оних пострадалих за веру и отачаство.

Трећи пољубац у име части, истиче наш врлински хри-
шћански начин живота којим треба сви да живимо да би смо 
постали Богоносци. 

Вековима освештан, наш стари српски начин међусоб-
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ног поздрављања и целивања означава наше исповедање вере 
у  Свету Тројицу, у једну свету, саборну и апостолску Цркву, 
као и својствен светосавски и светолазаревски завет. 

На свима нама је обавеза да у овом времену богоотпа-
дије у које живимо, ту веру и завете очувамо, утврдимо и пре-
дамо наследницима.

протојереј Благоје Чоботин
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Обично када чујемо за појам насиља над децом, ми прво 
помислимо на физичко кажњавање деце, које је бројно и о њему 
се воде сталне расправе, али свакако није једини вид насиља 
над децом. Глобална тенденција јесте потпуно забрањивање 
физичког кажњавања деце, тенденција која у свом ,,хумани-
стичком“ стремљењу води угрожавању родитељства и самим 
тим детета. Постоје законодавства која и најмањи покрет ро-
дитеља, који би било ко доживео као ударац, или само пови-
шење гласа на дете, сматрају разлогом за одузимање детета од 
,,неподобног родитеља“ и смештања детета у средину која ће 
му пружити већу љубав и бригу. Оно чиме ћемо се ми у овом 
раду бавити јесту два аспекта насиља над децом која су далеко 
опаснија, масовнија и окрутнија, а јавност их непрестано пре-
небрегава. Први аспект јесте насиље које врши мајка (и/или 
лица у њеној близини) пре рођења детета, у такозваном пре-
наталном периоду. Други аспект јесте насиље које врше гло-
балне корпорације и посредно потрошачко друштво. 

Насиље над децом у пренаталном периоду 

Обично када се говори о насиљу над децом, мисли се на 

ДВА АСПЕКТА НАСИЉА НАД ДЕЦОМ
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насиље које се над децом врши након њиховог рођења. Али 
шта је са тим малим човеком пре његовог рођења? Да ли је он 
од момента зачећа, до времена када се рађа после скоро девет 
месеци правно незаштићен? Медицинска наука је још у два-
десетом веку неоспорно утврдила да живот детета почиње за-
чећем, да од момента зачећа оно постаје посебна јединка, а не 
део ораганизма мајке. Како је могуће да данас, у доба најве-
ћих прокламација права човека није пружена заштита истом 
том човеку? Многи би на ову констатацију рекли да је зашти-
ћена мајка, а самим тим и дете, али дете је јединка за себе од 
момента зачећа, биће у коме је удахнут дух живота. Уистину, 
јединка која ће још дуго након тог првог момента бити у пот-
пуности зависна од мајчиног организма, али дете то остаје и 
доста дуго након рођења, не баш у тој мери и не тако јасно фи-
зиолошки. Након рођења, дете витално више није зависно од 
мајке, али његов даљи развој ће сигуруно бити пресудно усло-
вљен присуством и бригом мајке. 

Колико је битно присуство мајке за развој детета јасно 
очитује следећи податак који налазимо код Илије Шугајева 
да је ,,детету до треће године потребна искључиво мајка, од-
носно да на његов правилан и здрав развој неће лоше утица-
ти одсуство оца, али да након тог периода, мушкој деци наро-
чито, нужна је фигура оца за јасну полну диференцијацију и 
стицање мушког идентитета“.1 

Како је могуће да се не пружа правна заштита бићу са 
срцем које тако јасно куца. Није нам јасно како право може 
бити и глуво и слепо на ова научна сазнања. 

Први који је у јавности изнео своја запажања о утицају 
траума приликом рођења на даљи развој личности детета био 
је Ото Ранк. Он је давне 1924. године у монографији Траума 
рођења изнео став да ако би се отклониле последице трауме 
коју је дете доживело приликом рођења, да би се спречиле не-
1 Шугајев, Илија (2015): Једном за цео живот, Чувари: Београд, 51-60.
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урозе које се код деце јављају не само у дечијој већ и у одра-
слој доби.2  Ото Ранк је после објављивања поменутог дела на-
ишао на осуду јавности јер је тада водећи психоаналитичар 
Сигмунд Фројд тврдио да неурозе могу бити последица тра-
ума које је дете доживело после рођења. Наредних педесетак 
година се о овој теми ћутало, да би тек 1971. године била са-
звана прва међународна конференција о пренаталној психо-
логији у Бечу. Конференција је сазвана на иницијативу Ханса 
Густава Грабера. Управо је Грабер био тај који је у својим ис-
траживањима дошао до закључка да се дете сећа не само оног 
што се дешавало за време његовог рођења, већ да се сећа и до-
гађаја који су се дешавали њему и мајци у току мајчине труд-
ноће. Одржавање ове конференција је била прекретница, јер 
је пренатална психологија постала значајан део науке. 

Исте 1971. године, на Новом Зеланду је Виљем Лајли 
објавио научни рад под насловом Плод као индивидуалност. 
Током свог истарживања, он је запазио да свака мајчина емо-
ција утиче на плод (нпр. страх мајке изазива појачано лупање 
срца плода).3  Толико деценија је прошло од ових истражива-
ња и сазнања, а званична медицина и даље не мења давно по-
стављене ставове да је човек потпуно морфолошки формиран 
тек у седмој недељи трудноће, да сви његови органи почињу 
истовремено функционисати, да у првом триместру ембри-
он почиње примати информације и реаговати на њих, да су 
у другом триместру сва чула оспособљена. Интересантно је 
поменути документарни филм Silent scream (Неми крик) чији 
је аутор др Бернард Натансон. У филму је приказана реакци-
ја дванаестонедељног детета, како у моменту када му се при-
ближава смртоносна акушерска хватаљка, отвара своја уста у 
2 Стјепановић, Станка (2015): “Канони Светих Отаца као путоказ савременој 
правној науци и државном законодавству”, у: Годишњак- Часопис Богословског 
факултета Св. Василије Острошки, бр. 15/2016, Свеска 1, Бр. 14 (2015), Фоча, 
216-226.
3 Ibid. 218.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

36

очају, баш као што то чини жив човек, покушавајући да ври-
сне, само што нема звука, све остаје у мајци која убијајући сво-
је дете у себи убија и себе, отуда и назив филма Неми крик. 
Др Натансон је до откривања ултразвучне методе био познат 
као краљ абортуса, а схвативши да абортусом не одстрањује 
део тела мајке већ да убија живо биће, постао је највећи бо-
рац против абортуса. 

У мају 2015. године у Београду је одржан први интерна-
ционални конгрес под називом Психичка траума: пренатал-
ни, перинатални и постнатални аспект. На овом конгресу 
је изнет један интересантан закључак који је нама у овом раду 
посебно усмеравајући. Наиме, наводи се да свака људска ћелија 
има сазнање, информацију како биолошку тако и квази-пси-
холошку. Као носилац квази-сазнања наводи се геном који од 
почетка у ћелији чува информацију о прецима. Та информа-
ција није ништа друго но сећање. 

Постоје бројна сведочанства о сећању деце која датира-
ју из времена док она још нису ,,угледала светлост дана“. Једно 
од сведочанстава казује следеће: дете је од свог рођења доби-
јало нападе панике и хистерије у моментима кад би неко за-
гризао јабуку и то искључиво тада. Годинама је мајка са тим 
дететом обилазила лекаре, подвргавала га разним анализама, 
све док се једног дана, док је њу испитивао психолог, није се-
тила догађаја који јој је могао логички објаснити понашање 
њеног детета. У петом месецу трудноће, тада млада студент-
киња, садашња мајка дечака, имала је јаку жељу за јабукама, 
јабуке су биле на столу. Док је девојка обављала неке посло-
ве, њен момак је појео јабуке. Враћајући се из купатила, зачу-
ла је како неко жваће толико њој тада жељено воће. Узбуркани 
хормони су одрадили своје и девојка је добила напад хисте-
рије. Као илустрацију навешћемо још један пример. Ради се 
о сведочанству двадесетосмогодишње девојке. Од када јој да-
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тира сећање, осећала је неку нелагоду у себи и нешто што ју је 
терало на размишљање о самоубиству. До кулминације је до-
шло кад јој је било 12 година. Та потреба је била неиздржива, 
али њена жеља за одупирањем и свест о погрешности таквих 
помисли, одвели су је до разговора са мајком, приликом кога 
се све разјаснило. Мајка јој је испричала како је у осмом ме-
сецу трудноће, вођена неиздрживом ситуацијом у породич-
ном дому, покушала самоубиство вешањем, на срећу грана на 
коју је покушала да се обести се поломила и она је пала на зе-
мљу, што је изазвало превремени (ранији) порођај. Нашавши 
извор своје жеље, девојчица се одупрла мрачним помислима.4  

Ове примере смо навели у жељи да поткрепимо тврд-
ње о могућности насиља над децом у пренаталном периоду. 
Сматрамо да се у пренаталном периоду може говорити о не-
посредном и посредном злостављању деце. Непосредно зло-
стављање врши мајка. Она га може вршити на више начина, 
нпр. покушај вршења абортуса, конзумација цигарета, алко-
хола као и свих других по здравље штетних материја које мај-
чиним крвотоком директно доспевају до још нерођеног дете-
та. Према једном истраживању у САД у 1996. години, око 5,5% 
трудница је користило неку дрогу током трудноће.5 

Када је реч о посредном злостављању детета у мајчиној 
утроби, сматрамо да је то свако злостављање мајке и вршење 
насиља над њом, како психичког тако и физичког. Бројни су 
примери побачаја изазвани насиљем над женом која носи дете. 
У оваквим случајевима би требало да се одговара за убиство 
детета као и тешке телесне повреде мајке. 

Примери које смо навели показују колико је битна ат-
мосфера у којој се води трудноћа, колико је свака реч и по-
глед упућен трудници важан за развој личности детета. Наши 

4 Брехман, Григорий, К новой парадигме в акушерстве; http://brekhman.iri-as.
org/stat/newparadigma.pdf
5 Панов, Слободан (2012): Породично право, Правни факултет: Београд, 231.
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стари су зато и имали толико пажње према трудним женама, 
устајало се, пазило да се не растужи или наљути трудница, а 
данас, она бесомучно чека у редовима, гурају је у аутобусима, 
њен посао је битно условљен њеном жељом за мајчинством. 
Капитализам и незајажљивост појединаца, трансформише дру-
штво. Трудноћа постаје непожељна друштвена појава, па често 
чујемо нову народну умотворину како је дете штетна појава 
која ти током живота потроши једног Ферарија. Интересантна 
рачуница и тужна слика овог нашег ,,просвећеног“ друштва. 

Насиље над децом од стране модерног друштва

Чини се да је у данашњем модерном друштву ропство 
присутно у пуном јеку, као у свом изворном облику. Ако би-
смо мало дубље промислили, увидели бисмо да је оно присут-
но и маскирано кроз разне слободарске термине и ,,милосрдне 
идеје“. Укидање ропства не представља искорењивање истог. 
Трговина белим робљем је модерно ропство. Жене и деца се ко-
ристе за простиутуцију и трговину органима. Човек је и даље 
предмет задовољавања туђих жеља и ,,потреба“. Цена човека 
никад није била нижа, како у моралном, тако и у материјал-
ном смислу. Да ли и данашње империје своју империјалност 
заснивају на крви и зноју страдалих људи? У медијима, поред 
мноштва сличних, налазимо чланак под насловом ,,Деца ро-
бови ваде руду кобалта за батерије“.6  Према истарживању 
Амнести Интернешенал-а, малолетници представљају главну 
карику у производњи мобилних телефона. Минерал из Конга 
је састојак литијум-јонских батерија који користе велики брен-
дови као што су "Epl", "Majkrosoft", "Samsung", "Soni", "Dajmler" 
ili "Folksvagen". У овим рудницима у Конгу раде деца која су је-
два стасала за школу, а немали број њих је узраста од седам го-
6 Вечерње новости од 20. јануара 2016. године (http://www.novosti.rs/vesti/
planeta.299.html:587033-AI-Deca-robovi-vade-rudu-kobalta-za-baterije
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дина. Не тако давно избио је један скандал глобалних размера. 
Неколико грађана Калифорније поднело је тужбу против три 
компаније, “Herši” и њена два конкурента, “Mars” и “Nestle”. 
У тужби се компаније терете за лажно оглашавање због тога 
што на етикетама њихових производа није наведено да се у 
производњи користи дечија радна снага. На тај начин компа-
није наводе потрошаче да ,,ненамерно“ подржавају трговину 
дечијим робљем. Ова тужба је актуелизовала ранији скандал. 
Пре петнаестак година су се у САД чуле тврдње да се у прои-
зводњни чоколаде користи ропски рад деце уз најстрашније 
израбљивачке методе, изгладњивање и батинање. Британска 
организација “True Vision Entertainment” прва је која је у јав-
ности поставила питање финансијских стратегија који сто-
је иза богатства индустрије чоколаде. У документарцу који је 
снимила ова организација, видимо децу која на нејаким пле-
ћима тегле џакове од педесет килограма, а касније се у доку-
ментарцу појављује деветнаесторо деце које су власти Обале 
Слоноваче ослободиле ропства. У том разговору, они говоре 
како су батине биле саставни део њиховог живота, како су сва-
кодневно после целодневног рада пре него што су их затварали 
у трошне колибе у којима су уринирали у конзерве, добијали 
батине, а сваки покушај бекства се завршавао најстрашнијим 
физичким кажњавањима. Тукли су их песницама, каишеви-
ма, бичевима. На питање шта би поручили милијардама људи 
широм света који уживају у чоколади (већина ових дечака ни-
кад није пробала ову посластицу), један од испитаника каже: 
,,Уживају у производу мојих мука и патњи. Тешко сам радио, 
али нисам имао никакве користи од тога. Они једу моје месо!“7 
Вест о овим неделима су стигле до Конгреса, Представничког 

7 Иза ваше омиљене чоколадице крије се мрачна тајна,
http://www.blic.rs/vesti/svet/iza-vase-omiljene-cokoladice-krije-se-mracna-tajna/
xy1jd7y, 26.5.2016.
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дома и Сената. Тражено увођење етикета ,,није произведено уз 
учешће робова,, добило је подршку на свим нивоима власти, 
међутим, пред само гласање у Сенату, умешала се индрустри-
ја чоколаде са обећањем које до дан-данас није испунила, да 
ће сама регулисати и укинути досадашњу праксу до 2005. го-
дине. Какао протокол је потписан 2001. године. Осам компа-
нија, укључујући “Nestle”, “Mars” и “Herši”, нису до 2005. годи-
не спровеле ништа од оног што су се у Протоколу обавезале, 
па им је рок продужен до 2008. године. Данас је 2019. година, 
а ми и даље ,,једемо њихово месо,,. На крају овог ,,чоколад-
ног хорора“ да наведемо и један парадокс и врхунски цини-
зам. Наиме, школа “Milton Herši” u Пенсилванији, основана 
1909. године као сиротиште за дечаке, једна је од најбогатијих 
образовних центара у свету јер јој је Милтон С. Херши наме-
нио тридесет посто будућих прихода компаније, које ће доби-
ти после његове смрти. Захваљујући успешној продаји чокола-
дица “Kit-kat”, “Reese’s” и “Whoppers”, школа данас располаже 
богатством од 7, 8 милијарди долара. Школа је већински вла-
сник акција у компанији “Herši”. Примере дечијег ропства, нај-
ужаснијег облика злостављања и злоупотребе деце налазимо 
широм света, и у последње време све је више скандала. Тако 
сазнајемо да деца у Индији плету тепихе по 18 сати дневно, а 
просечна цена радног сата износи 20 центи! 

Светски позната модна марка Зара, нашла се на удару 
јавности када су аргентинске власти извршиле рацију у три 
њене фабрике у тој земљи, и том приликом су затекли ужасне 
услове рада, децу и одрасле који заједно раде по 16 сати дневно 
без права на паузу. Ово је други пут да се Зара нашла у среди-
шту скандала због услова рада у Јужној Америци. У Сао Паулу 
власти су 2011. године пронашли већином илегалне досељени-
ке из Боливије који су радили у фабрици која је производила 
одећу за Зару у опасним и нехигијенским условима, a радили 
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су по 12 сати дневно за мање од 70 евра месечно.8  
Конвенција о правима детета набраја низ права који се 

овом конвенцијом штите: најбољи интерес детета, право на 
сопствено мишљење, право на живот и преживљавање, право 
на недискриминацију, право на информисање, право на при-
ватност. Основно право детета, као и сваког човека, је пра-
во на живот. Предуслов за испуњавање других, ,,суптилни-
јијх“ права је остваривање овог егзистенцијалног. Видимо да 
све више долази до раскорака између прописа и живота којег 
они обликују. Прописи се доносе, воде се теоријске расправе, 
а друштво остаје укопано у период античког ропства. Како да 
се породица заштити од светских дешавања усмерених про-
тив ње, како да заштити своје дете од надолазећег најокрут-
нијег капитализма и коме да се обрате када се над њиховом 
децом чак и преко реклама врши насиље?  

Рекламе представљају најмоћније средство за пласман 
разних производа. Са свих страна и непрестано нас обасипа-
ју њима и стално смишљају нове начине да нам их представе. 
Деца су најподложнија рекламама управо због свог некритич-
ног мишљења и простодушности. Просечно дете у Европи и 
САД  годишње је изложено утицају 40.000 реклама, а то зна-
чи да ће до 65. године видети чак два милиона рекламних по-
рука!9  Многа истраживања показују да малишани од једне 
до тринаесте године, који немају телевизор у својој соби, по-
стижу боље резултате на тестовима, квалитетније спавају и 
немају проблем са вишком килограма. Стручњаци опомињу 
родитеље да обрате пажњу на садржаје које деца конзумира-
ју на ТВ, а педијатри истичу опасност од реклама јер је науч-
но доказана веза између њих и повећане употребе нездраве 
хране, алкохола, скупих и непотребних или лоших предмета. 

8 За Зару у Аргентини раде деца робови, (7.4.2013.) http://www.bizlife.rs/vesti/
55842-za-zaru-u-argentini-rade-decarobovi (26.12.2017.)
9 Вечерње новости, Живот плус, број 640, од 22. маја 2016. године.
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Оглашивачи, са друге стране, све више новца улажу у рекла-
ме намењене деци јер се показало да су амерички адолесцен-
ти од дванаест до деветнаест година, због оног што су виде-
ли на телевизији, потрошили 155 милијарди долара за годину 
дана. Професор др Џејмс Мекнил, највећи ауторитет за поље 
дечијег маркетинга, тврди да деца до дванаест година утичу 
на куповину родитеља у вредности од 500 милијарди долара.10  
Ема Бојланд са Ливерпулског универзитета вршила је истра-
живање са децом од шесте до тринаесте године. Истраживање 
је било усмерено на проучавање повезаности реклама за брзу 
храну са гојазношћу деце. Резултати су показали да су рекламе 
брзе хране и слаткиша изазивале жељу за тим производима. 
Како јавност на ово делује, где су сад борци за људска права, 
није ли ово најгоре кршење дечијих права и слобода? Зашто 
нико не устане против бомбардујућих реклама, које промови-
шу храну пуну неиспитаних садржаја. Да ли је могуће да нико 
не примећује како нам се становништво мења. Улицама шетају 
претерано гојазна деца. Ситуација се сваке године погоршава 
и нема назнака да ће се ускоро било шта променити. Како би 
када нико ништа не покушава, а можда и покушава али је њи-
хов ,,глас превише слаб“ у односу на оне против којих устају. 

Закључак

Када се говори о насиљу над децом, обично се  мисли на  
физичко кажњавање деце. Овај вид насиља над децом није је-
дини. Постоје два аспекта насиља над децом која су далеко 
опаснија, масовнија и окрутнија, а јавност их непрестано пре-
небрегава: насиље које врши мајка (и/или друга лица у њеној 
близини) над дететом у пренаталном периоду и насиље које 
врше глобалне корпорације и посредно потрошачко друштво. 

У пренаталном периоду може се говорити о непосред-
10 Вечерње новости, Живот плус, број 640, од 22. маја 2016. године.
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ном и посредном злостављању деце. Непосредно злостављање 
врши мајка на више начина, нпр. покушај вршења абортуса, 
конзумација цигарета, алкохола као и свих других по здравље 
штетних материја које мајчиним крвотоком директно доспе-
вају до још нерођеног детета. Посредно злостављање детета у 
мајчиној утроби је свако злостављање мајке и вршење наси-
ља над њом, како психичког тако и физичког чиме се посред-
но наноси штета још нерођеном детету. 

Други вид злостављања деце врше глобалне корпораци-
је и посредно потрошачко друштво. С времена на време изби-
је скандал у чијем се епицентру нађе нека мултинационална 
компанија која врши најгоре облике злостављања деце као је-
фине радне снаге. Брзином којом је настао, скандал се обично 
и пригушује, те све прође у сензационалистичким насловима 
новина, непромењеној пракси компанија и даљег израбљива-
ња деце. Овакво поступање је у супротности са свим порпи-
сима који на међународном нивоу гарантују основна људска 
права, а које би сви били дужни поштовати.

Прокламовани борци за права детета треба да поведу 
праву, искрену борбу за права детета на свим пољима и обла-
стима у којима се она нарушавају, а не селективну и усмерену 
више на разарање породице него на њено очување и обезбе-
ђивање детету најздравијег и јединог природног окружења за 
његов потпун развој. 
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ТРАГОМ ПРОШЛОСТИ

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У БОРБИ 
ПРОТИВ УНИЈЕ У XVII ВЕКУ

Стефан Зељковић,
Православни богословски факултет  Универзитета у 
Београду

Увод

По речима светог апостола Павла, Црква својим 
Богочовечанским телом обухвата „све  што је на небесима и 
што је на земљи, што је видљиво и што је невидљиво, били 
пријестоли или господства, или начелства или власти“ (Кол 
1,16). Тако и њена природа сама по себи постоји као васељен-
ска и саборна. Међутим, њена историја, у ове две хиљаде го-
дина њеног постојања, обележена је многобројним бурним до-
гађајима и личностима. Овде требамо имати у виду завет који 
је Њена Глава и Оснивач, Господ Исус Христос оставио, а који 
улива храброст у срца Његових следбеника: ,,Сазидаћу Цркву 
Своју, и врата пакла неће је надвладати“ (Мт 16,18). У том ра-
досном завету налази се и пророчко указивање на тужну по-
јаву да живот Цркве Христове овде на земљи мора бити изло-
жен борби са силама пакла. Историјско-политичке прилике су 
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често пута биле томе наклоњене. Трагични црквени раскол из 
1054. године заснивао се првенствено на сукобу различитих 
предања, богословских питања, али и специфичних историј-
ско-политичких околности. Источне помесне цркве, које су се 
временом формирале, остале су на дистанци у односу на Рим. 
Са друге стране, Римска црква је у наредних неколико векова 
исте доживљавала као шизматике, настојећи да успостави је-
динство, али њиховим покоравањем под своју јурисдикцију.

Данас се представници Православних и Римокатолика 
слажу да унија није начин постизања јединства међу хришћа-
нима.1  Овај рад је посвећен историјском раздобљу када је уни-
ја била главно средство да се то јединство постигне. Обзиром 
на хронолошки оквир  рада, настојаћемо да у истоме то и изло-
жимо. Посебну пажњу обратићемо на личности које су обеле-
жиле XVII век у Српској православној  цркви.

I.  Појам уније у средњем веку

Сабори су били вековно признате институције и проце-
дуре при решавању одређених проблема у Цркви. На сабори-
ма су решаване и све раније несугласице. Германски оријен-
тисано реформисано папство једанаестог века, које је тежило 
униварзалној власти над Црквом, није то могло прихватити.2  
Ипак, Велики раскол из 1054. године треба посматрати у кон-
тексту вишевековног процеса раздвајања Источне и Западне 
цркве који се завршио у време Крсташких ратова и пропалих 
покушаја склапања унија у XIII и XIV веку.3

1 У својим освртима на постојање унијатских цркава, Конгар бележи да је уни-
ја заправо карикатура јединства хришћана. Види више: Конгар, Ив (2014): Девет 
векова касније – белешке из „Источни раскол“ (Београд: Београдска надбискупи-
ја).
2  Према: Мајендорф, Јован (2008): Византијско богословље, Крагујевац: Кале-
нић, 143.
3 Пузовић, Владислав (2008): Црквене и политичке прилике у доба Великог 
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Велики раскол је допринео да Исток и Запад започну 
своје слободно удаљавање. Међутим, историјско-политичке 
околности у више наврата нагнале су источне да потраже из-
губљено јединство. Византија, пред најездом Турака, је била 
приморана да одговори на папске аспираце које су се тицале 
обнове јединства. Ипак, овај пут  и начини остваривања тог 
јединства били су диктирани од Рима и често су са собом но-
сили потпуне парадоксе у контексту хришћанске саборности, 
како су је источни доживљавали. Овај вид обнове се назива 
„унија“ и под тим изразом су позната у наредних неколико ве-
кова сва настојања Римокатоличке цркве да обнови јединство 
са Истоком.4 Унијаћење је имало за циљ насилно и вештачко 
обновљење јединства између Источне и Западне Цркве, ко-
јим се подразумевало прихватање пре свега папског примата.5 

раскола 1054. Године,Београд: Хришћански културни центар, 239.
4  Најстарији богословски узрок каснијег Великог раскола, тзв. Папски примат 
била је жеља римских  епископа да владају целом Црквом, али не по речима 
Христовим, да: који хоће да буде први, да буде слуга другима (Мт 20:28), него по 
власти земаљској. Целокупна западна визија примата темељи се првенствено на 
интерпретацији Христових речи које су биле упућене Ап. Петру: ,,А и ја теби ка-
жем: ти си Петар, и на овоме камену сазидаћу Цркву своју, врата паклена неће 
је надвладати“ (Мт 16:18). За Римску цркву је ово било директно давање potestas 
iurisdictionis првенства апостолу Петру, јер како наводи Јован Мајендорф, управо 
је на овај начин Decretum Gelasianum дефинисао богословско-правно првенство 
Рима: „Свету Римску цркву на чело других цркви није поставио неки сабор, већ 
је добила првенство кроз речи нашег Господа и Спаситеља: Ти си Петар и на 
томе камену сазидаћу Цркву своју.“ Но овакво тумачење Петровског наследства 
је древној Цркви Истока било страно. За Источне је најближе било тумачење Св. 
Кипријана Картагинског, који каже да се Петров примат односи на целу Цркву, 
односно на сваког епископа појединачно у оквирима њему поверене епархије. 
Види више:  Мајендорф, Јован (2018): Рим, Константинопољ, Москва- историј-
ске и богословске студије, прев. са енг. М. Ђурђевић (Лос Анђелес: Sebastian Press, 
18; исти: Мајендорф, Јован (2010): Патрологија I,Београд: САС СПЦ, 72-77.
5 Новаковић, Ненад (2008): Православни појмовник- друго допуњено и измије-
њено издање, Бања Лука: Бесједа, 202.
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II.  Историјско-политички увод у односе
Пећке патријаршије и Римокатоличке цркве XVII века

Године 1274. у Лиону је дошло до покушаја склапања уни-
је између Истока и Запада. Исти сценарио поновљен је 1437. 
године у Фиренци. Оба покушаја су пропала првенствено због 
тога што нису били покренути љубављу и стварном жељом 
за јединством, већ политиком византијских царева који су у 
унији видели спас за царство на умору, а са друге стране,  Рим 
је у унији видео начин да „поврати отпале.“ У време  склапа-
ња Лионске уније, Србија је била у непријатељским односима 
са Византијом, што се види и из протеста цара Михаила VIII 
Палеолога на сабору, где је неосновано порицао каноничност 
Српске архиепископије и Бугарске патријаршије.6  На његове 
протесте у Србији се нико није освртао осим архиепископа 
Данила који  је цара назвао, због прилажења унији, „нечасти-
вим,“ јер „отпаде од хришћанске вере“ и „узе веру латин-
ску.“7  Иста ситуација је била и у време Флорентинске уније, 
када су се Српска црква и народ налазили у тешком положа-
ју. Деспот Стефан Лазаревић је био просвећен човек који није 
трпео кривоверје и као такав је чак учествовао и на сабору у 
Констанци 1414. године, где је осуђено учење чешког свеште-
ника Јана Хуса, а тема сабора је била и потреба за реформиса-
њем папства и римокатоличке цркве (Reformatio ecclesiae in 
capite et in  membris). Међутим, како до реформе није дошло, 
Српска црква је задржала исти курс као и пре. Деспот Ђурађ 
Бранковић је одбио унију речима да би пре умро него да изне-
вери веру својих предака, а од стране Српске цркве нико није 
учествовао на сабору.8 
6 Веселиновић, Рајко (2010): Историја Српске православне цркве са народном 
историјом – књига II, Београд: САС СПЦ, 24.
7 Види: Животи краљева и архиепископа српских од архиепископа Данила II, 
бр. 257, Београд: Српска књижевна задруга, 1935.
8 У православном свету због ових поступака је порастао углед Српске цркве те 
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Након пада Српске деспотовине 1459. године, турски 
сулатани нису укинули Пећку патријаршију, али је она услед 
историјских околности била доведена у тежак положај не успе-
вајући да испуни своје пореске обавезе услед материјалне беде 
и немаштине која ју је све више притискала. Било је немогуће 
сазивати архијерејске саборе и на тај начин је наступио пери-
од привременог гашења Патријаршије. Поуздано и не знамо 
да ли су уопште и бирани патријарси,  обзиром да су позна-
та имена свега неколико епископа, међу којима се неки наво-
де да су управљали српским црквама и да су „држали престо 
Светог Саве српског.“9

У XVI веку, смедеревски митрополит Павле је поку-
шао да обнови Пећку патријаршију, али његов покушај, по-
знат у историји као „первоје обновљеније,“ пропао је, услед 
борбе коју је против њега повела Охридска архиепископија.10  
Међутим, само неколико година после овог неуспелог покуша-
ја обнове, дошло је до обнављања Патријаршије под патријар-
хом Макаријем, тзв. „второ обновљеније“. До овога је дошло 
услед промене позиције српског народа у Османском царству. 
Турци су били на врхунцу моћи, а видне државне функци-
је заузимали су често пута људи из српских крајева. Један  од 
таквих био је и потурчењак Мехмед-паша Соколовић, родом 
из околине Вишеграда, чији је рођени брат био монах у мaна-
стиру Милешеви, Макарије. Соколовић је знао да ће српским 
народом бити лакше управљати, ако им се допусти да изабе-
ру свог патријарха, а тим пре ако тај човек буде неко од њего-
вих блиских људи. Године 1557. указом сулатана Сулејмана II 

је после смрти унијатски настројеног митрополита Молдавије Јоакима, ново-
изабрани митрополит Теоктист одбио да иде на посвећење у Цариград, него је 
допутовао у Србију где га је посветио српски патријарх Никодим II (1445-1453). 
Веселиновић, Историја Српске православне цркве са народном историјом, 84
9 Нав. дело, 91.
10 Кочић, Драгољуб (2007): Историја, Беград: Завод за уџбенике и научна 
средства, 189.
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Величанственог, обновљена је Пећка патријаршија и за првог 
патријарха Срба, Бугара, поморских и северних страна, како је 
гласила титула, изабран је Соколовићев брат, Макарије. Српска 
црква је добила готово идентична права као Цариградска па-
тријаршија, што је омогућило њен прогрес, и према многима 
„почетак српске црквене ренесансе.“11 

У исто време на Западу се одвијао почетак вишедеце-
нијских верских ратова између Римокатоличке цркве и по-
крета Реформације. То је подразумевало и проналажење но-
вих метода у настојању да се хришћани одвојени од заједнице 
са Римом, врате у исту. Заједно са тим, започела је и нова ера 
спровођења уније међу православнима, првенствено на про-
стору источне и југо-источне Европе.

III. Пећка патријаршија и борба против уније у XVII веку

Крајем XVI и почетком XVII века, Османско царство је 
почело да запада у кризу. После неуспеле опсаде Беча, грани-
це су се на северу знатно повукле. Освајања су престала. Низ 
неспособних владара који су ступали на престо после смрти 
Сулејмана II Величанственог, довели су до тога да се државна 
каса морала сналазити када је реч о дотоку новца. Корупција 
је захватила све слојеве друштва, а централна власт је игубила 
контролу, чиме је Османско царство запало у анархију. Порези 
су морали бити повећани како би се издржавала и даље вели-
ка администрација, племство и султански двор, што је неми-

11  Временом се Пећка патријаршија почела све више сматрати и као по-
литичка организација српског народа, која је кроз јачање духовног јединства 
преузимала на себе улогу ујединитеља српског народа под турском влашћу. Она 
је свесно утицала на буђење и развијање националне свести кроз истицање и 
оживљавање успомена на стару немањићку државу. Зато је с правом речено да 
организација Пећке патријаршије „после 1557. године оставља утисак неке врсте 
продужења Немањићке државе“. Веселиновић, Историја Српске православне 
цркве са народном историјом, 97.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

51

новно утицало на то да се и положај српског становништва и 
његове Цркве погорша. Са својим народом, Црква је прожи-
вљавала мукотрпни период туркократије. С’ једне стране, они 
који су се нашли ван граница Османског царства били су лак 
плен за уцене од стране Римокатоличке цркве да прихвате уни-
ју зарад побољшања свог живота, а с друге стране, Српска цр-
ква када је тражила помоћ Запада, увек је наилазила на уни-
ју као услов помоћи.

1. Патријарх Јован Кантул

После патријарха Макарија (†1574), трон Светог Саве 
наслеђивали су патријарси из породице Соколовића,12  и оно 
што их је све карактерисало јесте политика мира и сарадње са 
Турцима. Mеђутим, године 1592. на престо Светог Саве је до-
шао енергични и учени Јован Кантул. Иако презиме Кантул 
асоцира на влашко порекло, остао је упамћен у историји Српске 
цркве као енергични етнарх, који је успео да сачува Цркву и 
народ од различитих непријатеља, а опет и да подстакне наци-
онална осећања у циљу почетка пружања отпора турској оку-
пацији. Остало је више натписа из његовог времена који говоре 
да је Пећким престолом добро управљао у то време кир Јован.

Истовремено кад и патријарх Јован13 на чело 

12 Патријарси: Антоније (1571-1575. (?); Герасим (1575(?)-1580); Саватије (1586 
(?)-1589.(?); Јеротеј 1589 (?)-1591. и Филип 1591. године.
13 У појединим пописима српских црквених првопрестолника, патријарх Јован 
се помиње и као Јован II, обзиром да се помиње и извесни архиепископ српски 
Јован који је у периоду између 1506. и 1508/9. године придржавао престо Светог 
Саве. Смрћу патријарха Арсенија II 1463. године, па све до поновног успотавља-
ња Пећке патријаршије 1557. године,  Српска црква је  у тешком  времену,  под 
силним  и  страшним  збивањима запустела, па су нам остала позната имена 
појединих архијереја из тога периода за које се каже да су придржавали престо 
Светог Саве попут архиепископа Јована и митрополита Марка (око 1530. годи-
не). Вуковић, Сава (1996): Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Каленић: 
Евро - Унирекс, 241-242.
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Римокатоличке цркве ступио је папа Климент VIII.14   Неоспорно  
је  да  је  утицај Римске цркве био  у опадању током  XVI века 
услед Реформације, где су бесповратно многи народи и њихо-
ви владари били раскинули своје везе са Римом. У сврху за-
устављања ширења Реформације, један од претходника папе 
Климента, Павле III je 1540. године потврдио нови монашки 
ред Дружбу Исусову или Језуите. Они су оформљени у сврху 
борбе против Реформације и учвршћивања верника у римо-
католичким доктринама, а све у сврху јачања Цркве. Њихова 
морална и политичка философија је била „циљ оправдава сред-
ство“, мада ова крилатица није њихов проналазак.15  Њихова 
практична стратегија ишла је за тим да управљају вољом и са-
вешћу владара и народа. Као такви, били су слани у све дело-
ве света, па између осталог и на простор Балкана.

 Године 1594. букнуо је устанак Срба у Банату, који се 
брзо ширио, нарочито после освајања и спаљивања Вршца од 
стране устаника. Турци су свирепо реаговали и угушили уста-
нак, а као вид освете због подизања буне, Синан-паша је наре-
дио да се пренесу мошти Светог Саве, које су до тада почива-
ле у манастиру Милешеви, у Београд и да се  на Врачару спале. 
Овај догађај, без преседана, оставио је дубоку посекотину на 
лицу српске историје. Мржња према Турцима је планула новом 
силином, и до  данас она није спласнула, можда и понајвише, 
због овог срашног светогрђа које су починили. Овај догађај је 

14 Папа Климент VIII (Clemens VIII, 1592-1605), био је побожан и образован 
папа, добар познавалац црквеног права. Током своје кардиналске службе, био је 
огорчени противних непотизма, у шта је сам запао када је постао папа, поста-
вљајући своје рођаке на истакнуте функције унутар римске курије. Издао је 
поправљену Библију, названу по њему, Vulgata Clementina, која ће потоња три 
века бити званична Библија Римске цркве. Злагао се за стварање Католичке 
лиге у борби против Османлија и ослобађање хришћанских народа на Балкану, 
посредујући међу европским монарсима. Види: Павловић, Јован (2008): Римске 
Папе, Загреб: Епархијски Управни Одбор Епархије загребачко-љубљанске.
15 Поповић, Радомир (2004): Појмовник Црквене историје, Београд: Bookbridge, 
241.
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нагнао Србе да наставе устаничка планирања, а водећу улогу 
у овоме је имао патријарх Јован. Оно што можемо закључити 
из историјских извора, јесте да је патријарх Јован био начелно 
против било каквог облика уније са Римом, али да се искрено 
надао како ће папа, као поглавар једног дела хришћанства, по-
моћи другом делу хришћанства, из хришћанских побуда, без 
да ишта тражи, осим пријатељских односа. Он се првенствено 
ослонио на херцеговачког митрополита Висариона и цетињ-
ског Руфима. Посебно је одржавао близак однос са црногор-
ским војводом Грданом. Године 1597. патријарх је упутио дво-
јицу пећких монаха Павла и Дамјана (Љубибратић), као своје 
делегате у Рим, како би преговарали са папом Климентом око 
слања војне помоћи устаницима. Они су пред римском куријом 
изложили целу историју Срба почевши од Немање, и говоре-
ћи како српски народ плаче, јер нема више људи од Немањина 
рода да их брани.16  Верујући како ће њихове молбе бити ува-
жене, они су чак предлагали да папа пошаље неког човека као 
господара Србима који ће бити добар хришћански владар. За 
то време, појавила се претпоставка, да је патријарх Јован био 
спреман да прихвати чак и унију, јер је идеја о ослобођењу на-
рода била на прагу реализације. Али, патријарх је остао при-
вржен идеји крсташког рата.17 Одлучно се успротивио доласку 
језуита међу Србе, што је био део погодбе о испоруци помо-
ћи устаницима.18 Иако се ослањао на Запад, идеја патријарха 
Јована да ослободи народ је пропала, првенствено због неи-
скрености истог Запада који је обећавао лажну помоћ.19 Папа 
16 Ћоровић, Владимир (2001): Историја српског народа-VI период: Преокрет у 
држању Срба, Београд: Глас Српски.
17 Самарџић, Радован (1993): "Српска православна црква у XVI и XVII веку” у: 
Историја српског народа. књ. 3, св. 2, Београд: Српска књижевна задруга, 68.
18 Веселиновић, Историја Српске православне цркве са народном историјом, 
107.
19 Пузовић, Предраг (2000): Српска православна црква: Прилози за историју. 
2: Српска црква од Светог Саве до укидања Пећке патријаршије 1766. Године, 
Београд: Хиландарски фонд при Богословском факултету СПЦ , 16.
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Климент је умро почетком 1605. године, са неиспуњеном же-
љом да протера Турке са Балкана. После кратког понтифика-
та папе Лава XI, на римски трон је ступио папа Павле V, енер-
гичан човек, који је име узео по претходнику иза ког су остале 
речи: „Да је мој отац јеретик, лично би носио дрва да се спа-
ли на ломачи.“

Крајем 1608. године сазван је један сабор у манастиру 
Морачи, где је патријарх договорио са војводом Грданом, да се 
за будућег српског краља узме савојски војвода Карло Емануел 
I, човек амбициозан, али превртљив и несигуран. Патријарх је 
уз то тражио признање свих права православне цркве, а изри-
чито је нагласио да “у наше стране никако нећемо ни језуита, ни 
никога другога, који би пук хришћански обраћао на закон рим-
ски”, и такво писмо је запечаћено и послато папи.20  Шпанија, 
као главни заговорник целог пројекта, на крају је одустала од 
било каквог похода, остављајући устанике на цедилу. Са дру-
ге стране, Млетачка република је сво време била резервиса-
на, јер није хтела да допусти Шпанцима ширење у сфери ње-
ног утицаја. Папа је био бесан  због неуспеха. Патријарх Јован 
није још дуго поживео. Сарадњу са Западом платио је главом, 
када је био позван у Цариград,  где је задављен.

2. Однос патријарха Пајсија Јањевца према Риму

Када се схватило да се патријарх Јован неће вратити из 
Цариграда, Црква је за патријарха изабрала грачаничког ми-
трополита Пајсија.21 То је човек који је на челу српске патри-
аршије провео највише година (тридесет и три) и који је за 
њу учинио веома много. После неуспеха политике патријарха 

20 Ћоровић, Историја српског народа-VI период: Преокрет у држању Срба, 323.
21  Вуковић, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, 388-390; Слијепче-
вић, Ђоко (1993) "Пајсије, архиепископ пећски и патријарх српски као јерарх и 
књижевни радник” у: Богословље. 8 (3), 241-283.
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Јована, очевидно је да патријарх Пајсије није могао ићи  пу-
тем свога претходника.

Десет година по смрти патријарха Јована, у Риму, на-
следник папе Павла, перфидни Григорије XV основао је 1622. 
године Конгрегацију за ширење вере. Са оснивањем конгрега-
ције, отпочело је планско мисионарење римокатолика међу 
Србима, где се испрва ишло на то да се боље упозна територи-
ја и народ, а успут се гледало да се што више људи придобије 
за унију, по могућности и пре свега они виђенији. Поступак 
вретанијског епископа Симеона, који је за време патријар-
ха Јована прихватио унију са Римом 1611. године, само је био 
увод у систематско превођење православних у унијатске ре-
дове и у католичанство. Догодило се да су скоро сви жумбе-
рачки ускоци временом примили унију. Много католичења 
вршено  је и по Лици. 

Савезник Рима био је и цетињски владика Мардарије са 
својим синовцем Висарионом, потоњим цетињским митропо-
литом. У то време на папски трон је дошао Урбан VIII.22   

,,У другој половини 1636. године, римска Конгрегација за 
пропаганду (наук вере) упутила је као мисионара у јужно при-
морје ученог Франа Леонардија, родом из Трогира, свршеног 
филозофа и теолога, са докторском титулом. Леонардо је имао 
дужност ,,да спроведе унију Пећке патријаршије с Римом“. У 
том циљу је Леонарди убрзо ступио у везу са цетињским митро-
политом Мардаријем, који се у преговорима са Римом око уније 
руководио ,,поглавито материјалним интересима“. Леонардијев 
помоћник је постао цетињски архиђакон Висарион од кога се 
очекивало да Леонардија повеже са патријархом Пајсијем у 
Пећи. До састанка је дошло у октобру 1642. године у Пећи, али 

22 Папа Урбан VIII (Urbanus VIII, 1623-1644), велики црквени реформатор, 
који се залагао за јачање римокатоличке вере и обнављање моћи Римске цркве. 
Последњи је папа који је предузео војне походе Папске државе, што сведочи о 
његовој предузимљивости и амбициознисти.
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без икаквих резултата.“23  Циљ састанка је био да са патријар-
хом расправљају о извесним разликама и да га увере да прими 
унију зарад помоћи своме народу. Патријарх је остао при сво-
јим схватањима. Из Рима су тражили од цетињског митропо-
лита Мардарија да утиче на патријарха, како би он променио 
своје мишљење. Између патријаршије и Рима развила се пре-
писка о тумачењима Светог Писма, али без успеха за римско 
гледиште, иако су са те стране гледали да утичу на Србе, по-
зивајући се на Грке и њихов пристанак на Флорентинску уни-
ју. Папа је послао патријарху Пајсију скупоцену архијерејску 
митру уз једно своје писмо надајући се да ће га коначно при-
добити. Али  стари патријарх није ништа предузимао. Пристао 
је да пошаље у Рим два калуђера на преговоре са папом, али 
онда на крају се ипак предомислио и саставио опширно пи-
смо насловљено папи Урбану, писано ћирилицом на српском 
језику, где је одбио унију. Писмо је преведено у Риму и прочи-
тано пред папом и конгрегацијом,  но то их није поклебало да 
се рад на унији ипак мора наставити без обзира на све.24  Као 
столетни старац патријарх Пајсије је посетио Јерусалим и по 
повратку у Пећ, упокојио се 1647. године.

3. Верска политика пећког патријарха Гаврила I

На црквеном сабору у манастиру Морачи, који је одр-
жан 1. фебруара 1648. године, за патријарха је изабран рашки 
митрополит Гаврило Рајић. 

,,Патријарх Гаврило Рајић, који је наследио славног и по-
стојаног Пајсеја Јањевца (1614-1647.), није познат по великим 
делима у управи, али је остао запамћен по великим покушаји-
ма и назнакама у својој патријарашкој делатности. По њима је 

23 Вуковић, 1996, 85; Радонић, Јован (1950): Римска курија и јужнословенске 
земље од XVI до XIX века, Београд, 136,137, 298
24 Самарџић "Српска православна црква у XVI и XVII веку”, 68.
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чврсто уклопљен у процесе који су у српској историји препо-
знатљиви кроз читав XVII и XVIII век. Овде на првом месту 
мислимо на односе са Римском црквом, исказаном кроз сусре-
те са латинским мисионарима, богословско-теоријским суче-
љавањем са заговорницима папистичке еклисиологије. Везе са 
Русијом, потакнуте практичним потребама изласка из тешког 
материјалног положаја, али и потајним надама за политичком 
подршком, сведочиле су о унакрсно допуњујућим токовима 
и темама које су изградиле повест Српске Цркве и народа.“25  

У време када је на трон Светог Саве дошао паријарх 
Гаврило, Османско царство је још више било зашло у кризу. 
Султана Ибрахима I, прозваног Луди, наследио је малолет-
ни Мехмед IV, уместо кога је као регент владао Мехмед-паша 
Ћуприлић. Царство је запало у безвлашће, а поврх свега ви-
шегодишњи Кандијски рат са Венецијом, исцрпео је царску 
ризницу. Опустошена ризница, значила је повећање поре-
за, што је за Српску цркву значилу додатно сналажење за но-
вац, а Запад је био ту да понуди помоћ, наравно за узврат да 
се пристане на унију. 

,,Додири са Латинима и постфлорентинском теологи-
јом која је латинској јерархији на Балкану давала рецепте за 
сједињење и залечење „српске шизме“, били су за Србе иза-
зов на стари богословски двобој. Римском Куријом покрену-
ти широки прозелитистички фронт од Боке Которске, зале-
ђа Дубровика, затим Шибеника, Задра, Нина, Сења, па преко 
Жумберка, Иванић-Града до Коморана, настојао је да онемогу-
ћи делатност српских православних архијереја. Јерахија Српске 
Цркве се одстрањује, или у најблажој варијанти изолује од „ра-
шанског патријарха у Пећи“, јер је тако лакше „Рашане“ при-
добити за унију. Српски патријарх Гаврило Рајић је био све-
стан таквих изазова. Папска курија је 1622. године устројила 
25 Пилиповић, Радован, Свети Гаврило Рајић, Патријарх српски http://www.
spc.rs/sr/sveti_gavrilo_rajitsh_patrijarh_srpski
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познату Конграгацију за ширење вере, језуитске методе, пре-
точене у уметност кроз нападни пијетистички барок, што је 
било у функцији доказивања метафизичке превласти римока-
толичке теологије формулисане на Сабору у Тренту. Од тада 
ће реч пропаганда, један неолатинизам, остати непопуларно 
наслеђе европске културе. Познати су Патријархови контак-
ти са емисарима Западне цркве у преговорима око помире-
ња и сједињења.

Тешко стање у Пећкој патријаршији покушала је да иско-
ристи Римска курија која је у српске крајеве упутила Павлина 
Демског, Украјинца, изасланика Конгрегације, кога је патри-
јарх примио  1652. године у манстиру Ђурђеви Ступови код 
Берана. Такође, имао је дуге разговоре са призренским биску-
пом Франом Сојмировићем.  Разговори су вођени о унији, о 
миру између хришћана и о политичким питањима. Обзиром 
да је наступ западњака пре личио на уцену, а не на искрен бо-
гословски дијалог, пут сарадње није био на видику.“26 

Павлин Демски је био одређен да приволи патријарха 
на унију. Римска курија је рачунала да је са доласком патри-
јарха Гаврила, унија готова ствар. Требало је по прорачунима 
Демскија да нови патријарх оде кроз годину дана до Рима како 
би изјавио своју лојалност папи и примио од њега палијум, а 
друго се ништа не би променило. Патријарх је обећао да ће са-
звати сабор ради разматрања тог питања и заиста је ,,сабор и 
сазван у Будимљу, почетком 1653. године, на коме је једногла-
сно одлучено да ондашњи митрополит Будимља и Арбаније  
Пајсије (Колашиновић 1639-1654), буде делегиран у Рим ради 
преговора. Будући да су са овом његовом мисијом били упо-
знати Турци, они су га живог одрали 1654. и забранили да се 
у Будимљу поставља нов митрополит.“27  

Намет Патријаршији је био велики, те је патријарх 
26 Пилиповић, Радован, исто.
27 Вуковић, 391.
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Гаврило, као и други архијереји, био присиљен да од парохиј-
ског свештенства, манастира и народа убира допринос ради 
испуњења материјалних обавеза према турској државној бла-
гајни, која је о томе строго водила рачуна. У том циљу је патри-
јарх отишао у посету Влашкој и крајевима на доњем Дунаву. 
Влашки војвода Матија Басараб је замолио патријатха Гаврила 
да га ,,измири са  козачким хетманом Богданом Хмељницким“, 
и тим послом је био у Трговишту. У Русији је патријарх био 
лепо дочекан од стране цара Алексија Михајловића, који га је 
примио два пута. Такође је био пријатељ и са руским патри-
јархом Никоном. Ова патријархова путовања су имала за циљ 
прикупање помоћи за Српску цркву, јер је она због великих 
намета осиромашила, али свакако  и покушај оснивања ши-
рег фронта за борбу против Турака.28  

,,Потсткнут примером Митрополита скопског Симеона, 
који се 1641. године стално настанио у Русији и патријарх 
Гаврило је изразио жељу да одступи од трона и остане код ру-
ских домаћина. По оскудним вестима, поручио је Сабору епи-
скопа Српске Цркве да бирају новог Патријарха. Касније је про-
менио одлуку, упутио се ка отаџбини, али је већ његов дужи 
боравак код руског цара био сигнал Турцима за велеиздајнич-
ко понашање пећког патријарха. Светост Гаврила Рајића, па-
тријарха српског, проистиче из његове мученичке кончине. 
Убијен је у Бруси 1659. године, обешен између два стуба. Он 
је исповедник вере и страдалник за исту, јер је убијен од муха-
меданског освајача и тлачитеља балканских хришћана. Сматра 
се светим у Српској Цркви на основу чистог искуства и бого-
словског сазнања.“29 

28 Вуковић, 98-100; Пламенац, Јован (2010): Православни српски архиепископи 
и патријарси: 1219-2010.; Београд: Принцип Прес, 106-108.
29 Пилиповић, Радован, исто.
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4. Патријарх  Максим

,,Како је патријарх Гаврило остао у Русији, 1655. (или 
1656) године на упражњени престо Пећке патријаршије је иза-
бран рашки митрополит Максим. У ,,Дечанским споменици-
ма“ је забележено да је био родом из Скопља, зато је и про-
зван ,,Скопљанац“. 

Патријарх Максим је прекинуо везе са Русијом које је 
остварио његов претходник, имао је контакте са посленици-
ма римокатоличке Конгрегације за пропаганду вере, али су 
они  у његово време остали без резултата. Одржавао је добре 
односе са Турцима, којима је било важно да се поробљени на-
род не буни и да удерно плаћа прописани данак.“30   

Био је свесрдно љубазан са свим римокатоличким све-
штеним лицима вишег ранга који нису прелазили границу 
подношљивости, али са друге стране, точак среће се преокре-
нуо по римокатолике који су до краја столећа имали  вели-
ких проблема са патријархом коме су Турци били наклоњени. 
Скопски бискуп Петар Богдани је писао у Рим да је патаријарх 
свемоћан у своме богатству и да Турци играју како он свира.31 
Био је снажан и предузимљив, настојећи да под своју контро-
лу стави и католике на простору своје духовне јурисдикције. 
Унијаћење је имало успеха само на просторима који су били 
под директон влашћу хабзбуршких или млетачких државних 
власти, те их православна Црква није могла духовно зашти-
ти.  Овај блажени отац и господин Максим, велики ревнитељ 
светог пећког патријарашког престола, упокојио се  после рев-
носног управљања Српском црквом, 30. октобра 1680. годи-
не. Сахрањен је у цркви светог Николе у Пећкој патријаршији.

Патријарха Максима је наследио  Арсеније III Чарнојевић, 
дотадашњи хвостански епископ и његов помоћник, личност 
30 Пламенац, Јован, 110-113.
31 Самарџић "Српска православна црква у XVI и XVII веку,” 99.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

61

достојна борбе коју је српски народ имао изнети током једног 
од највећих ратних збивања, Великог бечког рата, вођеног пуне 
две деценије, све до 1699. године. Неколико година пре смрти 
патријарха Максима, римски папа је постао Инокентије XI.32   
Због његове благе незаинтересованости за рад Конгрегације, 
био је донекле обустављен рад на унијаћењу, што је дало вре-
мена Српској цркви да се посвети себи и унапређењу резултата 
који су већ били постигли српски патријарси пре Арсенија, за 
кога се може рећи, да се на прагу новог раздобља српске исто-
рије појавио као архипастир, способан да изађе на позорницу 
светских збивања, но наравно после свесрдних напора својих 
претходника на трону Светог Саве да обнове и сачувају Српску 
Цркву и трон Пећких патријараха.

Закључак

Улога Цркве у историји Срба током времена туркокра-
тије, није довољно осветљена, услед недостатка историјске 
грађе. Често је више сачувано података у извештајима стра-
них дипломата, него што је то случај са домаћим биографи-
ма. У периоду XVII века, Српска црква се нашла под прити-
ском са различитих страна: са Истока притисак су вршили 
како Турци тако и Цариградска патријаршија и Охридска ар-
хиепископија, а са Запада је то била римска пропаганда. У јеку 
Контрареформације коју су повеле римске папе у борби против 
ширења протестантских идеја, на престолу Светог Саве су се 
налазили велики пастири, одлучни да помогну своме народу.

Можда је погрешно насловити верско питање Српске 
цркве XVII као “борба против уније,“ јер би више одговарао 

32 Папа Инокентије XI (Inocencius XI, 1676-1689), био је скромни аскета, који 
се нерадо прихватио папске тијаре, и током вишегодишњег понтфиката настојао 
је да очисти римску курију од непотизма и симоније, а у спољној политици био 
је обузет идејом да оснује европску коалицију против Турака, у чему није успео 
због разједињености и непријатељства европских монархија.
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наслов „однос према унији“, обзиром да су српски патријар-
си тесно сарађивали са Римом, до те мере да је унија понекад 
била готово на прагу свог остварења. Патријарх Јован је био 
једини који није одржавао везе са Русијом, али његови наслед-
ници, поучени његовим искуством, почели су јој се све више 
окретати, будући да је од друге деценије XVII века, победив-
ши анархију, под влашћу моћне династије Романов, Русија по-
чела да  задобија видно место на светској политичкој сцени. 
Колебљиви патријах Пасије ипак је избегао прихватање уни-
је. Његов наследник Гаврило, није се показао као храбар, што 
га је коштало живота, али зато се патријарх Максим јавио на 
историјској сцени као личност способна да истрајно и одлуч-
но води Српску цркву. За више од две деценије управљања 
Црквом, он ју је оснажио и учврстио, при томе се ослањајући 
на своје људе, а не на Рим.

Можемо рећи да су српски патријарси успели да об-
нове и реорганизују Цркву која је била доведена до гашења 
услед превеликих порезних намета турских власти. Цео XVII 
век je обележен колебањем између Истока и Запада, но ипак, 
када саберемо све личности и догађаје, као и последице, мо-
жемо рећи да је у духовној борби коју је Српска црква води-
ла са Римом, ипак извојевала победу, остајући верна древном 
предању Цркве.
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СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ПАРОХИЈА                             
ТЕМИШВАР-МЕХАЛА 

И ПЕВАЧКО ДРУШТВО ,,ЗОРА“

Мехала и Срби Мехалчани

Сада градска четврт Темишвара, Мехала1  је до 1. јануара 
1910. године била самостална општина у близини средњеве-
ковне темишварске тврђаве. Темишварско предграђе развија-
ло се упоредо са тврђавом и махом делило исту судбину. Овде 
је испрва живело становништво које се није могло трајно на-
станити у темишварској тврђави: повртари, занатлије, ситни 
трговци, надничари и сељаци. Претпоставља се да су се Срби 
населили у Мехалу у раздобљу од 1481. до 1512. године.

Сам назив Мехала (Махала), потиче из турског периода 
(1552-1716). Тада су предграђе од саме тврђаве делиле касар-
не за смештај војске и војну обуку. Из турског времена потиче 
летња резиденција турског паше, названа Турски бунар, где је 
1716. године потписана капитулација града Темишвара, и где 
је последњи турски заповедник Темишвара предао кључеве 
града принцу Евгенију Савојском. Евгеније Савојски је овај 
летњиковац предао српском православном епископу у знак 
захвалности за пружену помоћ аустријској војсци приликом 
опсаде града Темишвара 1716. године, што је касније послу-
жило као летња резиденција српских православних еписко-
па темишварских. Из турског периода потиче и назив Велика 
1 Текст је сажет према монографији: протонамесник др Саша Јашин (2018): У 
сусрет јубилеју  225- годишњице од освећења цркве Преноса моштију Светог оца 
Николаја у Темишвару-Мехали и 115 година постојања хора ,,Зора“, Темишвар-
-Мехала, 2018.

протонамесник др Саша Јашин
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Паланка, а касније је Мехала прозвана Ујварош (Ujvaros) или 
Нова Варош и представљала је мирно предграђе, утонуло у 
исконски мир, зеленило, окружено баштама, виноградима и 
воћњацима; место мање познато као туристичка атракција, али 
шармантно у својој једноставности. За време аустријске вој-
не администрације Банатом, Мехала је у административном 
погледу била подређена Српском магистрату из Темишвара, 
а 1757. године насеље је конституисано као засебна сеоска оп-
штина у оквиру Тамишког округа.

 

Српско становништво се у овој насеобини највише бавило 
земљорадњом и сточарством, а мање занатлијским пословима. 

Мехала на Јозефинској мапи 1769-1772. године
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Православно парохијско звање је основано 1768. године 
(или 1743. године) и од тада су се почеле водити матичне књиге. 

Повремени пописи становништва забележили су сле-
деће бројно стање Срба у Мехали: 1828. године било је 1338 
Срба, 1836. године од 3200 душа било је свега 1124 српских 
душа. Године 1846. у Мехали су била три православна паро-
ха: Софроније Вијатовић, Никола Николић и Тома Поповић. 
Број православних житеља, међу којима је већина Срба, из-
носио је те године 2965 душа. По црквеном извештају из 1865. 
године, у Мехали је  живело  2140 православних становника.

Ако се пореде резултати пописа у периоду од дваде-
сет година 1847-1867. године, број становника је исти - око 
1745 Срба. Народна школа у Мехали основана је 1748. године. 
Мехалска народна вероисповедна школа имала је 1846. године 
102 ученика, у којој је предавао учитељ, ђакон Јован Поповић. 
Мехалски дјетонаставник (женски учитељ) 1857. године је био 
Александар Алексић. Урош Вујић је 1868. године био учитељ 
и црквени тутор мехалски. По протопрезвитерском извешта-
ју за крај 1891. године, у тој српској православној парохији је 
живело само 996 Срба православаца у 183 српска дома.

Према једном извештају из 1905. године Мехала се по-
миње као велика општина, која је основана 1690. године у вре-
ме аустријског цара Леополда I. Исте године, пописано је 7300 
душа, од којих је 912 било Срба православаца (или 12,4%) коју 
су живели у 167 кућа (од укупно 1230). Од јавних српских здања 
поменута су православна црква и народна школа. Црквена оп-
штина је била прописно уређена, под председништвом Милана 
Гавриловића. Имала је српско православно гробље са најста-
ријим споменицима из XVIII века. Црква је била у добром ста-
њу, порта ограђена и уређена. Црквено-општински посед је 
износио 73 кј. земље. Парохија је шесте платежне класе, има 
парохијски дом и парохијску сесију од 35 кј. земље. Парох је 
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поп Светозар Јеврић родом из Темишвара, служи седам го-
дина у месту. Школа је српска вероисповедна, има једно зда-
ње. Учитељ је Владимир Торђански родом из Арача, у месту 
служи осам година. Бавио се књижевношћу и задругарством. 
Учитељица женског ручног рада била је Драга Торђански ро-
дом из Беодре, у месту са службом осам година. Редовну на-
ставу је (тада) похађао 41 ђак, а у недељну школу је ишло де-
вет ученика старијег узраста.

Године 1900. основана је ,,Српска штедионица у Мехали“ 
са уделом чланова од 43.665 круна, и чистим добитком за 1907. 
годину од 3.609. круна. Управу су 1905. године чинили: пред-
седник завода Ника Обрадовић, управитељ Јоца Павловић и 
књиговођа Владимир Торђански. 

Одлуком аустроугарске Владе, четврт Мехала је од 1. јану-
ара 1910. године припојена Темишвару, под називом Францштат 
(Franzstadt или Ferenckülvároѕ)

У Мехали су Срби поред певачог друштва, 1923. године 
основали и Гимнастичко друштво Соко и Српску читаоницу 
и народну књижницу. Гимнастичко друштво је бројало 63 чла-
на, распоређених у три оделења. Милина је била посматрати 
соколе са каквом пажњом и љубављу извађају вежбе, а још је 
лепше било видети радосне родитеље који су са сузама у очи-
ма пратили сваки покрет своје омладине. 

Имовинско стање Срба у Мехали је 1940. године било: 135 
српских породица имале су у власништво над 175 катастарских 
јутара земље; поседовали су такође 12 коња, 11 крава и више 
оваца и свиња. Овакво материјално стање доводи до закључ-
ка да Срби у Мехали нису више живели претежно од земљо-
радње, већ и од других занимања, запошљавајући се у разним 
темишварским предузећима. У истом периоду, било је и Срба 
занатлија, и то: 6 кројача, 6 зидара, 4 столара и 2 берберина. 

Централни трг је пример добросуседства, мултикулту-



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

68

ралности и мултиетничности, и са правом Мехала може по-
нети назив Банат у малом. На тргу се налазе две православе 
цркве, српска и румунска и једна римокатоличка. Према па-
рохијским статистичким подацима за 2017. годину, мехалска 
парохија  има 406 домова, у којима живи 703 душа.

Црква

Подаци о садашњој српској православној цркви су веома 
оскудни и штури. Претпоставља се да је раније постојала ста-
рија богомоља, која је услед дотрајалости због трошног мате-
ријала срушена, а на њеном месту је подигнута садашња црква. 
Овоме иде у прилог запис Димитрија П. Тирола који напомиње 
да је у мехалској цркви затекао црквени барјак из 1773. године, 
који изричито говори  о храму посвећеном Светом Николају. 
Православно парохијско звање основано је 1768. године (или 
1743. године), и од тада се воде матичне црквене књиге. Црква 
је грађена почев од 1786, када је започето копање темеља, до 
1793, када су окончани радови на изградњи и обављено осве-
ћење у част празника Преноса моштију Светог Оца Николаја 
Архиепископа Мирликијског Чудотворца.

Црква је посебно страдала у време револуционарних дога-
ћаја 1848-1849 године, када је више пута гранатирана. Предање 
говори да је на лучном своду, изнад пронаоса, остао траг од 
топовског ђулета које је погодило цркву за време опсаде те-
мишварске тврђаве 1849. године. Богомоља је у том периоду 
била претворена у шталу, што је довело до знатних и трајних 
оштећења, која су се најпре одразила на зидном сликарству. 

 Након ових револуционарних година, убрзо је започе-
та обнова цркве, те су  1854. године мајстори из Мехале обно-
вили торањ. Следећа обнова је била 1879. године, када су ура-
ђене извесне санације насталих оштећења. 
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Мехалска богомоља је била заједничка за Србе и Румуне 
до 1887. године када је новоформирана Румунска православ-
на црквена општина изградила себи засебну капелу, а касни-
је парохијску цркву.  

У црквеном торњу (звонику) су од времена изградње 
била смештена звона, за које је црквена општиина 1814. го-
дине, платила ковачу за репарацију звона и ремеру за каише 
за звона. Исте године, постављен је и стари сатни механизам. 
Године 1819, купљено је ново звоно по цени од 819 форинти 
од темишварског звоноливца Јакова Јунгвауера.  У револуци-
онарним годинама политичких немира и превирања 1848. и 
1849. године, Кошутова војска је скинула свих пет звона, која 
су претопљена и употребљена за ливење топова. Највеће звоно 
је било тешко 900 фунти. Већ 1850. године, црквена оптшина  
је купила прво два звона од 157 и 337 фунти, а пред крај исте 
године, још једно звоно од 669 фунти, за које је исплаћено 1645 

Мехалска црква  и вероисповедна школа 1916. године
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форинти. Да би се употпунио број и хармонија, исте године, 
сапунџија Јован Јовановић је поклонио звоно од 74 фунте са 
ликом Распећа Христовог. Касније су купљена и постављена 
још три звона, тако да је почетком двадесетог столећа црква 
имала осам звона. На почетку Првог светског рата (због рат-
них потреба ливења оружја) реквирирано је седам, те је цр-
ква остала само са једним највећим звоном. Како је и то звоно 
напукло у априлу 1921. године, црквена општина је код теми-
шварског звоноливца Антонија Новотнија наручила четири 
звона од 286 кг, 136 г, 84 кг и 36 кг. Свечано освећење звона је 
18. јула 1921. године, обавио архимандрит Стефан (Николић).

Архитектура

Црква је архитектонски помало несразмерно грађена. 
Лађа цркве је веома дугачка, унутра има облик крста са боч-
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ним крацима према солеји и лучном олтарском апсидом на 
истоку. Над западним делом, изнад солеје, смештен је балкон 
намењен члановима певачких друштава, изнад којег изниче 
звоник у којем је смештено 5 звона и сатни механизам. 

Црква је грађена по узору на тадашње тенденције про-
винцијалног барока, од тврдог материјала, са сводом од пече-
не цигле и покривена црепом. Смештена је усред простране 
порте на 400 квадратних хвати, патосана је мрамором, дужи-
не 20 хвати, ширине 7 хвати и висине до крова 4 хвати. 

То је једнобродна грађевина, с полукружном олтарском 
апсидом на источној страни и звоником изнад западног дела, 
покривена бибер-црепом. Фасаде су веома декоративне, са 
лучно заршеним нишама, између којих се налазе стубови (пи-
ластри), постављени на масивним темељима. Стубови се за-
вршавају у горњој зони, испод поткровног венца украсним 
профилима (капителима). На северној фасади, у доњој зони 
су постављена двокрилна дрвена врата. У горњим зонама фа-
сада, налазе се дрвени прозори, са лучним завршецима. На се-
верној страни, испод самог звоника, смештен је прозор пра-
воугаоног облика.

Испод прозора, декоративно је смештен банак. На за-
падној фасади украсни портал је оивичен дорским стубови-
ма. Исти архитектонски мотиви налазе се и на самом звонику. 
На свакој страни звоника је по један лучно завршени прозор 
са профилисаним оквиром. Испод сваког прозора је профи-
лисани банак, а сам торањ се завршава дрвеним делом (лан-
терном) који је покривен лимом и позлаћеним крстом на врху.

Сликарство

Сама архитектура цркве условила је и развој иконоста-
са и зидног сликарства. Како је изнутра црква наглашеног 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

72

витког облика, иконостас се такође доживљава као импозан-
тан, потпуно испуњен и витке израде. Резбарио га је Михајло 
Јањић из Арада, а иконе је осликао иконописац Сава Петровић. 
Конзисторија темишварске епархије је 1819. године одобрила 
уговор који је мехалска црквена општина склопила са иконо-
писцем Савом Петровићем, који се обавезао да ослика ико-
ностас по цени од 10.000 форинти.

 Значајно место на иконостасу, и по мало необично за 
типску израду иконостаса, представља централна икона, за 
коју је Сава Петровић одлучио да слика Тајну Вечеру. Свакако 
је ова сцена за узор имала чувену Чешљареву зидну фреску у 
кикиндској цркви, али се на његовим иконама види и јасан 
утицај Арсенија Теодорвића. На овом иконостасу, Петровић 
се послужио раскриљеним пејсажима на престоним иконама, 
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а када је сликао сцене, послужио се минијатурним фигурама, 
које је преузимао са икона других молера, али које су ипак, на 
овим иконама добили неку необичну упечатљивост.

Михајло Јањић је за мехалску богомољу израдио укра-
сни портал, који дели наос од пронаоса. 

О раду Саве Петровића и златара Маноила Антоновића 
остао је упечатљив запис на полеђини олтарске преграде из-
над иконе са сценом Тајне вечере:

Божијеју помошчију изобразисја храм сеј Свјатаго 
Николаја во времја благополучнагоо царја Франца I, и Јего 
Превасходитељства Господина Стефана от Стратимировића, 
митрополита карловачкаго, и Јего Превасходителства 
Господина Стефана от Авакумовича, епископа темишвар-
скаго, при Августиње Петровиче, архимандритје, при Василију 
Георгијевичу, протопресвитеру темишварском, и намјесници-
ма Јоан Николич, Гаврил Попович, Софронија Вјатович, паро-
ха мехалских и општежитељних мехалских иждивенијем во-
друзисја: зачесје моловати 1819. љета 1 маја а окончасја 1820 
љета декембрија 23. Сава Петрович образописац и гражданин 
темишварски; Маноил Антонович, златар.

Мајстор Георгије Либрајтнер је 1819. године израдио 
столарију са певницама, на којима је Сава Петровић осли-
као по три иконе: на северној певници Теофан Песмопевац, 
Свети Максим, архиепископ српски и Цар Давид;  а на јужној 
певници: Свети Сава, Свети Арсеније Сремац и Свети Јован 
Дамаскин. Либрајтнер је израдио нову столарију и поставио 
је према дужини лађе цркве, а у њој уклопио 54 столова у му-
шкој и 30 столова у женској припрати. 

О зидном сликарству, које се данас чува са великим оште-
ћењима, стручњаци су мишљења да је то дело или Николе 
Алексића или Саве Петровића. Зидно сликарство заслужује 
посебну пажњу, пре свега због своје тематике. Сложени садр-
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жај овог живописа спаја приказивање дела телесних милосрђа и 
персонификације теолошких врлина. У првом своду изнад со-
леје приказана је сцена крунисања Пресвете Богородице, а око 
њих четири Јеванђелиста. Следећа три свода преносе јеванђел-
ску науку Христову: жедног напојити, нагог оденути и страног 
у дом увести, болног посетити и сужњег у тамницу походити. 
Најзад последњи свод приказује теолошке врлине преко три 
женске фигуре, мученица Вере, Наде и Љубави. Осим поме-
нутих радова Саве Петровића, за ову цркву сликало је више 
иконописаца, чији се радови делом налазе у депоу и Музеју 
српске Православне Епархије темишварске или при парохиј-
ској цркви и помоћним зградама мехалске црквене општине.

Књижни фонд

Књижни фонд мехалске црквене општине се развијао  
упоредо са организовањем верског живота. Најстарије књи-
ге потичу из прве половине ΧVIII века, али је књижни фонд 
временом допуњаван новим књигама. Данас се међу највред-
није књиге мехалске црквене општине убрајају: Баронијева 
Историја цркве  (Москва, 1719), Јеванђеље (Москва, 1722), 
Минеји (12 томова, Москва 1722), Пентикостар (Москва, 
1732), Пролог (4 тома, Москва 1735), Служебник (Москва, 1736), 
Служебник (Москва, 1739), Молитвеник (Москва, 1736), Велики 
Апостол (Москва, 1750), Псалтир (Петроград, 1753), Србљак 
(Римник, 1761), Србљак (Москва, 1765), Собраније (Москва, 
1771), Ирмологија (Беч, 1791), Служебник (Москва, 1800), 
Часослов (Београд, 1817), Псалтир (Москва, 1825), Псалтир 
(Будим, 1832), Часослов (Београд, 1846), Каноник (Москва, 
1849), Страсна Јеванђеља (Москва, 1854), Јеванђеље (Москва, 
1855) и Псалтир (Беч, 1855).
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Радови на санацији и рестаурацији цркве
и уметничког блага

Оправке  на  мехалској цркви су током времена биле број-
не, а у зависности од потреба и финансијских могућности и 
прилика. Тако је 1814. године издвојено 12 форинти за оправ-
ку прозора, 1824. године плаћено је мајстору за оправке и мал-
терисање 300 форинти, 1830. године је плаћено 1.600 форинти 
за патосање цркве. Године 1834. оправљен је кров, а већ 1836. 
Године, плаћено је мајстору 130 форинти за оправке на ико-
ностасу. Године 1862. је преузета  генерална оправка цркве, за 
шта су ангажовани штајнмецер, фарбар, кломфер, цимерман, 
цигелдекер, маор и тишлер којима је исплаћено 1.724 форинти, 
а 1879. године, Стеван Бонерт је извео спољашњу оправку цр-
кве за коју је ислаћен износом од 773 форинти. Касније оправ-
ке цркве су изведене 1913. године (зидарски, цигелдекерски и 
шпенгерски радови), 1928. године, 1957. године (хемијско чи-
шћене икона на иконостасу и позлата рамова). Године 2002, за 
време пароха протојереја-ставрофора Владимира Марковића, 
предузета је нова генерална оправка приликом које је поста-
вљен нови позлаћени крст на звонику (радове су извели Лонгин 
Корнеану и Георге Чеаушу), замењена дотрајала улазна врата, 
обновљена дотрајала електрична инсталација, одређени мо-
лерски радови и обогађен храмовни инвентар.

Почев од 2010. године на иницијативу садашњег месног 
пароха и старешине храма, протојереја-ставрофора Стојана 
Петровића, изведени су обимни грађевински радови на обнови 
цркве и осталих помоћних здања. Замењен је целокупни кров-
ни покривач храма уз финансијску помоћ Николаја Гавре, ура-
ђена је електрификација звона и постављене су нове заштит-
не шолокатре на торњу. Поред свега тога указала се потреба 
да се и видно оштећена и дотрајала дрвена грађа торња заме-
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ни новом и стави нов бакарни лим. Радови су отпочели у току 
јула 2015. године. Приликом завршетка радова, у торњу је по-
стављен запис следеће садржине: У славу Свете, Јединосушне 
и Нераздељиве Тројице, Оца и Сина и Светога Духа, а у спо-
мен наших предака градитеља цркве у Темишвару Мехали. Са 
благословом Његовог Преосвештенства Господина Лукијана, 
Епископа будимског и администратора темишварског, обно-
ви се генерално торањ који је дотрајао, мењано је како дрво 
тако и лим.

Радови су почели 20 јула 2015. године, а завршени су кра-
јем августа месеца 2015. године.

Радове финансира парохија са прилозима благочестивих 
верника наше парохије. 

Око ових радова које је координирао и водио парох про-
тојереј-.ставрофор Стојан Петровић, много су се потрудили 
и помагали чланови Црквеног Одбора и верници наше парохи-
је на челу са председником Драгутином Поповић.

Мајстори који су стављали бакар су отац и три сина 
родом из града Кампења среза Алба:

 Жалбеш Думитру,Николаје,Маријус и Космин;
Мајстори за дрво који су мењали даске и иструлелу др-

венарију на торњу су:
1. Гемеш Николаје; 2. Алмажан Октавијан
Остављамо овај запис као благодарну молитву Богу што 

је помогао да се рад приведе крају и као завет потомству да 
нас грешне помене у својим молитвама, а Свету Цркву и даље 
одржава Богу на славу.

Дана 4/17 септембра 2017. године, Темишвар и околину 
је задесило јако невреме. Олујни ветар је проузроковао вели-
ке штете на територији града Темишвара и околине, као и це-
лој жупанији па и шире. Последице овог невремена су мате-
ријална штета на мехалској цркви, на чијем врху звоника је 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

77

искривљен крст, а оштећени су и делови крова (ломљење цре-
пова). Одређену штету су претрпеле и остали објекти који се 
налазе у поседу црквене општине, зграда у улици Ћетаци, па-
рохијски дом и остали помоћни објекти. Током санације про-
узроковане штете, предузети су радови око скидања крста са 
торња, који је учвршћен и поново поставен на своје место. У 
току су радови на западној фасади храма, а предузети су зна-
чајни кораци и око замене дотрајалих прозора као и унутра-
шњег уређења храма.

Свештенослужитељи парохије
у Темишвару Мехали

Арсеније Исаковић (1743), Григорије Јовановић (1755-
1773), Матеј Јовановић (1755-1784), Андреј Петровић (1755-
1772), Стефан Комлушки (1757-1782), Јован Петровић (1757-
1776), Петар Поповић (1761), Јован Поповић (1765), Андреј 
Арсенов (1773), Константин Петровић (1778-1787), Василије 
Поповић (1782-1801), Павле Недељковић (1782-1817), Арсеније 
Лазаров (1787-1789), Арсеније Станисављевић (1789-1800), 
Јован Поповић (1801-1812), Филип Јовановић (1811-1812), 
Јован Николић (1800-1837), Гаврило Поповић (1800-1837), 
Софроније Вијатовић (1817-1840), Гаврило Николић (1837-
1866), Тома Поповић (1836-1849), Никола Николић (1838-1849), 
Стефан Дракулић (1849-1859), хаџи-Константин (1850-1890), 
Јован Петанек (1886-1887), Владислав Веселиновић (1890-
1892), јеромонах Исхирион (Гађански) (1892-1893), Милан Жан 
(1893-1899), Светозар Јеврић (1899-1909), протојереј Слободан 
Костић (1909-1916; 1918-1928), јеромонах Јосиф (Протић) 
(1916-1918), протонамесник Љубомир Филипов (1928-1962), 
јереј Ђорђе Хранисављевић (1963-1967), јереј Радивој Ненадов 
(1967-1977), јереј  Миосав Гинћилов (1977-1980), протојереј-ста-
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врофор Владимир Марковић (1980-2005), ђакон-јереј Милан 
Миоковић (2001-2015), протојереј-ставрофор Стојан Петровић 
(2005-до данас), протојереј-ставрофор Живко Велимировић 
(2008-до данас), ђакон Јосиф Станковић (2012- до данас), про-
тонамесник др Саша Јашин ( 2015- до данас).

Председници Црквеног одбора парохије
Темишвар- Мехала

Јеца Стојковић (1878 -1888), Платон Телечки (1888- 1890), 
Стеван Исток (1890-1897), Јоца Павловић (1897-1909), Милан 
Гавриловић (1909-1911), Јован Душков (1911-1928), Влада 
Константиновић (1928), Љубомир Голуб (1944), Љубомир 
Филипов (1946), Пера Исаиловић (1946-1963), Велизар Весин 
(1963), Ђорђе Хранисављевић (1964), Атанасије Савић (1968), 
Радивој Ненадов (1971), Орестије Новаков, Никола Вечерковић, 
Пера Бугарски, Драгутин Поповић (2010 - до данас).

Задужбине и фондови

Школски фонд основан је у Мехали 1880. године. 
Председник је био Коста Молдован, подрепдседник Јеца 
Стојков, перовођа Сава Игнија, а благајник Стефан Исток. 

Задужбина браће Јовановић,  основали су Петар и Тоша 
Јовановић, која је 1883. године имала 48 ланаца земље. 

Задужбина Кристине Миросављевић, основала је 
Кристина рођ. Николић, са главном свотом од 100 форинти, 
са назнаком да се о празнику Светог Констатина и Јелена слу-
жи парастос њој и покојном мужу Константину.

Легат Јулке и Гаје Брашован поклонио  је цркви 16,5 ла-
наца земље, кућу, покућство и новац, са назнаком да се гроб-



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

79

ница после њиховог упокојења одржава и да им се служи па-
растос другог дана Божића. 

Задужбина Терезе Деметровић, основала је Тереза рођ. 
Николајевић, која је за покој своје рано преминуле ћерке једи-
нице Катице, позоришне уметнице из Арада, изградила гро-
бљанску капелу и за њено одржавање завештала црквеној оп-
штини своту од 3000 круна. 

Легат Еуфимије Мишкић, из 1910. године за  куповину 
шест металних рипида, једног металног крста и сребрног кан-
дила за епископски престо.

ПЕВАЧКО ДРУШТВО ,,ЗОРА“

Положај Срба у Краљевини Румунији је био добар. 
Основане су српске новине као и српске културне и образов-
не установе. У фебруару 1936. године у Темишвару је осно-
ван Певачки савез, као организација у чији састав је ушло 
свих 35 српских певачких друштава у Краљевини Румунији. У 
Управни одбор Савеза су ушли тада највиђенији Срби: пред-
седник је био прота Слободан Костић из Темишвара, подпред-
седници Манојло Попов, школски надзорник у Темишвару 
и Веса Росић, учитељ у Варјашу, док су чланови били прота 
Милан Николић из Кетфеља, Милутин Манојловић уредник 
Темишварског гласника, јединог српског листа у Румунунији и 
трговац Ненадовић из Темишвара.

Претеча хора Зора, може се са правом сматрати певач-
ко друштво које је функционисало при мехалској цркви још 
1894. године. Како је црква постала темељ националне свести 
Срба у Темишвару, и како се делатност ове парохије све више 
ширила, у њеном окриљу и под патронатом свештенства и ме-
сног црквеног одбора, поред школе, развиле су се и разне орга-
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низације које су задовољавале потребе становништва. Године 
1897. приређена је прослава са позивницом: св. Јутрење и св. 
Литургији, звониће уз пуцњаву прангија сва звона, затим је 
служба, а појаће мешовити хор српске младежи. У 3 по подне 
је вечерње, а затим је, у црквеној порти, свечана седница цр-
квене општине, када ће бити објављен циљ прославе, након 
тога је игранка до 7 увече, а у 8 увече је беседа, односно приред-
ба која се састоји од песама и декламација коју приређује ме-
сна српска младеж. На свршетку ће свирати тамбураши. У 
програму су углавном била дела из националног репертоара.

Ова певачка дружина ће се и даље развијати. У мају 1903. 
године, Срби из Мехале су по угледу на остале хорове основа-
ли Певачко друштво под именом Зора. Том приликом је уста-
новљен и статут друштва, које је Угарско Краљевско мини-
старство унутрашњих послова одобрило под бројем 55.310/2 
од јула 1903. године. Циљ друштва је обучавање мушког и ме-
шовитог лика и развијање љубави спрем певања и песме. Пробе 
су биле недељне, а друштво је учествовало на богослужењима 
и на разним пригодним програмима. У основатељној уредби, 
друштво је имало педесет мушких чланова, а чинили су га за-
натлије, радници, сељаци, трговци и чиновници, а први пред-
седник је био Милан Голуб. 

Члан друштва је могла бити свака особа старија од 18 го-
дина, беспрекорног предживота и које имају способност за пе-
вање, а сами чланови били су дужни подржавати циљ певачког 
друштва и да тачно плаћају одређену чланарину. Постојали 
су такође и почасни чланови, који су се истицали својом гла-
збеном уметношћу и тако стекли велике заслуге. Само члан-
ство стицало се препоруком два старија члана, а само прима-
ње решавао је одбор тајним гласањем. 

Сам назив певачко друштво је вероватно преузело од 
бечког певачког друштва српске омладине, које је било ите-
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како активно средином ΧIΧ века. Када је дужност хоровође 
преузео  Манојло Попов, друштво је почело веома активно и 
професионално да развија своју активност. Друштво се кроз 
увежбавање нових песама осамостаљује и укључује у хорски 
живот Темишвара кроз приређивање самосталних концерата, 
успостављање нових контаката и договорање гостовања, а по-
себно је од значаја договор са Српском певачком дружином, 
којој Зора повремено позајмљује певаче, као на пример за на-
ступ приликом прославе оснивања Савеза Српских певачких 
дружина у Аустроугарској, 1903. године у Темишвару. Друштво 
Зора је наступало и са великим успехом на концертима које 
је својевремено приређивала Женска задруга из Темишвара.

Почетком Првог светског рата, активност друштва при-
времено престаје, да би поново почело са активношћу пред 
крај 1919. Године. На Цвети 1923. године друштво је сакупило 
Србе у Мехали у једно коло, да би их оделила од страног ути-
цаја и да би својим члановима пружила могућност да се чита-
њем српских књига и листова што више унапреде просветно, 
привредно и национално.

Године 1927,  Зора постаје мешовит хор, а следеће годи-
не освештана је застава друштва. Концерте је Зора одржава-
ла у кафани Конкордиа, а на прослави двадесете годишњице 
певачког друштва Мађар Долард, мушки хор је извео песму 
Атила пред Римом. Хор је на својим наступањима оствари-
вао позамашне приходе те је у неколико наврата помагао и 
црквену општину. Године 1945. основан је Савез словенских 
културно демократских удружења у Румунији, у оквиру којег 
су се објединили чланови Зоре, Слоге, Кола српске омлади-
не и Фабричке певачке дружине.  Услед немилих догађаја по-
сле Другог светског рата, настало је веома нестабилно стање. 
Ипак крајем 1970. године при градском дому културе, са се-
диштем у сали Лира, основано је као наставак традиције (ме-
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халске) Зоре, ново друштво које је понело име мехалске Зоре. 
На иницијативу протојереја-ставрофора Владимира 

Марковића, у току 2001. године, васпостављено је певачко 
друштво Зора, које је по први пут певало на Божићној ли-
тургији 2002. године. Наредне 2003. године, хор је  са видним 
успехом  наступао на смотри хорова Епархије темишварске у 
Темишвару. Благословом Његовог Преосвештенства Епископа 
адм. темишварског Г. Лукијана, хор је као  своју крсну славу 
узео да слави Светог Великомученика Димитрија. За почасног 
председника је изабран Драга Мартинов, а за хоровођу проф 
Тома Ђурић, који је ову дужност обављао до 2012. године. Од 
2012. године ову дужност са видним успехом обавља Меланија 
Чоран, рођ. Голуб.

Вероисповедна школа

Тачан датум оснивања вероисповедне школе у Мехали је 
веома тешко утврдити. Прво писмено сведочанство о посто-
јању школе јесте помен магистера Јована који је учио децу у 
Мехали 1750. године. Много подробнија сведочанства о школ-
ству потичу из времена школског директора Теодора Јанковића 
Миријевског из 1776. године када је овде забележено 264 детета, 
али је овај број нагло опао, тако да је у току школске 1795/1796. 
године школу похађало свега 46 детета. Средином ΧIΧ столе-
ћа ову школу је похађало 150 деце. Школске 1902/1903. годи-
не школа је радила са три, а наредне године са четири разре-
да. После спровођења реформе вероисповедних школа, стара 
зграда у којој се одвијала настава, пренета је у власништво др-
жаве 1949. године, да би само пар година касније, 1962. годи-
не школа престала са радом. 

На иницијативу ондашњег месног пароха, протојереја 
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Владимира Марковића, 1990. године у сарадњи са учитељи-
цом Бранком Нецин, почела је при мехалској парохији са ра-
дом ванредна школа српског језика. Школа је после упокојења 
учитељице Бранке Нецин престала са радом. На иницијативу 
садашњег пароха протојереја- ставрофора Стојана Петровића, 
у току 2016. године обновљен је рад ванредне школе за учење 
матерњег језика под управом проф. Биљане Ранков. Овај те-
чај тренутно похађа 22 деце.

***
Током времена српски живаљ, који данас живи на тери-

торији Румуније, доказао је да и у мултиетничким и мулти-
културалним срединама има моћ да одржи своју веру и на-
родност. Сведоци тога смо ми њихови потомци, којима је све 
ово остављено у аманет да би и ми будућим поколењима пре-
дали на чување, нашу православну веру, народност, културу 
и обичаје. Ове године када славимо 225 година од освећења 
храма Преноса моштију светог Николаја и 115 година посто-
јања певачког друштва ,,Зора“ из Мехале, сећамо се свих оних 
који су дали свој допринос у изградњу наше националне све-
сти и очувању вере, свих оних који су својим радом, прегални-
штвом и самоодрицањем уложили труда да се својим потом-
цима представимо у што бољем светлу. Следећи апостолској 
поруци ми се сећамо наших старешина који су нас учили стра-
ху Божијем (Јевр. 13,7) знајући да је благословен онај народ 
који се сећа својих предака, њима се диви у напредовању и 
теши у страдањима, јер тај народ неће пропасти. Нека би бла-
ги Господ, извор свих добара, благословио сваку добру наме-
ру свих оних који дају свој допринос да се у овој црквеној оп-
штини, као чеду Светосавске нам Мајке Цркве, Божије име 
слави, вера наших отаца и праотаца негује, где се наши оби-
чаји са радошћу и весељем одржавају и где се подиже наше 
будуће поколење.
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КЊИЖЕВНОСТ-УМЕТНОСТ-
КУЛТУРА

ВИЗАНТИЈСКИ ЦАР ЈУСТИНИЈАН I                                                
(*око 482 † 565)

Милош Рајовић, мастер правник и религиолог,
Правни факултет Универзитета у Београду

Увод

Измештање тежишта Римског царства на хеленизовани 
Исток, подизање нове престонице на Босфору и процес хри-
стијанизације довели су до метаморфозе структуре старог-
-римског, у ново-хришћанског царство, са првом хришћанском 
државном творевином-Византијом. Византијско царство или 
Источно римско царство је историјски термин који се кори-
сти како би се описало хеленизовано Римско царство из доба 
позне антике и средњег века. Престоница Византије била је 
у Константинопољу, и византијски цареви су владали цар-
ством као директни наследници римских царева антике. Не 
постоји консензус у историјској науци када почиње истори-
ја Византијског царства, односно када се завршава истори-
ја Римског царства. Обзиром да је назив Византија настао у 
XVI. веку, као кључни датуми се сматрају 330. година када је 
инаугурисан Константинопољ, затим година 395. када је цар 
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Теодосије I поделио царство на два дела (pars Orientis и pars 
Occidentis), и 476. година када је Западно римско царство пре-
стало да постоји. 

Термин „Византијско царство“1   је модеран назив и био 
би стран његовим савременицима. Домаћи, византијски, на-
зив је био Ῥωμανία - Романија или Βασιλεία Ῥωμαίων - Василиа 
Ромеон, што представља директан превод латинског назива за 
Римско царство, Imperium Romanorum, а сви постојећи извори 
говоре о тзв. Византијцима као „Ромејима“, дакле земљи која 
је наследник Римског царства и њеним поданицима. 

На заласку антике, у касним вековима Imperium 
Romanorum-а, и почетком средњег века јавља се један од нај-
истакнутијих владара Источног римског царства или тзв. 
Византије, Јустинијан I, који је владао у времену преклапања, 
прожимања и мешања старог и новог, времену издисања ан-
тике и ширења хришћанства.2  Настојао је да поврати моћ и 
славу Римске Империје, како Источног тако и Западног дела 
царства. За собом је оставио дела непроцењиве вредности, 
дела која су обликовала политичке, правне, теолошке, и гра-
дитељске идеје људи после њега. Јустинијанову владавину и 
реформе које је спровео треба посматрати као целину. „Као 
и кубе његовог споменика у Константинопољу, на цркви Св. 
Софије, или Хагија Софије, замисао поновног успостављања 
1 Сам назив се први пут користи 1557. од стране немачког историчара Херони-
ма Волфа у његовом делу „Corpus Historiae Bizantinae“. Потиче од старог грчког 
назива Византион, грчке колоније на Босфору, на чијем је месту касније подиг-
нута престоница Источног царства, Константинопољ. Према предању, град су 
основали грчки колонисти, које је предводио неки Виза или Визас и по њену је и 
насеље добило име Византион. Због повољног географског положаја Византион 
је брзо постао важан приморски и трговачки град, али пак у античком периоду 
није заузео неку значајнију улогу.
2 „Постојале су међутим  и тенденције да се трајање античког доба продужи и 
знатно преко времена тзв. сеобе народа: до смрти Јустинијана (565), који је по-
следњи пут ујединио знатне делове обеју половина некадашње римске државе и 
био посљедњи цариградски владар, носилац латинске културе...“  Брандт, Миро-
слав (1995): Средњовјековно доба повјесног развитка, Школска књига, Загреб, 12.
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царског достојанства које све наткриљује, зависила је од пот-
порних структура разноврсног политичког делокруга, који је 
обухватао религију, право, провинцијску управу, пореску по-
литику и царску идеологију.“3 

Извори за познавање историје рановизантијског периода 
саткани су од историјске и археолошке грађе. Историјска нау-
ка истиче да је VI век, за разлику од V века који му је претхо-
дио, изузетно плодан писаним стваралаштвом (књижевност, 
наука итд.). Полазну тачку проучавања овог периода чине како 
византијски тако и невизантијски извори, а посебно дела грч-
ких историчара и хроничара. Прокопије из Цезареје предста-
вља врхунац рановизантијске историјографије. Прокопије 
је једини историчар Римског царства који је писао о влада-
вини живог императора. Написао је неутралну и критички 
настројену Историју ратова4 - De bellis, у осам књига, спис о 
Јустинијановим грађевинским подухватима - De aedificiis, Тајну 
историју у којој је изразио неслагања са аутократском полити-
ком Јустинијана, не бирајући речи о царици Теодори и њеном 
животу пре и после удаје за Јустинијана. Историјски гледано 
реч је о три различита, контрадикторна дела која репрезенту-
ју историјску реалност тога периода.

Концепт овог рада замишљен је да приближи главне 
аспекте живота и дела последњег римског и првог византиј-
ског цара Јустинијана I. Рад је подељен у неколико целина, на-
словљених достигнућима које је Јустинијан оставио као ин-
тегралне делове европске и светске културно-историјске, а и 
позитивно-правне баштине човечанства.

I. Долазак на престо

„Затим се појавио цар Јустинијан, коме је Бог повјерио 
3 Сирил, Манго (2011): Историја Византије, Дерета, Београд, 60.
4 Историја ратова представља једно од класика историјографског приступа.
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да пази на читаво Римско царство и, колко је то било могуће, 

преуреди га.“ - Прокопије из Цезареје, Buildings 2.6.6.5 
Јустинијан I (лат. Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus 

Augustus, грч.Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ἰουστινιανός, Flávios Pétros 
Sabbátios Ioustinianós) рођен је 483. године у Тауресијуму, дваде-
сет и осам километара од данашњег Лесковца, тзв. археолошки 
локалитет Царичин град. Име Јустинијан - „Праведни“, узима 
у част свог ујака и поочима Јустина. Владавина Јустинијана I 
припада рановизантијском периоду, времену када је антички 
свет већ нагињао свом заласку уступајући место средњовеков-
ном који се тек рађао. Било је то време судара и прожимања 
старог и новог, издисања антике и рађања средњовековног дру-
штва. Познат је као посљедњи римски и први византијски цар 
5 Наведено према: Mass, Michael (2006): The Cambridge Companion to the Age of 
Justinian, Cambridge Companions Online, Cambridge University Press, 187.

Цар Јустинијан I и царица Теодора, мозаици у цркви 
светог Виталија у Равени
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и император Источног римског царства. Јустинијан је успео да 
за живота обезбеди бесмртни епитет „Велики“. Био је енерги-
чан и образован човек, али и сујетан, превртљив и суров. Због 
преданости раду један дворјанин га је назвао „царем који ни-
када не спава“. Јустинијан је био контроверзна и контрадик-
торна личност, чија су политика и методи самопрезентације 
истовремено одбијали и привлачили савремене посматраче.6 

Јустинијан је наследио власт од свог ујака Јустина (518-
527). Његов ујак је био поприлично стар када је изненада и не-
очекивано дошао до престола. Био је добар војник и заповед-
ник дворске страже, али потпуно другачије васпитан и одгојен 
од уобичајног начина васпитања аристократије.7  Неки извори 
истичу да је био неписмен, а био је ожењен бившом робињом 
коју је купио, ослободио, а затим узео за жену.8  Јустин је тежио 
да одржи мир ослањајући се на папу и остатке римске аристо-
кратије у Италији, будући да је његов претходник, Атанасије, 
покварио односе са Западом. Како је Јустиново здравље сла-
било, тако је све више послова преузимао сам Јустинијан, док 
коначно 527. године није дошао на власт.

Цар Јустин је омогућио своме сестрићу најбоље образо-
вање које је Константинопољ, културни центар, тај Нови Рим, 
могао да пружи. Јустинијанови учитељи су били игуман Теофил 
(написао једну Јустинијанову биографију која није сачувана)  и 
скитски монах Леонтије. „Нема очигледнијег доказа за циви-
лизаторску моћ византијске престонице него што је чињени-
ца да је сељачки син из балканске унутрашњости Јустинијан 
био најобразованији човек свога века и да је постао оличење 
римске универзалне идеје.“9 Његовој величини допринели су 
сарадници са којима се окружио. Јустинијан је упориште за 
6 Ibid. 185.
7 Evans, J.A. (2005): The Emperor Justinian and The Byzantine Empire, Greenwood 
Press, London, p. xiii.
8 Ibid., p. xxiv.
9 Острогорски, Георгије (1996): Историја Византије, Просвета, Београд, 88.
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своју стечену позицију налазио не само у својој радној етици 
него и у томе што је око себе окупљао способне и талентова-
не људе без обзира на порекло, пол и тренутни статус. Били 
су то људи несвакидашњег образовања, способности и дара: 
војсковође Велизар и Нарзес, правник Трибонијан, админи-
стративни и финансијски стручњак Јован Кападокијски, ар-
хитекта Антемије, историчар Прокопије и др. Историја готово 
да не познаје сличан пример да се на окупу нађе неколицина 
толико надарених појединаца, кадрих да покрећу свет и ме-
њају епоху.10 

 У вријеме када је Јустинијан постао цар западни дело-
ви Римског царства су већ били под влашћу Варвара. Италију 
су држали Остроготи, север Африке са Картагином су држа-
ли Вандали, Франци су заузели некадашњу Галију, а Шпанија 
је била под влашћу Визигота. Заступајући римски универза-
лизам, учење да око царског трона у Константинопољу кру-
жи читав свет, екумена, на чијем челу је цар односно василевс,  
Јустинијан је кренуо у обнову јединства Римског царства, те 
успео да оживи сјај давних времена.  Царство се простира-
ло и повезивало три континента (Европу, Азију и Африку), а 
Средоземно море је опет постало Римско језеро. Његова вла-
давина представља прекретницу у историји и може се окарак-
терисати као врхунац касноантичког или рановизантијског 
периода.  Његово ступање на престо најавило је најодлучни-
ји период владавине који је римски свет искусио још од вре-
мена Диоклецијана.11 

II. Јустинијанова реконквиста

Као наследница Римске империје, Византија тежи за свет-
ском владавином, сматра себе јединим законитим царством у 
10 Прокопије (2004): Тајна Историја, Дерета, Београд, 7.
11 Сирил, Манго, op. cit, 60.
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свету и жели да влада свим земљама које су некада припадале 
Римској империји, а сада постале делови хришћанске васеље-
не.12  Два важна аспекта Јустинијанове политике била су његов 
наставак вековне борбе са Персијом и његов покушај да повра-
ти некадашње римске провинције на Западу, које су биле под 
контролом варварских освајача. Највећи део Западног рим-
ског царства је потпао под власт варвара током V. века, али су 
се услови под којима су се налазили разликовали. У нарочито 
тешком положају су били становници северне Африке, где су 
на власти још од 429. године били Вандали, чија је престони-
ца постала Картагина, а истовремено су контролисали и остр-
ва у западном делу Медитерана, и сваки покушај да се поко-
ре је пропадао, па су чак били стална претња и за обале Грчке. 
Осим тога, Вандали су били и аријанци, тако да су и због тога 
правоверни римски грађани били злостављани и у неколико 
наврата је била организована конфискација имовине. Без об-
зира што је провинција Африка била под Вандалима, опет је 
снадбевала Италију житарицама, афричким грнчарским про-
изводима и осталом робом која се раније извозила.13

 Сама Италија је званично припадала Остроготима. 
Остроготски краљ Теодорик, који је умро годину дана пре него 
што је Јустинијан дошао на власт, оставио је државу која се у 
много чему заснивала на римским моделима и где је постојао 
добар однос између остроготске владарске властеле и преостале 
римске аристократије.14 Папа је играо велику улогу и у Цркви 
и у политици, нарочито после завршетка Акакијевог раскола 
519. године. Папа је почео да гледа на византијског цара као 
на савезника у борби против аријанаца у Равени. Било је фор-
мирано још неколико варварских држава, као што су држава 

12 Острогорски, op. cit, 49.
13 Timothy E. Gregory (2005): A history of Byzantium, Blackwell Publishing, 
Cornwall, 135.
14 Ibid., 135.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

92

Визигота у данашњој Шпанији и Франака у северној Галији. 
Нарочито су Франци после покрштавања постали природни 
непријатељи аријанских Германа на југу.  

Јустинијан је предузео експедицију против Вандала на 
северу, за шта су као разлог послужили династички сукоби. 
Испоставило се да је овај ратни поход био лак плен за њего-
вог војсковођу Велизара. Вандалски владар се уопште није ни 
налазио у Африци, тако да је Велизар могао да се без пробле-
ма искрца са десет хиљада војника.15  Вандалски краљ је по-
ражен у бици код Картагине и Велизар је могао да уђе у град. 
Још једна битка је вођена децембра 533. године, опет са по-
зитивним исходом за Византију, да би се на крају вандалски 
краљ предао почетком 534. године. Било је спекулација да ће 
Велизар прогласити своју власт над областима које је освојио 
у Африци, али се то није догодило, већ се вратио са вандал-
ским краљем у Константинопољ где му је приређен тријумф.16   
После освајања Вандалске краљевине још дуго су се водиле ге-
рилске борбе са локалним, маварским племенима, која су се 
огорчено одупирала византијској власти.17 

Понесен својим војним успесима, Јустинијан је почео да 
прави планове за освајање Италије. Велизар је 535. године кре-
нуо у поход против Источних Гота у Италији. То му је омогући-
ла и ситуација у самој Италији, јер је Остроготска држава после 
Теодорикове смрти била у поприличном метежу, а Теодориков 
нећак и нови владар од 534. године, је имао јако несигурну по-
зицију. Док је један део византијске војске ушао у Далмацију, 
Велизар је освојио Сицилију, продро одатле у Италију и брзо 
заузео Напуљ и Рим.18  У међувремену, после нових унутра-
шњих немира, на место владара Острогота је дошао Тотила, 

15 Ibid.
16 Ibid., 136.
17 Острогорски , op. cit, 89.
18 Ibid., 90.
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способан војсковођа, што је Византијцима причинило озбиљ-
не проблеме. Након успешно окончане опсаде у Риму, Велизар 
продире до севера, до Равене, и побеђује краља Витигеса, кога 
је након побједе довео у Цариград. Ствари су се након тога 
измениле захваљујући готском вођи Тотилину, који је нанео 
неколико пораза Велизару. Тек је генијални стратег и вешти 
дипломата Нарзес успео после дугог и заморног ратовања да 
сломи отпор непријатеља.19  Нарзес је остао у Италији, где је 
553.-554. године одбијао франачке нападе на Италију са севера. 
Освајање Италије је било окончано, али по цену двадесетого-
дишњег разарања ратом, чиме је уништено остроготско-рим-
ско друштво које је изградио Теодорик. Престоница византиј-
ске Италије је остала Равена, а у њој је постављен егзарх, који 
је имао и војну и цивилну власт, пошто је ова област била под 
сталним нападима Варвара. Јустијанова војска је освојила и 
обалски појас Шпаније, острва у Средоземном мору, учинив-
ши га тако римским језером. Море је имало важну улогу у одр-
жавању византијске власти над удаљеним прекоморским по-
сједима: Бизант је био неоспорни господар Средоземља у 6. и 
делом у 7. веку, односно над тим је простором одржавао своју 
таласокрацију.20  Рат против Острогота у Италији афирмисао 
је улогу источнојадранске обале и Јадранског мора у целини.21 

За време Јустинијанових кретања према Западу, 
Персијанци су напали са истока и узели Антиохију, што је био 
не само војни пораз, већ и велики ударац за углед Византије. 
Опет је послан Велизар 541. године који је успео да задржи на-
дирање Персијанаца, али је из политичких разлога опет био 
позван назад у Константинопољ. Већ 542. године је дошло до 
епидемије куге, која је учинила велику психолошку, али и де-

19 Ibid.
20 Голдстеин, Иво (2005): Функција Јадрана у рату Бизантског царства про-
тив Острогота 535-555. године, Завод за Хрватску повијест, вол. 37, Загреб, 23.
21 Ibid.
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мографску штету за Византију, јер је овом болешћу била пого-
ђена престоница, али и сви већи градови у држави. Пошто је 
морао да води рат на два фронта, и то уз велики губитак људ-
ства, Јустинијан се нашао у озбиљном проблему.  Тотила је на 
западу полако враћао територије Остроготима које је Велизар 
освојио, а Персијанци су наносили штету војсци на истоку. 
Јустинијан се одлучио на склапање мира са Хозројем 545. го-
дине уз плаћање малог износа Персијанцима. Мир је најпре 
био закључен на пет година, а онда је 561. склопљен нови уго-
вор о педесетогодишњем миру између Византије и Персије.22 

 Јустинијанови војни успеси су били више сјајни него 
трајни. Трајан траг је остао у његовој кодификацији и црква-
ма које је подигао. Своја освајања у великој мери дугује чуве-
ним војсковођама и генералима Велизару и Нарзесу, без ко-
јих би кретања ка обнови Imperium Romanum-а , сигурно била 
краћа и тежа.

III. Царица Теодора

Прокопије у својој књизи „О грађевинама“ описује кип 
Теодоре као леп, али ипак заостаје за царичином лепотом. 
„Ретко се скоројевић брже навикао на захтеве свога новог ве-
личанства; ретко је владарка од рођења више волела и ужи-
вала многоструке радости, задовољства, раскоши и ситна за-
довољења поноса, која може дати највиша власт.“23   Златни  
мозаик у цркви Сан Витале у Равени приказује Теодору у пу-
ном сјају њеног величанства, са краљевским пурпурним пла-
штем и круном од злата и дијаманата на глави. Каква се пока-
зује на тој званичној слици очима потомства, таква је хтела за 
живота да се покаже својим савременицима.24 

22 Timothy E. Gregory, op. cit, 135.
23 Дил, Шарл (2009): Византијске слике, Београд: Просвета, 71.
24 Ibid., 71.
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Када је била у својим раним двадесетим упознала је 
Јустинијана. Теодора је потицала из једног од најнижих стале-
жа, оног ког су чинили циркуски забављачи, жене и мушкар-
ци лаког морала и ослобођени робови. Разне сценске уметно-
сти попут пантомиме и плеса биле су популарне и у VI.  веку, 
а врхунац јавног живота одвијао се на Хиподрому. Каже се да 
је рановизантијски период имао две врсте идола: свете људе и 
возаче хиподромских кочија. Теодорин отац, Акакије, радио 
је као чувар медведа на константинопољском хиподрому, а на 
то место су га поставили Зелени. Прерано је умро (око 500. 
године) и оставио удовицу, бившу забављачицу чије име није 
забележено, са три ћерке од којих је најстарија, Комито, тек 
била напунила седам година. Теодора је била друга по стари-
ни, а Анастасија најмлађа. Плави су се смиловали на сироти-
це и Теодорин очух је постављен за њиховог чувара звери. Да 
би издржавала породицу, мајка је своје ћерке брзо увела у за-
бављачки посао. Теодора је стасала уз старију сестру Комито, 
и већ се као девојчица прославила у улози пантомимичарке. 
Стекла је популарност захваљујући лепоти и таленту за сце-
ну. Добила је ћеркицу, а касније и сина по имену Јован. Из тог 
доба потиче и пријатељство са Антонином, такође особом не-
знатног порекла и наглашене аморалности, која ће постати су-
пруга великог генерала Велизара.  Једно време Теодора је била 
издржавана од стране провинцијског гувернера Хекебола, кога 
је пратила кад је овај добио намесништво у северноафричкој 
области Пентаполису, данас Киренаика, али се тамо са њим 
бурно растала. На повратку у престоницу кроз Александрију 
и блискоисточне градове, сматра се да је тада упознала моно-
физитско учење. У Константинопољу, Теодорина прошлост 
није била тајна, као и њене симпатије према монофизитима. 

     Након смрти царице Еуфемије (524. године) која је са 
неодобравањем гледала на Јустинијанову и Теодорину везу, 
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Јустинијан је коначно издејствовао укидање већ поменутог 
старог закона који је забрањивао брак особа из сенаторског 
сталежа са бившим глумицама. Теодора се убрзо затим удала 
за Јустинијана са којим је већ живела у Хормиздовој палати 
(тзв. Јустинијанова кућа). Прокопије истиче у Тајној истори-
ји: „Али пошто није било могуће да један човек са сенаторским 
достојанством склопи брак са хетером (што је било забрање-
но законима већ од најстаријих времена), Јустинијан натера 
цара да стави закон ван снаге и да га замени неким другим за-
коном; и од тога времена он је са Теодором живео као са уда-
том женом, па је тиме и осталим људима дао пример да се 
могу верити с хетерама.“25   Када се Јустиново здравље погор-
шало, стари цар је 1. априла 527. године одредио Јустинијана 
за сувладара, при чему он добија титулу Augustus, а Теодора 
титулу Augusta. Јустин I је преминуо 1. августа исте године, а 
Јустинијан и Теодора су истог дана званично ступили на цар-
ски престо. Цар Јустинијан I је у око петнаестак година мла-
ђој Теодори (рођена око 497., умрла 28. јуна 548. године) имао 
најближег саветника и изузетно предузимљиву сарадницу пу-
них четврт века. Прокопије их је адекватно описао као тим са 
заједничким циљем: "јер они у току свог живота нису уради-
ли ништа одвојено један од другога."26

О односу Јустинијана и Теодоре, о њеном утицају на све 
сегменте друштва и власти, сведоче речи у Осмој Новели, где 
Јустинијан напомиње да се саветује са најпобожнијом супру-
гом монарха коју нам је даровао Бог. Такође, неоспоран је ути-
цај Теодоре на најзначајнији део Јустинијанове владавине, ње-
гово законодавно дело, где су унете одредбе које у већој мери 
штите жене, те њихову правну и пословну способност. „Док 
се Јустинијан, теолог у души, занимао верским питањима из 
наклоности ка препиркама, из јаловог задовољства да догма-
25 Прокопије, op. cit, 62.
26 Ibid., 65.
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тише, Теодора је била из породице великих царева Византије 
који су, под пролазним и промењивим обликом теолошких 
свађа, увек имали да виде сталан основ политичких пробле-
ма. И зато је, у име државних интереса, одлучно ишла својим 
путем, отворено штитећи јеретике, смело пркосећи папству, 
повлачећи са собом колебљивог и узрујаног Јустинијана, јур-
нувши смело у борбу, а не хотећи никад да призна да је побеђе-
на“.27  Теодора је у монофизитској традицији остала упамћена 
као велика добротворка и најпобожнија царица. Учвршћивање 
коптске цркве у Египту, и јаковитске у Сирији и Месопотамији 
била је њена заслуга. Док се Јустинијан, занешен успоменама о 
римској величини, одушевљавао замислима час величанстве-
ним, час магловитим, док је сањао да обнови царство Цезара 
и да у њему утврди, сјединивши се са Римом, владу право-
славља, Теодора, лукавија и оштроумнија, окретала је очи 
Истоку.28  Трајна заоставштина царице Теодоре била је и њена 
фамилија, којој је у Константинопољу обезбедила богатство и 
важне положаје. Најсрећнија од свих била је њена сестричи-
на Софија, ћерка Теодорине сестре Комито и војсковође Сита, 
која ће постати права Теодорина наследница - била је удата за 
Јустинијановог сестрића, Јустина II, и доцније ће обезбедити 
свом мужу византијски престо.

Теодорина смрт од канцера 548. године задесила је кон-
стантинопољски двор у тешком тренутку, пошто су Тотила и 
његови Остроготи опет преузели иницијативу у Италији, а 
теолошки сукоби у источним провинцијама се нису смири-
вали. Цар је био неутешан. Прибрао се после неког времена и 
наставио пројекат ''реконквисте'' све до своје смрти 565. годи-
не. Теодора је сахрањена у гробници коју је њен супруг поди-
гао за обоје, а која се налазила у близини цркве Св. Апостола 
у Константинопољу. Када је 559. године цар славио тријумф 
27 Шарл Дил, op. cit, 77.
28 Ibid., 76.
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над Кутригурима, читава поворка је застала недалеко од ца-
ричине гробнице, коју је Јустинијан  обишао како би упалио 
свећу и помолио се на њеном гробу. „Без обзира на то што је 
била, Теодора је постала матрона чију царску честитост нико 
није порицао.“29  Има неке чудне узвишености у овим речи-
ма једног царског указа који је без сумње састављен по њеном 
савету: „Ми смо установили судове да кажњавамо разбојнике 
и лопове новца: зар не треба, са много више разлога, да гони-
мо разбојнике који насрћу на част и крадљивце невиности.“30

 
IV. Побуна Ника

Оно што је за Атину била Агора, а за Рим Форум, 
за Византију и Константинопољ је био Хиподром. У 
Константинопољу, који је био „Нови Рим“, Хиподром, који је 
могао да прими око 100.000 гледалаца, био је смештен одмах 
поред западне арске палате, и постојао је приватни пут из па-
лате до царске ложе, тзв. катхисма, где се император предста-
вљао својим поданицима.31  Иако наизглед простор забављач-
ког карактера, попут некадашњег римског Колосеума, долази 
до формирања политичких партија- група, у којима долази до 
одређених политичких струјања. Биле су четири групе (цр-
вени, зелени, бели и плави), а потом две супростављене деме 
(црвени су се спојили са зеленима, а потом плави са белима). 
На челу ових политичких партија, тзв. дема, налазили су се де-
марси, које је постављала влада у Константинопољу. Плави су 
подржавали интересе сенаторске аристократије и земљопосед-
ника, и били су присталице никејске догме, а Зелени су подр-
жавали трговце, занатлије и чиновнике, и били су пристали-

29 Дјурант, Вил (1995): Историја цивилизације, Доба вере, Београд: Народна 
књига, 133.
30 Шарл, Дил, op. cit, 81.
31 J. A. Evans, op. cit, 16.
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це монофизитства, али и градских аутономија.
Наиме, у намери да се ослободи утицаја дема, Јустинијан 

је предузео драстичне мере против њих. Казнене мере који-
ма су биле погођене обе странке, начиниле су и од Плавих и 
од Зелених непријатеље цара, тим пре што је његова политика 
изазивала силне издатке и захтевала од народа тешке жртве.32   
Назив овог устанка против Јустинијана настао је по узвику 
гледалаца на тркама, који су својим такмичарима довикивали 
„Ника“ - Победи! Све је почело 10. јануара 532. године, када је 
градски префект ухапсио поједине чланове странака због на-
сиља и наредио да се обесе. Срећом по осуђене,  погубљење је 
било траљаво извршено и двојица међу њима су преживели: 
један члан плаве и један члан зелене странке. Они су одведе-
ни у оближњи манастир и сакривени. После три дана, када су 
трке биле поново одржане, странке су се заложиле за поми-
ловање својих чланова који су преживели вешање. Како цар 
није изашао у сусрет њиховим захтевима, Плави и Зелени су 
се ујединили и почели да позивају на побуну. Подуна Ника 
представљала је удар поданика на цара и његово управљање, 
на високе порезе и непопуларне министре. Иако је Јустинијан 
покушавао да нађе компромис са побуњеницима, прихватају-
ћи њихове захтеве, правог, мирног споразума није било. Као 
један од очајничких покушаја представља излазак Јустинијана 
са Јеванђељем пред побуњену масу, где се заклиње да ће слу-
шати захтеве својих поданика, али је маса одговорила „жи-
вио Ипатије“.33 

Нереди су се брзо проширили и изван хиподрома, затво-
реници су ослобођени из затвора, а власт је потпуно изгуби-
ла контролу над дешавањима у граду. Почели су да букте по-
жари, па је тако настрадала и стара црква Свете Софије. Неки 

32 Острогорски , op. cit, 91.
33 Bury, John, Bagnell (2011): History of the Later Roman Empire, From the Death of 
Theodosius I to the Death of Justinian (volume 2), 44.
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припадници аристократије су покушали да ове нереде које 
су створили Плави и Зелени претворе у побуну против цара 
Јустинијана, који је схвативши озбиљност ситуације, понудио 
устаницима да смени Јована из Кападокије, градског префек-
та и правника Трибонијана. Међутим, пошто устаници нису 
пристали на такав компромис, Јустинијан је наредио Велизару 
и његовим трупама да их нападну, али успеха није било. Дана 
18. јануара Јустинијан је дошао у хиподром да би пронашао са 
устаницима некакав компромис, али су његови предлози одби-
јени, а странке су предложиле двојицу нећака цара Анастасија, 
Ипатија и Помпеја, за нове цареве. Истицањем Анастасијевих 
нећака за цара, постало је јасно да је устанак сада био усмерен 
против Јустинијана и да је у све била умeшана аристократија.

Ситуација је изгледала безнадежно и Јустинијан је већ 
био спреман да побегне из Цариграда, али га је у томе спрeчи-
ла Теодора, охрабривши га за даљу борбу. Наиме, Јустинијан је 
у присуству најближих саветника наредио да се двор евакуи-
ше у Хераклеју, али се царица Теодора обратила окупљенима, 
како истиче Прокопије у својој књизи Историја Јустинијанових 
ратова: „Да ли жена треба да пружи мушкарцима узор храбро-
сти, о томе сада не вреди расправљати. У тренуцима безна-
дежне опасности свако треба да чини онолико колико може. Ја 
мислим да сада не треба бежати, чак иако нам бекство донесе 
сигурност. Свако ко се роди не може избећи смрт, али ја ипак 
не могу поднети да онога ко је био цар видим као изгнаника. 
Надам се да нећу доживети да видим себе без царског пурпура, 
нити да ме људи које срећем не ословљавају као царицу. А ако 
ти желиш да се спасеш, о Царе, то је бар просто. Имамо нов-
ца, море је пред тобом а ту су и бродови. Али, ипак упитај себе, 
када будеш био на сигурном, да ли би трампио такву сигурност 
за смрт. А што се мене тиче, ја ипак ценим ону стару изреку 
која каже да је пурпур достојан покров.“ Јустинијанова наме-
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ра да побегне произилазила је из очајничке ситуација у којој 
се нашао, будући да Константинопољ није имао ништа што би 
одговарало модерној полицији, а његова дворска гарда била 
је непоуздана, зато што су чекали да виде ко ће победити пре 
него ли одаберу одговарајућу страну и направе прве кораке.34

Дат је и новац да би се подмитиле и разјединиле стран-
ке. Јустинијан је поново послао Велизара, али овога пута у хи-
подром, док су устаници били сви сабрани и нису имали мо-
гућности да побегну, а нису имали ни много шанси против 
војника. Сматра се да је убијено између тридесет и тридесет и 
пет хиљада устаника. Било је то брутално решење, које је, по-
ред тога, осигурало владавину Јустинијана и Теодоре.35  После 
овог масакра у хиподрому, устанак је угушен, Ипатије је ухва-
ћен, као и неке друге вође, које су одмах погубљене. Хапшења 
и убиства су трајала још неко време, што је Јустинијану дало 
прилику да конфискује многа имања, а трке су забрањене на на-
редних пет година, да би се спречила слична ситуација. Казне, 
прогони, конфискација имања и имовине, као и смртне казне 
великим делом извршаване су под утицајем царице Теодоре, 
која је играла једну од најзначајнијих улога у овом устанку. 
Припадници аристократије, сенатори у Константинопољу, из-
вукли су дебљи крај. Та стара владајућа класа Константинопоља 
морала је да прихвати ову нову династију потомака балкан-
ских сељака са Јустинијанове стране, и позоришних олоша са 
Теодорине стране.36 

     Устанак који је у крви угушен могао је Јустинијана ко-
штати престола и пурпура, а заслуге припадају царици Теодори 
и његовим сарадницима, генералима и војсковођама. Из побу-
не Ника, Јустинијан је научио добру лекцију. У року од свега 
неколико недеља стекао је довољно самопоуздања да на поло-

34 J. A. Evans, op. cit, 18-19.
35 Ibid., 20.
36 Ibid., 20.
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жаје врати Трибонијана и Јована Кападокијског, али је после 
тога био далеко обазривији и мада је опорезивање и даље било 
жестоко, оно никада није прекорачивало границу разума.37 

V. Црква Свете Мудрости

„Религиозност и грађевна уметност, облик и боја, све-
тло и легенда стапају и разилазе се у Аја Софији у неупоредив 
смисао. Као грађевина Аја Софија манифестира еухаристич-
ну транспарентност свега земаљског, у својој повести есха-
талогичну коинциденцију живог веровања.“38 

   Због географског положаја на граници запада и истока, 
византијска уметност је била предодређена да сједини елемен-
те грчко-римске и источњачке уметности. Центар византиј-
ске уметности био је Цариград, у коме су источњачке и грч-
ко-римске традиције прожете хришћанском идејом по којој 
је цар представник Бога на земљи. Уметност је требала да ма-
теријализује божанске законе - један апсолутни поредак бо-
жанског порекла. Интересовања уметника су била  ограни-
чена, будући да је морао да се следи прототип  у коме је све 
телесно и чулно било потиснуто у корист духовног, у корист 
идеје о апсолутном.

 После најезде варварских племена, која су претила 
на свим границама, у хаотичним временима сеобе народа, 
Јустинијанова владавина у VI. веку обележава први успон ви-
зантијске уметности. У овом периоду, у архитектури преовла-
дава централна грађевина са основом грчког крста уписаног 
у квадрат и са једном или пет купола. Куполе добијају тамбур  
са прозорима, кроз које светлост пада одозго. Грађевине по-

37 Норич, Џулијус, Џон (2009): Византија - Рани векови, Београд: Евро-Гиунти, 
181.
38 Наведено према: Гек, Роланд (1975): Сва чуда света, Београд: Младинска 
књига, 107.
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стају уже и више. Спољашњем изгледу грађевине придаје се 
већи значај богатијим рашчлањавањем зидова и комбинаци-
јама самог грађевинског материјала: цигле, камена и малтера 
којима се ствара поликромија и живописност фасада.

     Аја Софија или Црква Свете мудрости представља 
ремек-дело византијске архитектуре и уметности, али и једно 
од највећих градитељских достигнућа у историји човечанства. 
Изграђена је за само пет година (532-537). Црква је посвеће-
на Исусу Христу, као персонификацији Свете Мудрости. Била 
је највећа црква на свету готово хиљаду године, све до град-
ње Севиљске катедрале 1520. године, а након пада Цариграда 
1453. године претворена је у џамију. Мехмед Освајач је непо-
средно по паду Константинопоља наредио да се са цркве укло-
не звона, олтар, 15 метара велики сребрни иконостас, а иконе 
су покривене малтером који је накнадно исцртан муралима 
у духу ислама, и додата су четири минарета. Мозаици који су 
постојали у цркви прекривени су кречом. Чувене фреске су 
истругане и прекречене (сада постоје само остаци неколико 
предивних мозаика Богородице са Исусом Христом), а потом 
је сваки султан додао нешто што је типично за арапску умет-
ност. Остатак грађевине је  остао нетакнут. Председник Турске, 
Кемал Ататурк, је 1935. године Аја Софију прогласио музејом.

Бурна судбина Аја Софије - од хришћанске цркве над 
црквама до исламске џамије и до данашњег музеја - остави-
ла је посвуда своје трагове у облику многих предградња и до-
градња, допуна и измена. Само прекрасна главна купола, чије 
се сљеме уздиже 56 метара изнад црквене лађе није ништа из-
губила од свог достојанства и лепоте.39 Изграђена је од каме-
на и опеке, а промер куполе износи 31 метар. Црква је такође 
служила за потребе крунисања царева Византије, а њена ле-
пота и монументалност, послужиле су као инспирација и мо-
дел градње, како у Византији, тако и у западном делу Европе, 
39 Гек, op. cit, 106-107.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

104

а касније и у исламском свету. 
На месту данашње Аја Софије, Цар Константин Велики 

изградио је прву цркву и назвао ју је „Meggale ekklesia“, одно-
сно Велика црква. За време устанка Ника Константинова гра-
ђевина је нестала у пожару, као и већи део града.  Антемије из 
Трела и Исидор из Милета, најзнаменитији математичари, ар-
хитекте и градитељи Источног Рима сачинили су нацрте бу-
дуће цркве. Неки извори наводе да се цар увек мешао у посао 
својим саветима и делатношћу-  „Неки анђео му је у сну гово-
рио нацрте“ -  шапутао је народ. 

Аја Софија, за разлику од Јустинијанове Сан Витале у 
Равени, је била царска грађевина, изграђена за цара и његов 
двор, а не као црква за молитву целе заједнице. Свештенство 
је заузимало половину централног простора, а цар са својом 
пратњом другу половину. Света Софија је ускрсла у новом 
сјају: уместо изгореле старе цркве подигнут је величанстве-
ни Јустинијанов храм, који отвара нову епоху у историји хри-
шћанске архитектуре.40 

Јустинијан је био неуморан градитељ. Подигнао је нај-
већи триумф архитектуре у свету - Цркву Свете Софије, хва-
лећи се да је надмашио оног другог законодавца - монарха, 
Соломона. Он је саградио или реновирао више од тридесет 
цркава само у Константинопољу.41 

VI. Corpus Iuris Civilis

Јустинијанова кодифиација представља најзначајнији 
правни зборник у историји, не само по вредности садржаја, 
већ и по утицају на потоњи развој права.42 Треба истаћи да су 
40 Острогорски , op. cit, 91.
41 Kazhdan, P. Alexander (1991): The Oxfоrd Dictionary of Byzantium, New York: 
Oxford University Press, volume 2, p. 1083.
42 Премда је римска држава престала постојати пре више од 1500. година, на 
великом броју Правних факултета римско право се проучава као посебан пред-
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средњовековно и модерно право плодови Јустинијанове коди-
фикације. Овај највећи кодификаторски подухват из антич-
ких времена представља синтезу свега што је најбоље у рим-
ском праву, одраз вишевековног стваралаштва оних за које је 
право представљало ars boni et aequi.  Јустинијанов зборник 
предстаља темељ европске правне традиције без кога она не 
би имала данашњи одлик.43 

Као dominus et deus, цар је био једини живи и легитимни 
извор права, што доказује латинска изрека да владара закони 
не обавезују - Princeps legibus solutus, и што се владару свиди 
има снагу закона-Quidquid principi placuit legis habet vigorem.  
Личност цара је била  како је Јустинијан прогласио, “душа за-
кона”.44  Јустинијан у Lex de Imperio изричито изјављује да је 
народ пренео свој суверенитет на цара.  

Правнички и државни геније Populus Romanus-a пред-
ставља један од три стуба носиоца тзв. византијске културе и 
цивилизације.45 О значају који је Јустинијан придавао праву 
можемо видети већ у првим редовима његових Институција: 
“Imperator maistetatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus 
oportet esse armatam”- Царско величанство треба да буде не само 
украшено оружјем, већ наоружано законима. Оружје служи 
у рату, а закони у миру, прогањајући неправду и клеветнике - 
додају Институције. У Дигестама стоји: “Iustitia est constans et 
perpetua voluntas ius suum ciuque tribuendi”- Правда је упорно 

мет, или у оквиру правно-историјских предмета, односно, као увод у европско 
право или позитивно грађанско право на факултетима где не постоји посебна 
катедра римског права. Римско  право је било једна од првих наука која је поста-
ла предмет универзитетских студија, а његова вишевековна теоријска обрада од 
изузетне је важности за правну науку уопште.
43 Бујуклић, Жика (2012): Римско приватно право, Београд, 95.
44 Сирил, op. cit, 63.
45 Према византологу Георгију Острогорском три су стуба на којима је настала 
она историјска појава коју зовемо Византија: римско државно уређење, грчка 
култура и хришћанство.
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и непрекидно настојање да се сваком додели његово право.46 
По ступању на престо Јустинијан даје налог комисији да 

кодификује царске одлуке тзв. Leges (Codex). У том периоду по-
стојала су три кодекса: Codex Gregorianus, Codex Hermogenianus 
и Codex Teodosianus, чије одредбе су биле превазиђене и застаре-
ле.47  У правничкој литератури се истиче да су цареве правнич-
ке амбиције на томе задржане, али под утицајем Трибонијана48  
и других чланова комисије одлучено је да се приступи изра-
ди нових зборника. Јустинијан истиче како је право за четр-
наест векова толико гломазно да се простире у недоглед, да га 
не може обухватити ниједна људска памет.

Corpus iuris civilis, како је познат од 1518. године, садржи:
1. Codex Iustinianus обухвата царске конституције изда-

те пре Јустинијана, а ступио је на снагу 528. године. Зборник 
није сачуван.

2. Дигеста49 је најобимнији и најважнији део кодифика-
ције  јер обухвата највреднији део римског права - списе кла-
46 D.1. 1. 10 pr. ULPIANUS libro primo regularum: Iustitia est constans et perpetua 
voluntas ius suum cuique tribuendi. Улпијанова дефиниција праведности дата је у 
првом титулусу прве књиге Јустинијанових Дигеста, који носи наслов De iustitia 
et iure, а преузета је из прве књиге Улпијанова дела Regulae.
47 Codex Gregorianus је састављен 291. године, а добио је назив по састављачу 
и садржао је известан број царских одлука, углавном рескрипти издатих од Ха-
дријана до Диоклецијана. Codex Hermogenianus је настао 294. године. О његовом 
творцу нема поузданих података. Он представља допуну претходног кодекса и 
садржи рескрипте из 293. и 294. године, тако да је настао, вероватно, крајем 294. 
или током 295. год. Codex Teodosianus је најзначајнији зборник пре Јустинијана. 
То је збирка царских одлука састављена 438. године, за време владавине Теодоси-
ја II и Валентијана III.
48 Трибонијан (лат. Gaius Tribonianus) је био један од најобразованијих људи 
свог времена. Био је пореклом из Памфилије у Малој Азији. Радио је као адвокат 
у Константинопољу, а убрзо је доспео до титуле magister sacri palatii (што би 
данас одговарало звању министра правде).
49 Лат. digerere што значи средити, уредити, означава једно енциклопедијско, 
опште дело. Грчки назив Пандекта потиче од pan - све и dihomai - садржати. Ди-
гесте су подељене у 50 књига, које се деле на наслове (tituli), осим три књиге које 
садрже по један титулус. У неким земљама, нпр. Немачкој, Дигесте су биле у неку 
руку извор права који су судови примењивали све до 1900. године.
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сичних римских правника тзв. ius, и представља кодификацију 
правничког права. Комисија, коју су чинили Трибонијан, чети-
ри професора и једанаест адвоката, завршила је посао за три 
године, поред предвиђених десет. Дигесте су ступиле на снагу 
533. године. У Дигестама су пронађени одломци из 1528 књи-
га, а највећи број одломака, укупно око 9000, узет је из дела 
правника који су чинили “сенат мртвих” (Улпијан, Папијан, 
Павле, Сцевола, Јулијан, Гај, Помпоније).50 

3. Institutiones представљају званичан уџбеник, који има 
законску снагу. Радом на књизи је руководио  Трибонијан, а 
помогли су му професори Теофил и Доротеј. Иако је започет 
након што је завршен рад на Дигестама, ступио је на снагу пре 
Дигеста, те исте 533. године. Књига је рађена под снажним ути-
цајем Гајевих Институција, по принципу personae- res- actiones.

4. Codex repetitaepraelectionis или зборник поновног чита-
ња, прерађени зборник. После зборника царских одлука, било 
је још нерешених питања, а и самим зборником Јустинијан није 
био задовољан, па му је Трибонијан предложио издавање до-
пунских конституција (quinquaginta decisions-педесет одлука). 
Ни то није решавало све проблеме, те је наложено да се пре-
ради зборник из 528. године и изда нови. На челу комисије од 
три адвоката и једног професора, Трибонијан је тај посао убр-
зо завршио и 534. године ступа на снагу нови кодекс, који је са-
чуван. У њему је материја подељена на титуле, које су груписа-
не у 12 књига. У оквиру наслова, титула, сакупљени су закони 
(leges) по хронолошком реду, уз напомену који владар и када 
их је донео. Укупно је било око 4500 ових закона.

5. Novellae су Јустинијанови нови закони, издати после 
ступања на снагу кодификације. Издао је око 170 нових зако-
на који нису сакупљени у званични зборник. Постоје приват-
50 Детаљније видети: Обрад Станојевић, Римско право, Досије, Београд, 2007.; 
Жика Бујуклић, Римско приватно право, Правни факултет, Београд, 2011.; Жика 
Бујуклић, Forum Romanum, Правни факулт, Београд; Маријан Хорват, Римско 
право, Загреб, 2008.
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не збирке које се зову Novellae и које чине саставни део Corpus 
iuriscivilis. Док су претходне публикације биле на латинском, 
ова је била на грчком и тиме означила крај латинског као је-
зика закона у Византијском царству.51

Поред кодификацијских подухвата, Јустинијан је про-
дужио трајање студирања права са четири на пет година. 
Студенти прве године нису се више звали Dupondii, име које 
је изазивало шале, већ су добили назив Iustiniani.52  Адвокати 
су били тако бројни да је Јустинијан за њих изградио базили-
ку чија величина може да се процени по њеној библиотеци 
која је имала 150.000 књига или свитака.53 Иако је Јустинијан 
био идејни творац и налогодавац израде кодификације, главни 
архитекта је био Трибоније, а Јустинијан га назива virexcelsus, 
virmagnificus, prudentissimus и сл.

Јустинијаново законодавно дело је настало под јаким ути-
цајем хришћанства, што се нарочито види у одредбама против 
паганских обичаја и веровања, сексуалних девијација, правима 
свештених лица, посебно епископа, који су могли да посећу-
ју заробљенике у тамницама (право које се данас признаје за-
штитнику људских права - омбудсману), као и да буду судије 
у неким парницама. „Цар није могао да избегне своје окруже-
ње и своје доба; а у својој амбицији да уједини све, он је коди-
фиковао празноверје и варварство, као и правду и милосрђе 
свог доба. Законик је био конзервативан, као и све византиј-
ско и служио као „лудачка кошуља“ за цивилизацију којој је 
судбина изгледа била да никада не изумре.“54  У конституци-
ји којом је Јустинијан прогласио ступање на снагу Дигеста, и 
у којој је садржан његов завјет, стоји: „Желим не само нашем 
него и сваком добу, како управо предстојећем тако и оном ка-

51 Дјурант, op. cit, 139.
52 Бреје, Луј (1976): Византијска цивилизација, Нолит, Београд, 441.
53 Дјурант, op. cit, 141.
54 Ibid., 142.
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снијем, да подарим најбоље законе (право)“.55 

VII. Верска политика

Односи између државе и цркве представљају кроз исто-
рију, а и данас у савременом свету, једну од најделикатнијих 
сфера живота. За време Јустинијанове владавине  била је до-
минантна тзв. византијска доктрина синфоније владара одно-
сно државе и цркве, о складу световног и духовног, царства 
неба и царства земље. Хришћанска доктрина изнедрила је иде-
ју о једном Богу, једном цару и једном-хришћанском царству, 
на челу са хришћанским  царем. Тежећи да створи замишљену 
монархију којом је председавао, а која је више личила на небе-
ску монархију која му је  представљала симбол, односно при-
мер, био је нетолерантан по питању плурализма и хетеродок-
сије те спреман да користи ресурсе државе како би регулисао 
животе и веровања својих поданика.56 

„Усвајајући хришћанство као државну веру, Константин 
Велики је од ове преокупације направио ствар државе, и прак-
тично уздигао цара до чувара небеских кључева, пастира стада 
као што је био свети Петар, први међу апостолима, као што је 
тврдио Лав Исавријанац. Царев положај зато никада није био 
озбиљно угрожен на Истоку. До краја, црква је остала једно 
одељење државе. Али то је имало својих незгода; цар је често 
био увлачен у расправе и борбе од којих би други мање хри-
шћански владар био поштеђен“.57 

     Црква и држава за Јустинијана нису представљале две 
различите социјалне структуре, јер је сматрао да Црква и др-

55 Bujuklić, Žika (2011): Roman Roots in the European Community Law, Perspectives 
of  Implementation of European standards in Serbian legal system, Belgrade, 153. 
(Perspektive implementacije Evropskih standarda u pravni sistem Srbije)
56 Michael Mass, op. cit, 186.
57 Рансимен, Стивeн (1964):  Византијска цивилизација, Минерва, Суботица-
-Београд, 105-106.
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жава имају исте циљеве.58 У уједињењу света, целокупне насе-
љене земље (икумене) Јустинијан је видио Божију вољу, па је то 
давало и оправдање за његова освајања и покушаје да повра-
ти некадашњу моћ Римског царства као светске државе- уни-
верзалне империје. Своју дужност цара је видео као извршење 
Христове воље. Теократски положај наводио је цареве да сма-
трају да су царство примили од Бога. Попут својих претходни-
ка, Јустинијан се залагао за цркву и црквена питања, сматра-
јући веру и цркву једним од хомогених елемената царства и 
владавине. Од доба Теодосија I ниједан владар се није толико 
старао о христијанизацији Царства и сузбијању незнабоштва.59 

Историчари се у великој мери слажу по питању 
Јустинијанове побожности. Живео је као монах, постио и 
молио се, хранио се вегетеријански. Прокопије цитира једног 
завереника, очито се слажући са њим: „Не пристаје никоме 
ко у себи има имало храбрости да одбије да убије Јустинијана; 
нити он треба да осети било какав страх од човека који увек 
седи без чувара у неком атријуму до касних сати, страсно од-
мотавајући хришћанске свете списе у друштву свештеника 
који су дубоко зашли у старост“.60 

Од петог века царство је сматрало јерес као злочин про-
тив државе; сходно томе државне, а не црквене власти пре-
дузимале су кораке против њих.61  Наиме, цар се бавио  цр-
квом готово у истој мери као и са царством на чијем је челу 
био. Слично томе, како је у државној управи у све сам улазио 
и над свим неограничено господарио, Јустинијан је тежио да 
самовољно регулише у свим најситнијим детаљима и црквени 
живот.62 Писао је теолошке трактате и црквене песме, пресе-
58 Мајендорф, Џон (1997): Империјално јединство и хришћанске деобе, Црква 
од 450. до 680. године, Каленић, Крагујевац, 184. 
59 Острогорски, op. cit, 95.
60 Дјурант, op. cit, 142.
61 Рансимен, op. cit, 111.
62 Острогорски, Георгије (1970): Однос цркве и државе у Византији, у: О веро-
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давао саборима, објављивао верске едикте, решавао верска и 
литургијска питања. Историјска наука говори о цезаропапи-
зму за време Јустинијана, тоталном потчињавању цркве др-
жавној власти. На Цариградском сабору 536. године тадашњи 
патријарх изјавио је пред свима да се без цареве воље и наред-
бе у цркви ништа не сме предузети.63 Наредио је 529. године 
да се затвори Академија у Атини, у намери да уништи паган-
ски неоплатонизам, а протерани научници су свој дом нашли 
на персијском двору. Последњи Платонов наследник на челу 
Академије, Аристотелове школе са хиљадугодишном тради-
цијом, био је диадох Дамаскије. Неоплатонисти су гајили рав-
нодушност према хришћанима и хришћанству, и тежили су 
обнови старе паганске традиције. Иако су неки видови нео-
платонизма били заступљени у Александрији још један век, 
чин затварање Академије представљао је крај институционал-
не борбе пагана против хришћана. У Византији стара вера је 
била мртва, и тиме се завршило једно велико поглавље свет-
ске историје.64 

     Поред паганизма, Јустинијан већ од почетка своје вла-
давине, наилази и на сама струјања у хришћанству. Његовој 
владавини претходила су четири сабора, на којима није све 
прошло онако како би свијетовне власти хтијеле, што је до-
водило до нестабилности, нереда и незадовољства подани-
ка. Јевреји који су живијели у Византији за време Јустинијана 
уживали су одређена права (могли су да се обрезују, празну-
ју суботу, подижу синагоге и сл.) и били под заштитом закона 
и државе, за разлику од пагана и јеретика. Међутим, на њих 
се гледало, као и што већи део историје показује, на оне који 
су одбацили Месију, Спаситеља Господа Исуса Христа. Били 

вањима и схватања византинаца, Сабрана дела Георгија Острогорског, књ. 5, 
Просвета, Београд, 227.
63 Ibid. 227.
64 Ibid. 95.
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су грађани другог реда, а њихова иницијација и конверзија у 
хришћанство се непрестано охрабривала, иако није вршена 
под принудом. 

     Јустинијанова верска политика је утврдила, бар при-
времено, као теолошког диктатора, пружајући преседан цеза-
ропапизму, на који су се позивали доцнији цареви-теолози.65   
Као реликт старог Рима титула Pontifex Maximus-а, односно 
првосвештеника, била је резервисана за Цара. Иако је укину-
та након христанизације царства, едиктом цара Грацијана 375. 
године представа о првосвештеничком карактеру царке вла-
сти се одржавала и даље, што се посебно уочава на саборима 
у V и VI веку, јер цара дочекују узвицима “цар и првосвеште-
ник”. Очитије него иједан цар пре њега, Јустинијан је тврдио 
да власт цара и власт свештенства потиче из истог божанског 
извора, и да је одговорност самог цара да регулише и свештен-
ство и Цркву.66 Цареви су  председавали саборима, сазива-
ли их и учествовали у расправама, чиме се уочава јак утицај 
свјетовне власти у црквеним питањима. Царски церемонијал 
усвојио је изразито религијски тон, наглашавајући јединствено 
место цара на раскршћу божанских и земаљских хијерархија 
моћи.67   Византијски цар као dominus et deus, поседовао је не-
ограничено право, како истиче латинска изрека Quod principi 
placuit, legis habet vigorem, а у црквеним питањима настаје па-
ралелна формула Quod principi placuit, canonis habet vigorem.68

VII. I. Пети Васељенски Сабор

„Животом цркве раног византијског периода домини-
рало је седам васељенских сабора. Ови сабори испуњавали су 

65 Рансимен, op. cit, 34.
66 Манго, op. cit, 63.
67 Ibid.
68 Острогорски, Однос цркве и државе у Византији,  226.
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двоструки задатак. Прво, они су појашњавали видљиву орга-
низацију цркве, тачно одређујући положаје тада познатих пет 
великих седишта или Патријаршија. Друго, и много важније, 
Сабор је дефинисао једном и за сва времена црквено учење о 
фундаменталној доктрини хришћанске вере- Светој Тројици 
и Оваплоћењу“.69 

Четврти Васељенски70 или Халкидонски сабор довео је 
до неслагања унутар хришћанске цркве и њеног унутрашњег 
струјања и подела. Пети Васељенски Сабор, познат и као други 
Константинопољки односно Цариградски сабор, цар Јустинијан 
је сазвао са намером да помири монофизите са православни-
ма, јер је одбацивање Халкидона од Цркве у Египту донело по-
литичка трвења. Цар Јустинијан је узео најактивније учешће у 
стварима Цркве, горео је од жеље да помири многобројне моно-
физите у империји са православнима, те да тако са јединством 
у вери уклони поделе у Цркви и тиме постигне и државно је-
динство. По савету утицајног Теодора Аскиде, архиепископа 
Кесарије Кападокијске, император је око 544. године издао указ 
у коме су анатеми подвргнути: Теодор Мопсуестијски са свим 
његовим делима и учењем, Теодорит Кирски, за дела усмерена 
против светог Кирила Александријског и Трећег Васељенског 
сабора, и Ива Едески, за посланицу Марију Персијанцу у којој 
је била видљива склоност ка несторијанству. Јустинијан се на-
дао да ће указ прихватити сви представници црквене власти и 
да ће на тај начин он добити општецрквени значај. Међутим, 
догодило се супротно. Указ је изазвао нову велику пометњу 
у Цркви, познату под називом "спор о три главе". Сам спис је 

69 Ware, Kallistos (1993): The Orthodox Church, Penguin Books, p. 20.
70 Васељенски сабор (гр. οικουμενικος συνοδος) је скуп свих епархијских епи-
скопа као законитих представника цркве, сабраних по могућности из свих краје-
ва хришћанског света, да заједнички одлуче о питањима, која се тичу целе Цркве 
и чије одлуке мора примити и признати цела Црква. Назив „васељенски“, долази 
од речи земља насељена, и означава „свеопшти“ сабор. Термин васељенски први 
је употребио историчар Еузебије (IV век) да опише Сабор у Никеји (325).
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садржао изводе из дела ове тројице и били су распоређени у 
три поглавља, због чега је и сам спис добио назив, иако су се 
подразумевале и њихове личности, а не само списи.71 

     На сабору, који је трајао од 5. маја до 4. јуна 553. годи-
не, присуствовало је 165 епископа, а председавао је цариград-
ски патријарх Евтихије. Иако је Папа Вигилије био у престо-
ници, није присуствовао сабору, а донете одлуке је накнадно 
признао. Наиме, повод сазивања сабора била су тзв. Три по-
главља, којима су осуђена поменута три јеретика. Пети са-
бор је само потврдио одлуке Четвртог Васељенског Сабора. 
Карактеристично за овај сабор јесте што се није бавио неком 
новом јереси, већ је на нови начин разматрао проблем моно-
физитства, несторијанства и оригенизма. Теолошка спорна 
питања стављена на коцку у монофизитском спору била су 
релативно незнатна - разлика између једне природе и две не-
дељиве природе - али политичке последице биле су огромне.72 

     У теолошкој заоставштини цара Јустинијана налази 
се: Исповедање вере, где се по pro et contra у тринаест тачака 
износе православни ставови и изриче анатема на оне који ве-
рују супротно (сматра се да је Исповедање вере увод и при-
према за одржавање Петог Васељенског Сабора), Писмо или 
Посланица коју је упутио цариградском патријарху где раз-
матра спорна догматска учења, црквеног писца и учитеља из 
Александрије, Оригена. Написао је песму Јединородни Сине и 
Слове Божији, која се на литургијама поје од 536. године. 

Иако је настојао да Цркву као институцију стави под 
своју пуну контролу, Јустинијан је прилично и уздигао Цркву 
и монаштво, посебно у индивидуалним и колективним пра-
вима и материјалном погледу.  Својим законодавним акти-
ма, омогућио је  Цркви и монасима привилегован положај, те 

71 Leo Donald Davis (1983): The first seven ekumenical counccils, Their History and 
Theology, Collegeville, p. 235.
72 Ransimen, op. cit, 113.
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омогућио монасима да насљеђују имовину и добијају покло-
не, као и забрану конфискације поседа који се налазе у скло-
пу монашких редова. Српска Православна Црква прославља 
Св. Јустинијана 14. новембра по Јулијанском календару, зајед-
но са његовом женом Теодором. 

Закључак

Цар Јустинијан I је настојао да обнови моћ, величину и 
организацију Римског царства, које је било распарчано унутра-
шњим трзавицама и упадима варвара, народа који су продрли 
на територију Западног римског царства. Настојао је да идеју 
(renovatio imperi) о једном царству и једној вери реализује, чиме 
га можемо упоредити са Александром Великим, Константином 
Великим  па и сам Јустинијан носи епитет „Велики“. У тој на-
мери деловао је у широком спектру друштвених односа. 

Затворио је 529. године Академију као центар паганског 
неоплатонизма. Настојао помирити хришћански свет, моно-
физите и никејце, сазвао Пети Васељенски Сабор. Јустинијан 
је био прави верник и теолог, а Римско царство је  поистовје-
ћивао са појмом хришћанске васељене.  Оно што се истицало 
у Јустинијановој личности, јесте његова велика побожност  и 
посвећеност цркви.

Истрајавао је у својим плановима, остао на власти на-
кон крвавог устанка где је побијено десетине хиљада људи. 
Међутим, како је рекао један писац: „Није важно колико је 
људи неки велики човек побио градећи цркву, важно је ко-
лику је цркву оставио“ - оставио је Цркву Свете Мудрости, 
архитектонску заставу хришћанства и симбол православља. 

Историчари права и архитектуре не могу се опростити 
са Јустинијаном док му не одају почаст за изванредне успе-
хе. Кодекс и Дигесте, Света Софија у Цариграду и San Vitale у 
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Равени су довољно велики успеси да се Јустинијан може убро-
јати у највеће личности западне цивилизације. Али када раз-
мишљамо о њему увек нам се намеће мисао англиканског све-
штеника Џона Брамхола који је 1685. године рекао о Хенрију 
VIII: „И дела најгорих људи могу да изнедре велико добро“.

Јустинијанова рестаурација је била кратког даха, те се 
може истаћи да његова ера није значила почетак, већ крај јед-
не ере. Јустинијан је имао разлога да каже оно што је Наполеон 
закључио на Светој Јелени - да је сјај његових четрдесет по-
беда замрачио један Ватерло, али да сјај његовог Кодекса неће 
нико потамнети. У историји ће остати упамћен и као послед-
њи цар чији је свакодневни говор био латински.

У својој одлучности да пренесе принцип у пракси, да ис-
користи прилике и да артикулише визију, његове улоге у цар-
ској канцеларији која је достигла прагматичност и опорту-
нистичност до нивоа принципа, Јустинијан се појављује као 
прави идеолог и радикал, тј. владар одлучан да поново створи 
свет у складу са својим идеалим, истиче Michael Mass у својој 
књизи„The Cambridge Companion to the Age of Justinian“.

Јустинијановим успесима несумњиво су допринеле лич-
ности којима се окружио, а на сваком његовом појединачном 
подвигу, почев од права и законодавства, преко архитектуре 
и грађевинарства, војних успеха и теолошких проблема и пре-
вирања, стајали су људи, несвакидашњег дара, чија имена и да-
нас фасцинирају како историчаре, тако и правнике, теологе, 
архитекте, војне стручњаке итд., а та достигнућа представља-
ју интегралне делове европске и светске културне баштине.
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СВЕТИ КРАЉ СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ – 
ЊЕГОВ КУЛТ И ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА

У XIX ВЕКУ

Тамара Јеличић*1                                                                                          
Одељење за историју уметности, Филозофски факултет 
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Сажетак: Култ краља Стефана Првовенчаног у деветна-
естовековној Србији јавља се као потреба, вођа Првог и Другог 
српског устанка, а затим и владара Кнежевине и Краљевине 
Србије, да своју власт и идеологију темеље на средњовековној 
историји и традицији. Зарад остваривања својих идеолошких 
циљева и стварања српске нације, владари инструментали-
зују лик Стефана Првовенчаног због своје улоге првог круниса-
ног српског краља, у чије је време српска црква добила аутоке-
фалност. Циљ овог рада је проналажење кључних историјских 
тренутака који су популаризовали култ Првовенчаног, као и 
преглед његовог развоја кроз многобројне светитељеве ликов-
не представе на црквеном мобилијару који је везан за владаре, 
на иконама, у живопису и примењеној уметности у XIX веку.1 

Кључне речи: Стефан Првовенчани, култ, владарска 
идеологија, визуелизација.

Крај XVIII и почетак XIX века обележила је тежња Српске 
земље да се ослободи Турске власти и конституише државу 
која је пропала у средњем веку. Најважнији циљ вођа устанка 
био је да створе националну државу и добију црквену само-
сталност. У време стварања српске нације долази до изградње 

1 Овом приликом се захваљујем колегиници Емилији Вуковић за препоруку и 
проф. др Ани Костић - Ђекић за корисне савете и помоћ око писања овог рада.
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свести о њеном златном добу, које је виђено у  раздобљу сред-
њег века. Доба Немањића је представљало врхунац у цркве-
ним и политичким програмима. Оно је формирало истори-
стичке основе у идеологији српског национализма.2 Интерес 
за средњи век је био снажно идеолошко упориште и то је ути-
цало да се став о средњем веку развије како у народној све-
сти, оличеној у усменој поезији, тако и у официјалним про-
грамима Пећке патријаршије и Карловачке митрополије, што 
је било пропраћено сакралним програмима.3 Национални хе-
роји и њихов одабир представљали су идеале и примере вр-
лине које је требало следити у свим областима људске актив-
ности.4 Национални програми XIX века чврсто су повезивали 
сакрално и профано, вера се национализује, а нација сакра-
лизује. То доводи до конституисања религиозно-патриотске 
уметности, која се у ширим европским оквирима може пра-
тити од првих деценија XIX века.5 Како би се национална иде-
ја испољила, сликају се прве историјске композиције тематски 
везане за српску прошлост, али и савремена збивања. Такође 
раде се и портрети најистакнутијих средњовековних влада-
ра,  графички се умножавају и шире по Србији и суседним зе-
мљама.6  Поновно успостављање поштовања култова свети-
тељских реликвија био је битни елемент верског живота. То 
потврђује Песма на похвалу србским светитељима коју је са-
ставио ђакон Пећке патријаршије Антим Радојковић, који као 
најзначајније српске светиње помиње мошти светог Стефана 

2 Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку: систем европске и 
српске визуелне културе у служби нације, Београд, 2006, 10.
3 Н. Макуљевић, Средњовековне теме у српском црквеном сликарству XIX века: 
прилог рецепцији националног средњовековног наслеђа у српском сликарству XIX 
века, Нови Сад, 2003, 194.
4 Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, 51.
5 М. Тимотијевић,  Религиозно сликарство као историјска истина, Београд, 
2002, 371.
6 Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије: 1791-1848, Београд, 1986, 219-220.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

121

Дечанског и светог Стефана Првовенчаног.7 
Култ краља Стефана Првовенчаног, а не Симона, како је 

канонизован, и његов развој може се пратити од XVIII века, од 
Кочине крајине, а посебно јача за време првих деценија XIX ве-
ка.8 Један од првих помена овог светитеља у идеолошком сми-
слу везује се за причу која је настала у време Аустро-турских 
ратова (1788-1791).

Реч је о легенди о Карађорђевом сну у ком му се Стефан 
Првовенчани јавио и бодрио га речима  Беде и туге доста је 

7 Н. Макуљевић, Средњовековне теме у српском црквеном сликарству XIX века, 
197.
8 Н. Макуљевић, Прилог познавању сликаних програма владарских тронова у 
Србији: (1804-1914), Београд, 1996, 232.

Слика 1. Стеван Гавриловић, Устаничка застава
са ликом Стефана Првовенчаног, 1804;
Преузето са сајта https://www.zbor.rs
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било...(а ти да нађеш) где су остале српске светиње и тамо да 
тражиш спаса.9 Карађорђев подухват да се поистовети са пр-
вим крунисаним краљем из династије Немањић није могла да 
прође без визуелног пропагандног материјала. На устаничкој 
застави из 1804. године10, најпогоднијој за исказивање владар-
ске филозофије и идеолошке тежње, карловачком уметнику 
Стевану Гавриловићу наручено је да наслика портрет  краља 
Стефана Првовенчаног, који постаје амблем вођа устанка ко-
јим ће се легитимисати њихова власт.11 Његов лик насликан је 
на полеђини заставе, док се са предње стране налази српски 
грб из Жефаровићеве Стематографије. Стефан Првовенчани 
је у раскошном барокном оделу савремених владара, са злат-
ном круном на глави и скиптром у руци. Издужену главу са 
крупним очима, префињеним и идеализованим цртама лица, 
уоквирују лепо сликана мрка брада и дуга коса, која му у та-
ласастим праменовима пада на рамена. Инкарнат је изведен 
светлим окером са мрким маслинастим сенкама и црквенка-
стожутим одсјајем. Усне, горњи капци и средишњи део обра-
за покривени су ружичастим тоновима.12 Истицањем првог 
крунисаног краља српске средњовековне монархије, устани-
ци су потврдили континуитет српске државности. Недостатак 
државотворних традиција у раном новом веку је негиран, а 
идеја трајања је од самог почетка уткана у визуелни систем 
Карађорђеве Србије.13 

9 В. Винавер, Историјска традиција у Првом српском устанку, Београд, 1954, 
65.
10 Застава се чува у Војном музеју у Београду.
11 Н. Макуљевић, Прилог познавању сликаних програма владарских тронова у 
Србији, 232; В. Винавер, Историјска традиција у Првом српском устанку, 9; Л. 
Павловић, Неки споменици културе: осврти и запажања. 3, Смедерево, 1964, 65.
12 Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије, 47, 226.
13 И. Борозан, ,,Између доказа и имагинације: уобличавање традиције и умет-
ност у служби српске монархије XIX века ” у: Замишљање прошлости и рецепци-
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Згодно је овде поменути да је 1814. године штампано 
прво издање житија Стефана Првовенчаног у стиховима, кога 
је 1791. написао Винћентије Ракић.14 Светитељеве мошти су се 
у то време  налазиле на територији Србије, тако да су у бурним 
ратним догађајима делиле судбину српских устаника и народа и 
биле премештане чак 17 пута.15 Пред пад манастира Студенице 
1813, кивот Стефана Првовенчаног је пренесен у Аустрију, а 
потом однет у манастир Каленић 1815. године. Када су 1833. 
ја средњег века у српској уметности XVIII-XXI века, Београд, 2016, 74.
14 Л. Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца, Смедерево, 1965, 53.
15 Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, 60: Више о пре-
носу моштију у: С. Станојевић, ,,Мошти Стефана Првовенчаног у Војводини”, у: 
Гласник историјског друштва у Новом Саду III, Сремски Карловци, 1930, 1-16.

Слика 2. Анастас Јовановић - Крунисање краља 
Стефана Првовенчаног, 1851; Преузето са сајта

https://lypicti.pw 
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године Србији прикључени крајеви око Студенице, и са њима 
и сама Студеница, одмах се појачало настојање да се мошти 
што пре врате. Када је манастир Студеница био иоле попра-
вљен и снабдевен келијама, студенички монаси су у строго ис-
планираној рути, преко Љубостиње, Карановца и Лопатнице, 
пренели телесне остатке светог Краља 20. августа 1839. годи-
не.16 Мошти су имале истакнуто место у значајним политич-
ким догађајима и при церемонијама ступања на престо нових 
владара. По проглашењу Србије за краљевину 1882, током ви-
шедневног ефемерног спектакла и пропагандног путовања по 
земљи, краљ Милан је обишао манастир Студеницу и поклонио 
се моштима светог Стефана Првовенчаног и светог Симеона 
Немање. Краљ Александар је непосредно по крунисању оти-
шао у Студеницу „св. Краљу“ на поклоњење, а исти поступак 
после крунисања и миропомазања поновио је и краљ Петар I 
Карађорђевић.17 Средњовековни кивот овог светитеља у XIX 
веку замењен је новим, поклоном Персиде Карађорђевић, 
али се због промена династија и политичког значаја мошти-
ју, тело Стефана Првовенчаног у њега не смешта за власти 
Обреновића.18 Мошти се тек од времена Петра Карађорђевића 
чувају у новом ковчегу, док је стари данас изложен преко пута 
мермерног саркофага Стефана Немање (преподобног мона-
ха Симеона мироточивог) са северне стране наоса цркве ма-
настира Студенице. Персидин ковчег направљен је од кипар-
ског дрвета, а лежи на шест изливених сребрних лављих ногу 
на којима су четири двокрила анђела. Све површине ковче-
га прожете су богатом биљном и геометријском орнаменти-
ком, а поља која она формира испуњене су црвеним филцом. 
16 Љ. Дурковић - Јакшић, „Обнављање Студенице и пренос из Каленића 
моштију Светог Краља Стефана Првовенчаног 1839. године“, у: Осам векова 
Студенице: зборник радова, Београд, 1986, 281, 299-300.
17 Н. Макуљевић, Црквена уметност у Краљевини Србији (1882-1914), Бео-
град, 2007, 16.
18 Ibid, 62.
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Предња страна ковчега у средини садржи Карађорђев грб, док 
су на поклопцу са спољашње стране извајани крст, копље и тр-
ска са сунђером.19 Унутрашњост поклопца украшена је са три 
медаљона у чијој је позадини плава свила.  Средњи медаљон 
има пластично приказане грбове са двоглавим орлом у цен-
тру - грб Стефана Немање, а око њега су мали грбови земаља 
Душановог времена. Овим поступком се одаје намера уста-
ника да обнове српско царство. Медаљон који се налази код 
краљеве главе има у барељефу изливену историјску компози-
цију Немања предаје престо Стефану Првовенчаном. Акт је 
изведен у присуству властеле и свештеника тако што Немања 
устаје са престола и на њега посађује сина. Горњи део сцене 
испуњен је оружјем, богатом архитектуром и заставом у чи-
јем је медаљону лик крилатог арханђела Михаила као војни-
ка. Анђео уздиже владарске знаке у обе руке, а Немања левом 
руком указује сину на круну и скиптар који држи свештеник. 
Трећи медаљон смештен је код суженог дела ковчега. Он има у 
барељефу израђену историјску композицију Свети Сава кру-
нише Сефана Првовенчаног у Жичи. Сем њих двојице прика-
зана је и властела, два архијереја и два калуђера. За Крунисање 
Анастас Јовановић је оставио више студија у којима је мењао 
облик, док није дошао до сцене која је литографисана, чије се 
три варијанте налазе у Музеју града Београда. На оба медаљо-
на са представама Стефана Првовенчаног, владари су огрну-
ти хермелинским плаштевима, док свештеници на једном носе 
мантије, а на другом црквене одежде барокне орнаментике.20 
У ликовном програму кивота Персиде Карађорђевић, истак-
нута је српска дражавна и владарска иконографија, што ука-
зује на то колики је био значај овог светитеља.21  

19 Л. Павловић, Неки споменици културе, 69, 78-79.
20 Ibid, 79.
21 Н. Макуљевић, Средњовековне теме у српском црквеном сликарству XIX 
века, 199.
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Култ средњовековних владара растао је и у црквеном сли-

карству, јер је унутрашњост цркве истицана као национални 
простор.22 Симеон и Алексије Лазовић су у раздобљу од 1813-
1814. сликали иконостас у параклису св. Димитрија у мана-
стиру Дечанима на коме се нарочито истичу иконе Стефана 
Првовенчаног, Стефана Дечанског, краља Милутина и других 
Немањића, рађених на основу барокних графичких предложа-
ка које су Лазовићи користили. Тако је Стефан Првовенчани 
приказан у зони изнад престоних икона у пуном сјају краљев-
ских одора са круном на глави, крстом у десној и скиптром у 
левој руци. Одевен је у златоткану дугачку далматику, огрнут 
раскошним огртачем са хермелинском поставом. Стоји на по-
плочаном тлу испред велике грађевине насликане у позадини, 
иза чијих се зидина са зупчастим завршетком назире предео 
са крошњама дрвећа. Испод његове леве руке налази се сто по-
кривен тешком црвеном тканином са златним везом и реса-

22 Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, 268.

Слика 3. Кивот Стефана Провенчаног, поклон кне-
гиње Персиде Карађорђевић; Преузето са сајта

https://srpskoblago.org
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ма које се спуштају до пода. У горњем левом углу приказана 
је драперија у облику декоративне наборане завесе која упот-
пуњује општи утисак о једном потпуно барокном призору.23  
Стефана Првовенчаног је Алексије Лазовић још сликао и на 
икони из Студенице из 1819. године, а још једна слична пред-
става овог светитеља у студеничкој ризници постоји на груп-
ном портрету где је Првовенчани приказан заједно са својим 
оцем светим Симеоном и братом светим Савом. На икони из 
1829. године, чији је аутор до данас остао непознат, поменути 
светитељи су приказани у стојећем ставу. Свети Сава је у са-
косу са златним первазима, епитрахиљем и затвореном кру-
ном барокног типа. Десном руком благосиља, а у левој држи 
отворену књигу. Симеон је у фронталном ставу, у монашкој 
ризи са бројаницама и свитком у рукама. Стефан Првовенчани 
је у царском орнату са хермелинским плаштом и круном, ис-
том као код светог Саве. У левој руци држи свитак, а у де-
сној палмину гранчицу и крст. Позадина је јасно плава, оквир 
златан с барокним мотивима, а на позадини су крупне злат-
не звезде и зраци који излазе из барокног полумесеца пружа-
јући се према насликаним ликовима. Испод ногу Симеона су 
круна и жезло, симболи одбачене власти.24 После Другог срп-
ског устанка уводе се промене у програму владарских тро-
нова у црквама. Као и на заставама, национални сликарски 
програм је требало да покаже положај владара и његову иде-
ологију. По добијању хатишерифа уместо патрона заштитни-
ка, светог Николе, Милош Обреновић на узглавље владарских 
тронова ставља лик Стефана Првовенчаног као пандан архи-
јерејском трону са представом светог Саве. Најранија позна-
та представа Стефана Првовенчаног на владарском трону је 

23 Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије, 220. Р. Станић, „Сликарска заостав-
штина Симеона и Алексија Лазовића у Дечанима, у: Саопштења 24, Београд, 
1992, 247.
24 М. Шакота, Студеничка ризница, Нови Сад, 2015, 244.
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рад Димитрија Аврамовића из београдске Саборне цркве из 
1841-1845. године. Првовенчани је приказан као млад човек 
са брковима, а коса му пада на рамена. На глави му је круна и 
обучен је у жутозлатну хаљину преко које носи црвени огртач. 
У десној руци држи жезло, а у левој сферу.25 Од ове предста-
ве, па све до 1914. године, она представља стандардни иконо-
графски репертоар владарских тронова у Кнежевини, одно-
сно Краљевини Србији. Стефан Првовенчани је на владарским 
троновима представљен у: Смољинцу, Великом Градишту, 
Аранђеловцу, Сибници, Гроцкој, Породину итд.26 Поред ових 
представа светитељ је завредновао место и на осталом цркве-
ном мобилијару. По наруџбини Димитрија Ракића, Михаило 
Константиновић је 1825. године урадио икону Успења Пресвете 
Богородице где је у низу барокних медаљона са допојасним 
ликовима пророка и српских светитеља приказан и Стефан 
Првовенчани.27 Једна од његових најзначајнијих представа је 
рад Живка Павловића из 1846. на проскинитару северног сту-
ба уз иконостас у манастиру Студеници, на месту где се нека-
да налазио кивот светог краља. Функција иконе била је у не-
посредној вези са моштима. Иако су натписи на њој говорили 
о посвети Карађорђу Петровићу, што је било у складу са дина-
стичким и државотворним значајем моштију, основна намена 
иконе била је прослављање лика светитеља чије су се мошти 
налазиле у кивоту испред иконе. То је било истакнуто и све-
деном зидном балдахинском конструкцијом испод које је на-
сликан свети Стефан Првовенчани.28 Посебну улогу у масов-
ном репродуковању профаних икона, проузроковану новим 
схватањима народног и династичког патриотизма, добила је 
25 Н. Макуљевић, Прилог познавању сликаних програма владарских тронова у 
Србији, 232.
26 Ненад Макуљевић, Црквена уметност у Краљевини, 16.
27 Б. Вујовић, Уметност обновљене србије, 256-257.
28 Н. Макуљевић, Средњовековне теме у српском црквеном сликарству XIX 
века, 200.
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литографија. Прво серијско литографско издање, у коме су на 
једном месту предрстављени портрети знаменитих личности 
и важних догађаја из српске историје, било је дело Споменици 
србски Анастаса Јовановића из 1847. године. Поред идеализо-
ваних допојасних портрета владара из династије Немањића, 
у овој публикацији приказане су и историјске композиције 
које илуструју догађаје из њихових живота. То се јасно види 
на примеру литографије Стефан Немања предаје с благосло-
вом владу српску сину свом Стефану Првовенчаном.29 Другу 
свеску Споменика, у којој се налази представа Крунисање 
Стефана Првовенчаног, Јовановић је издао 1851. године.30 Лик 
Првовенчаног се налази и међу српским светитељима на ико-
нама певничких простора у црквама у Сенти и Сомбору које је 
осликао Павле Симић у периоду од 1859-1862.31 И у доба кра-
ља Александра Обреновића култ Стефана Првовенчаног није 
јењавао, у спомен на његово миропомазање 1889. издата је ме-
даља на чијем реверсу је приказан манастир Жича и у меда-
љону лик првовенчаног краља.32 Пред крај XIX века Матићев 
литрографски завод у Загребу израдио је литографије Свети 
Сава крунише свога брата Стефана Првовенчаног (1220.) кра-
љевском круном.33 

 

29 Д. Ванушић, ,, Популаризација средњовековних хероја средином XIX века: 
Споменици србски Анастаса Јовановића”, у: Замишљање прошлости и рецепција 
средњег века у српској уметности XVIII-XXI века, Београд, 2016, 88, 90.
30 М. Врбашки, Литографије Анастаса Јовановића из збирке Срђана Стојанче-
ва, Горњи Милановац, 2008, 27.
31 Д. Медаковић, Српски сликари XVIII-XX века: ликови и дела, Београд, 1994, 
151,155.
32 Н. Макуљевић, Црквена уметност у Краљевини Србији (1882-1914), 22.
33 Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, 248.
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Закључак

Овим смо заокружили неколико примера поетике исто-
ризма који подразумева коришћење, оживљавање, реинтер-
претирање и реконструсање старијих ликовних модела, ам-
бијената и догађаја из прошлости.34 У случају  краља Стефана 

34 Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, 249.

Слика 4. Анастас Јовановић, Стефан Немања пре-
даје с благословом владу српску сину свом Стефану 

Првовенчаном, 1848; Преузето из: М. Врбашки, Литографије 
Анастаса Јовановића из збирке Срђана Стојанчева,

Горњи Милановац, 2008, 15.
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Првовенчаног, једног од најзначајнијих светитеља везаних за 
уздизање националне идеологије XIX века, историзам је при-
сутан на истакнутим представама на заставама, иконостасима 
и црквеном мобилијару који су наведени у овом раду. По томе 
што је већина владара XIX века управо Стефана Провенчаног 
видела као темељ своје власти и светитеља коме се после кру-
нисања и миропомазања обавезно иде на поклоњење и цели-
вање, види се вредност његовог култа.  
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НАДИМЦИ НЕ МЕРЕ ВРЕМЕ

Јаворка Марков Јоргован

У Банату, много српских породица поред имена и пре-
зимена имају и НАДИМАК. 

Надимак је духовити назив за особе, који се користи за-
једно са правим именом или чак уместо правог имена дотич-
не особе.

То никако није званично име, већ је измишљено и дато 
од људи, који могу бити: пријатељи, познаници или чак зло-
намерници, те према томе, то име може бити прихваћено или 
одбијено од дотичне особе.

Често пута надимак је прихваћен, те постаје саставни 
део имена особе којој се прикачи, па чак буде по томе препо-
знатљива (пр. Предраг Гојковић - Цуне, Драган Стојковић - 
Пикси, Јосип Броз -Тито).

Сигурно је, да је надимак старији од презимена. То по-
тврђује и рад Ивана Јакшића Из пописа становништва Угарске 
почетком 18. века, Нови Сад, 1966., Војвођански Музеј, а у том 
попису извршеном 1715. и 1720. године наилазимо на оваква 
имена: Марко Бели, Милутин Терзија, Ђорђе Сабљар, Мијат 
Мали (Арад), Митар Рац, Вујић Глухи, Живко Кнез, Стојан 
Бугарин, Станислав Чордар (Радна), Ката Бачичевића (Бачи 
Шевића)- Липова, Петко Шугави (Батања), Исак Болешњик 
(Чанад).

Закључујемо да српске породице добијају надимак често 
путем прекора или поруге чак из 18. века, а сигурно још и ра-
није (то потврђују наше епске народне песме), те због тога се 
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надимци у Банату зову прдачине, док у Срему и Бачкој шпиц-
намет (од нем. шпиц = оштар, шиљат, шпицаст и наме = име).

У тој распламсаној и разулареној данашњици, надимак 
је узео маха јер се користи не само за људе, него се даје на пр. 
спортским клубовима УТА- Стара Дама (Bătrâna Doamnă), 
навијачима (Делије, Гробари, Мераклије), становницима ме-
ста (пр. Сајбе за Србе преко Тамиша), градовима (Темишвар 
- Мали Беч).

Стабилнији и трајнији су надимци које носе оне особе 
или породице по оном првом претку који је ту прдачину стекао.

Обично се прдачина придобије преко воље особе, која 
ће је носити те се стиже до несугласица, свађе, расправа јер 
тај надимак изражава, подвлачи неку ману, изглед или начин 
опхођења дотичне особе.

Једном дат и прикачен надимак се не мења, наслеђује се 
по мушкој линији, а ако се та особа љути, околина се још више 
распламсава.

Ако те неко запита Од чији си ?, од малена си знао да ка-
жеш: пр. Радивој Марков, Бранка Кљанце из Кетфеља...

То је тако остало и до данашњег дана, али заједно са на-
шим лепим именима нестају и наше драге и шпицасте прда-
чине.

Ја бих, као сећање на нека прошла времена да зађем у 
наше Поморишје и да прибележим, али и да објасним значе-
ње неких прдачина. 

Бабини (из турског језика баба = отац) - Кетфељ 
Бапа (од назива старијег брата) - Кетфељ 
Брацика (од назива старијег брата) - Кетфељ 
Боболош (од речи боболоша  - већи ваљушак) - Кетфељ
Бошњак (дошљак из Босне) - Кнез 
Брда (део разбоја учвршћеног на брдалу) - Кетфељ 
Брља (од брљотина, бара са више блата него воде) - 
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Српски Сенпетар 
Буба (мали инсекат) - Кетфељ 
Вириш (од виор (вихор). (Није добро проћи кроз вр-

тлог, где су зли дуси јер се можеш онеспособити; кад дуне ве-
тар и дигне се вириште, треба пљунути и бежати му с пута) - 
Бараћаз, Кнез

Гаја (деминутив од Гаврило, мушко име)- Мунара, Кетфељ
Гајтан (од турске речи = плетени конопац) - Кетфељ 
Горник (пољечувар) - Моноштор, Кетфељ
Грца (самозват Грк Наца = Грца (Танасије Илин - Кетфељ)
Дилбер (турска реч = драган, заводник) - Кетфељ 
Дилиндара (дилиндура) - изџикљала, тупоглаво младо 

женско чељаде (дебела, неспретна) - Кетфељ 
Дунђер (персијска, турска реч) = тесар, дрводеља - Кетфељ
Ђога (турска реч ђогат) = коњ белац - Кетфељ
Ждронца (ждронцати = шкљоцати бравом) - Кетфељ 
Карабаш (караба = врста пастирске свирале од трске)- 

Моноштор
Киш (од мађарске речи = мали) - Српски Сенпетар
Кликота ( = који се без разлога смеје, кликоће се) - 

Кетфељ 
Кравај(љ) = (приказивање дарова на свадби) - Кетфељ 
Лалица (од речи лала - отац, старији брат, стриц) - Кетфељ 
Лигеш (низак ударац штапом у дечијој игри са лоптом 

од крпе) - Кетфељ 
Лила - У подножју Проклетије гата се и по великој ва-

три од гомиле дрва од брезове коре, коју чобани запале у очи 
Петровдана. То је лила. (Ср. Петровић)

Та се реч користила овде и са значењем - неуредне и сла-
бе особе. - Кетфељ, Варјаш

Лоја, Лојка - (тако су звали у неким породицама оца) - 
Кетфељ 
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Моча (од старог српског јела које се обично давало деци 
као брза храна) - Српски Сенпетар

Мутавела - (мутавелија у муслиманским селима брине 
о џамији и гробовима) - Кнез 

Олајџија - дат по занимању -уљар - Кетфељ 
Прпа (прпац) - На динарском простору у процесији за 

добијање кише улога мушкарца је пресудна, а симболизована 
је у лику главног актера, који се зове прпац. - Варјаш, Кетфељ

Пута ( = плетена или гвоздена спона, која спутава коње 
на паши) - Печка, Варјаш, Кетфељ, Бараћаз, Кнез

Рема(ц) ( = млад војник) - Кетфељ, Варјаш
Сараор (турски надничар) - Моноштор, Фенлак
Скељан (дат по занимању скелеџија, возар скеле, а скела 

је превозно средство преко реке саграђено од греда и дебелих 
дасака) - Моноштор, Кнез

Тиндика (тиндир = момак остављен од девојке или муж 
од жене) - Кетфељ 

Тирса (шиљаста дрвца), а може бити и заоштрени део 
кости, камена;

Тирша - обојена танка кожа за украшавање одеће - Арад-
Гај

Троњик (= дрвени кревет, лежај брачног пара) - Кетфељ, 
Наћфала

Ћаћа (у Босни, отац) - Кетфељ, Кнез
Фотош ( = играч фоте (врста друштвене игре у којој игра-

чи, као улог дају неки предмет, који искупљују извршавањем 
онога што се од њих тражи)

Хусар (мађарски = лако наоружан коњаник) - Фенлак, 
Кетфељ, Печка

Чича Илијини (од неког претка име) - Кетфељ 
Чварак ( = парче испржене сланине) - Кетфељ, Саравола
Чоклод ( = чокањ од кукуруза) - Наћфала
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Чонка ( = животиња са поломљеним рогом) - Кетфељ, 
Чанад

Чутура ( турска - мађарска = дрвени суд за ракију или 
вино, са спљоштене стране украшен резбаријама) - Кетфељ, 
Велики Семиклуш

Шнајдер (немачки = кројач) - Српски Сенпетар, Саравола, 
Кетфељ

Шољмошан (тврђава Шољмош) - Варјаш, Српски 
Сенпетар, Кетфељ

Шувак ( = особа леванџа) - Чанад
Шута ( = без рогова) - Кетфељ
Џамбас (трговац коњима, а варалица) - Кетфељ
Семпетарац, Сараволац, Варјашан - били су надимци и 

по месту одакле је дотичан дошао.
Швабин, Рус, Циган(ин) - по неком претку налик на неког
Свињаров, Стрелац - по занимању
Баба Анин, Мама Катин, Чика Ђиђини - по чувеном 

претку
И тако смо се ми распознавали и одмах добијали неки 

наслућени податак уз питање: Од чији’ је ?
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ИЗ ЖИВОТА ЕПАРХИЈЕ

ЧЕТРНАЕСТИ БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ
У САБОРНОЈ ЦРКВИ 

Срби у Темишвару су већ четрнаест година заредом нави-
кли да себи на дан Божића приуште уживање у духовној хор-
ској музици. Тако је било и ове године, 7. јануара, с почетком 
у 19.00 часова, када је у Саборној цркви Вазнесења Господњег 
у Темишвару Граду, одржан свечани Божићни концерт.
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 Као и ранијих година,  Саборна црква је била испуњена 
до последњег места. Када су се светла угасила, Дејан Попов, во-
дитељ програма, поздравио је све присутне, свештенике, зва-
ничнике и остале госте, пожелевши им срећне празнике, после 
чега је представио учеснике на концерту и прве да се представе 
позвао чланове Хора “Teofora Dacica Timisiensis”, православне 
румунске парохије из темишварског кварта Дачија. Овај хор 
је под управом диригента, оца Флорина Јонуца Филипа извео 
композиције: D. G. Kiriak „O, ce veste minunată“, P. Constantinescu 
„Condacul Nasterii Domnului“, N. Belean „Gazde mari nu mai 
vorbiti“, Gh. Cucu „În vârfuri la nouă meri“, „Am plecat să colindăm“

Најлепши тренутак концерта био је када су наступила 
деца, односно група српских коледара из Темишвара: Ивана 
Тодоровић, Ивана Цејку, Снежана Чонвика, Матеј Никола 
Баројану, Тања Момир, Софија Стојков, Нада Попов, Гордана 
Аћимов, Богдан Рајков, Саша Марков, Лука Стојков и Игор 
Фењац под управом професора Јоце Бугарског и упутством 
Милице Пантин. Они су одушевили публику извевши Божићне 
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рецитације и песме: „Звезда се засја“, „Божић, Божић благи дан“, 
„Тјело Христово“, „Господе, Боже мој“ и „Земља снова“.

 Последњи je наступиo, као домаћин и организатор кон-
церта, Хор Православне Српске саборне цркве у Темишвару под 
диригентском палицом професора Јоце Бугарског, са солистима: 
Милицом  Пантин, Предрагом  Остојин и Пером Тодоровићем. 
Они су извели композиције: Ј. Бугарски „Отче наш“ (cемар-
тонски напев), Ст. Ст. Мокрањац „Рождество Твоје“ (Tропар 
Рождества Христова), И. Бајић / Т. Петијевић „Дјева днес“ 
(Kондак Рождества Христова), „Небо и земља“ (Украјинско 
коледо), М. Марковина „Божић зове с оне стране“, В. Илић 
„Вси јазици“, И. Бајић „Избављеније посла Господ“ (Причастен 
Рождества Христова), „Царска јектенија“,  „Богородице Дјево“ 
(руски напев, женски хор), А. Косолапов „Утверди Боже“, Ј. 
Бугарски „Маријо славна“ и Ст. Ст. Мокрањац „Коледа“.

Присутни у темишварској Саборној цркви Вазнесења 
Господњег су са одушевљењем испратили овај догађај. У за-
кључку су се присутнима обратили, протојереј-ставрофор Јоан 
Буде, старешина православне румунске парохије у темишвар-
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ском кварту Дачија и протојереј Јоца Несторовић, стареши-
на Саборне цркве,  који су поздравили све присутне, особито 
учесницима програма на уложеном труду, пожелевши свима 
срећне божићне празнике.

Горан  Пантин
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БОГОЈАВЉЕЊЕ НА НЕРИ                                                                     
(МОЛИТВА И ПОРУКА ЈЕДНОГ НАРОДА

НАД РЕКОМ РАЗДЕЛИТЕЉКОМ)

Бројна су места, воде и реке, где се о Богојављењу пли-
ва за Часни крст, али нигде као у Пољадији. Не, река Нера 
не тече узводно. Није то у питању, али за Србе, који су после 
разграничења остали на њеној левој обали, Богојављење није 
само хришћански празник, који слави јављање Бога Сина, већ 
много више.

Више од религије.
Овако су о Богојављењу, 19. јануара 2018. године, као уо-

сталом сваке године још од почетка деведесетих, освећене воде 
реке Нере код Соколовца (Румунија) и Врачев Гаја (Србија), а 
младићи из обе земље заједнички су пливали за Часни крст. 
Без пасоша, препливали су као од шале хладну воду, брзу реку, 
границу две државе, а крст изнели на леву обалу.

(Врела) крв није вода.
Свету архијерејску литургију у месној соколовачкој све-

тоникојалевској цркви је служио Његово Преосвештенство 
Епископ будимски и адмнистратор темишварски Г. Лукијан, 
коме су саслуживали: протојереј-ставрофор Маринко Марков, 
архијерејски заменик, игуман Јустин (Стојановић), егзарх ма-
настира Епархије темишварске, игуман Герасим (Милић), 
настојатељ манастира Златице, протонамесник Перица 
Живановић, месни парох соколовачки и епархијски ђакон 
Миодраг Јовановић. Служби је присуствовала и базјашка игу-
манија Теофанија (Ковачевић), а певали су епархијски теолози 
Васа Моза, Снежан Михај и Миодраг Јанковић, као и  учени-
ци месне, осмогодишње школе. После отпуста свете литурги-
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је, вода је освећена и раздељена верницима.

Након богослужења и мале паузе, у 13 часова, свештен-
ство, монаштво и присутни народ су литијски кренули до реке, 
где су на другој обали, већ стајали мештани Врачев Гаја и окол-
них села,  Епископ банатски Г. Никанор и свештенство, градо-
начелник Беле Цркве и остали гости.

Виорила се српска тробојка и свирале су трубе.
После свечаног чина водоосвећења реке, до часног крста 

баченог са српске обале, у реку је ускочило 12 момака, речитог 
ли броја, од којих је само један био из Соколовца. До крста је 
најбрже допливао и изнео га владики Лукијану на благослов, 
седамнаестогодишњи Урош Морун из Беле Цркве. Први му је 
честитао, загрлио га и пољубио, још у реци, његов, четири го-
дине старији, брат Немања. 
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Бираним речима, присутнима се обратио Епископ 
Лукијан „Овде смо данас да тражимо, да испунимо сваку прав-
ду, па и правду за наш српски народ, поготово на Косову. Да 
ми више нисмо плен за одстрел, који може да убија ко хоће и 
кад хоће. Зато се молимо драгом Богу, јер нас овде има више 
него двоје и троје, да Његова правда и мир завлада свуда и по 
целом свету“.

Благослови владика, молитве, поздрави и поруке мира 
одјекнули су над водом.

„Бог се јави“! „Ваистину се јави“!
Мира нема ни данас, јер само три дана пре овог 

Богојављења, у Косовској Митровици, граду на реци Ибар 
убијен је још један Србин, Оливер Ивановић. Мир није завла-
дао ни пре сто година, када је на Нери, после Великог рата и 
победе на мировним преговорима, једном (малом, тада незнат-
ном) делу српског народа убијен вишевековни сан.

Да ли би мира било када бисмо мањинама забранили да 
(лепо) сањају?

Богојављењу на Нери присуствовали су представници 
српске мањине у Румунији, Огњан Крстић, председник Савеза 
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Срба у Румунији, Славољуб Аднађ, посланик српске мањине у 
Парламенту Румуније, Златиборка Марков, секретар Савеза, 
Радован Стефановић, председник МО ССР, као и представници 
општине Соколовац, председник општине Олгица Гица и други.

 Овај догађај, као и претходних година, финансијски је 
помогао ССР.

После заједничке молитве, пливања, порука, братског 
окупљања и симболичних догађања, остаје само жубор и хук 
мутне реке. Нимало симболичне. Реке која, ипак, само раз-
дваја. Две државе, један народ. Спаја нас једино крст Христов.

протонамесник Перица Живановић
Предраг Деспотовић
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ПРОСЛАВА НЕДЕЉЕ ПРАВОСЛАВЉА И 
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ИКОНА

,,ТЕМИШВАРУ С ЉУБАВЉУ“

У прву нeдељу Васкршњег поста, Недељу Православља, 
када пуноћа наше Цркве молитвено слави Пречисти Лик 
Господа Христа тј. свету Икону Његову, која је утиснута у све 
људе широм света, а која је оригинал и прототип сваког чове-
ка и када уједно благодаримо Светим Оцима који су 843. го-
дине после VII Васељенског Сабора, за време царице Теодоре 
и њеног сина Михаила, установили да је икона дар Божји чо-
веку и роду људском, у Богочуваном граду Темишвару торже-
ствено је прослављен поменути догађај.

Православни Оци су говорили да се ми клањамо лику 
Христовом по коме је човек створен и да је човек Христолик и 
Боголик и зато је Богочежњив и Христочежњив. Када је уста-
новљен овај данашњи празник спевана је дивна песма (тропар) 
која гласи: Поклањамо се Пречистоме Лику Твоме Христе, јер 
си Ти показао да је човек створен по лику Твоме и Ти си дошао 
и постао човек и пројавио лепоту Твога лика. 

Ми, православни, целивамо иконе не као идоле него као 
живе слике Живога Бога. Шта је то светост? Када се нагнеш 
над колевком и видиш дете, ето то је светост. И кад дете за-
плаче и после се обрадује - то је као сунце кроз облаке после 
кише, па је онда лепше и сунце и небо.

У недељу Православља, 25. фебруара 2018. године, у 
Саборној цркви Вазнесења Господњег у Темишвару, право-
славни Срби су присуствовали Светој архијерејској литургији 
коју је служио Његово Преосвештенство Епископ адм. теми-
шварски Г. Лукијан уз саслужење свештенства Саборног хра-
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ма, а Хор Саборне цркве којим диригује проф. Јоца Бугарски 
је својом духовном песмом одговарао на служби Божјој. Био 
је присутан велики број верника, који су се у великом броју 
причестили светим Тајнама. 

Додела епархијског ордена г. Светомиру Маџаревићу
После отпуста и отслуженог ,,Чина православља“ Епископ 

Лукијан је, у име Српске православне Епархије темишвар-
ске, на основу одлуке Епархијског савета, доделио Високо 
Епархијско одликовање, Орден II реда господину Светомиру- 
Свети Маџаревићу,  председнику Удружења српско-румунског 
пријатељства ,,Ризница“ из Лужнице код Крагујевца, за несе-
бичну оданост својој цркви и роду, коју је безброј пута овај 
племенити човек и пријатељ показао.

„Ово високо одликовање Српске православне Епархије 
темишварске г. Светомир 
Маџаревић је заслужио сво-
јом несебичним трудом и 
радом на одржавању и 
учвршћивању веза између 
Матице и српског народа у 
Румунији, и посебно Епархије 
темишварске, на пољу кул-
туре и уметничког ствара-
лаштва.

 Захвални за досада-
шњу али и будућу добру са-
радњу и помоћ, узносимо 
нашу молитву Свевишњем 
Богу да му  подари  крепко 
здравље, дуг живот и успе-
ха у сваком благоугодном и 
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корисном послу.
Ово црквено одликовање нека му послужи на част, а сви-

ма  за добар пример.
Дано у Богом чуваном граду Темишвару, о Недељи право-

славља,“ записано је на Епархијској повељи коју је г. Светомир 
Маџаревић добио уз орден.

У свом кратком поздраву г. Светомир је се захвалио 
Епископу Лукијану на овако високом одликовању и указа-
ној части.

Отварање изложбе ,,Темишвару с љубављу“
У наставку, са почетком у 13.00 часова, у свечаној сали 

Владичанског двора, отворена је изложба рељефних  икона и 
портрета у дуборезу ,,Темишвару с љубљвљу“ крагујевачког 
уметника г. Милована Бекоње. Ова прелепа изложба је ре-
ализована као плод сарадње Епархије темишварске, Савеза 
Срба у Румунији и Удружења српско-румунског пријатељства 
,,Ризница“ из Лужнице. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

150

 Овом догађају су уз домаћина Епископа Лукијана, прису-
ствовали и драги нам гости: Његово Високопреосвештенство  
архиепископ темишварски и митрополит банатски Г. Јован 
(Селажан) са својом пратњом, Његова екселенција др Владан 
Тадић, генерални конзул Републике Србије у Темишвару 
са пратњом, српски посланик у Румунском парламенту г. 
Славољуб Аднађ, потпредседник Савеза Срба у Румунији г. 
Дејан Попов, представници српског и румунског свештенства, 
представници медија и многи Темишварци.

Водитељ програма, протонамесник др Саша Јашин је 
поздравио све присутне, после кога су се присутнима обра-
тили: архијерејски заменик о. Маринко Марков , г. Светомир 
Маџаревић, г. Милован Бекоња који је укратко представио опус 
свог уметничког рада, Епископ Лукијан и митрополит Јован. 

Част да званично отвори овогодишњу изложбу по-
водом Недеље пра-
вославља припала је 
Високопреосвећеном ми-
трополиту банатском Г. 
Јовану, који је присутни-
ма пренео поздраве брат-
ске Румунске православ-
не цркве и нагласио да 
му је веома драго што је 
заједно са својом право-
славном браћом по вери 
са којима румунски на-
род има много заједнич-
ког и у истој је љубави 
према Богу.

Посебан догађај 
ове духовни свечаности 
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је био и тренутак доделе ордена Круне првог степена Епископу 
Лукијану, за изузетно прегалаштво на остваривању народ-
ног јединства и борбу за очување српског идентитета и кул-
туре у Румунији и Мађарској. Орден круне основао је краљ 
Александар Карађорђевић 1930. године, а данас га додељује 
старешина краљевског дома Карађорђевића. 

После разгледања изложбе, за све присутне у простори-
јама музеја, приређено је прикладно послужење.

игуман Јустин (Стојановић)                                                                          
Горан Пантин
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ИСПОВЕСТ, ПРЕЂЕОСВЕЋЕНА ЛИТУРГИЈА 
И БРАТСКИ САСТАНАК ЕПАРХИЈСКОГ 

СВЕШТЕНСТВА И МОНАШТВА

У понедељак друге недеље Часног поста, 26 . фебруара о.г. 
у Саборној цркви, сакулило је се са својим Епископом сво епар-
хијско свештенство и монаштво на још једно брацко сабрање.

У 9:45 часова, игуман златички Герасим (Милић) и све-
штеници Мирослав Ђурковић и Небојша Попов, прочитали су 
молитве свете тајне покајања и исповести, после којих су  све-
штеници по распореду приступили овој светој тајни. Часове 
је служио игуман Јустин (Стојановић).

Литургију Пређеосвећених часних дарова је служио 
Његово Преосвештенство Епископ Лукијан, уз саслуживање: 
протојереја-стафрофора Маринка Марков, јеромонаха Варнаве 
(Кнежевића) и ђакона Миодрага Јовановића. После заједнич-
ког светог причешћа и групног фотографисања, уследио је 
брацки састанак и ручак у свечаној сали Епископског двора. 
Радни део седнице су биле уобичајене теме из црквено-паро-
хијског и манастирског живота наше епархије.

ђакон мр Миодраг Јовановић
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ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА ГОСПОДА
ИСУСА ХРИСТА У САБОРНОЈ ЦРКВИ

Васкрс-хришћанска Пасха (грч: Χριστιανικό Πάσχα) - нај-
већи хришћански празник, дан који Црква слави као централни 
догађај Христове победе над смрћу. Васкрсење Господа Исуса 
Христа је темељ Хришћанства: „А ако Христос није устао, онда 
је празна проповед наша, празна је и вера наша“ (1 Кор 15, 14), 
тј. сва вера и проповед Христових ученика, а касније и сваког 
хришћанина, ниче из тог најважнијег Христовог дела. На исти-
ни да је Христос Васкрсао, заснива се и нада хришћана у соп-
ствено васкрсење: „јер као што у Адаму сви умиру, тако ћe и 
у Христу сви оживети“ (1 Кор 15, 22).

Васкрс је врхунац хришћанске Црквене године, празник 
над празницима, јер се на тај велики дан испунило очекивање 
и жеља свих праведника и пророка од Адама до Светог Јована 
Крститеља. Васкрс се зове и Пасха, по угледу на старозаветни 
празник који су Јевреји светковали у пролеће, у спомен чуде-
сног ослобођења из египатског ропства. У том смислу, Васкрс 
је хришћанска Пасха која означава прелазак са Христом из 
смрти у живот, са земље у вечни небески живот.

Кажу: Васкрсење Христово је измишљотина, јер мртви 
не васкрсавају. Да, али само ако нема Бога. Међутим, ако Бога 
има, онда и смрт мора бити побеђена, јер Бог не може бити 
Бог распада и смрти. Но, они настављају: али, Бога нема јер Га 
нико није никада видео. Али, шта значи онда - питамо их ми- 
сво то искуство милиона људи који радосно тврде да су виде-
ли Бога, али не физичким, већ унутарњим, дубљим и поузда-
нијим видом? Прошло је две хиљаде година, а светом и даље 
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као одговор на небески поздрав „Христос васкрсе!“ одјекује 
тај сверадосни отпоздрав „Ваистину васкрсе!“. Зар не видите, 
зар не чујете? Зар у дубини ваше свести - са ону страну свих 
анализа, мерења и провера  не видите, не осећате ту бесмртну 
и блештаву светлост, зар не чујете тај вечни глас који говори: 
„Ја сам Пут, Истина и Живот…“? Зар не схватате да у дубина-
ма душе, Христос непрестано одговара неверном Томи у нама, 
у мени, у теби: „Блажени они који не видеше, а повероваше“.!!!

Поводом највећег хришћанског празника, Васкрсења 
Христовог, у суботу 7. априла наши бројни Срби су се пред 
поноћ окупили у Саборној цркви у Темишвару, да присуству-
ју богослужењу. Окупило се око храма и старо и младо, да за-
једно сви у истој љубави, исто као и њихови преци, прославе  
један од највећих хришћанских празника- Васкрсење Господа 
Исуса Христа.

Тачно у поноћ, традиционално је кренула  дуга и величан-
ствена литија, на челу са барјацима, децом која су носила ико-
не, свештеницима и верницима са запаљеним свећама у рука-
ма, који су трократно обишли цркву и зграде црквене општине 
и Епархије. Била је ово дуга поворка, са стотинама верника и 
стотинама упаљених свећа, које су у лепој пролећној ноћи на-
јављивале диван дан који славе сви православни хришћани.

По окончању опхода, поворка се зауставила пред цр-
квеним вратима, а након што су свештеници уз појање васкр-
шњег тропара, отворили црквена врата, сви су ушли у цркву, 
као у отворени гроб Господњи са кога је одваљен камен, да би 
присуствовали поноћном богослужењу-васкршњем јутрењу. 

Свето Васкршње јутрење, прво после дана хришћанске 
жалости, Великог петка и Велике суботе, у присуству мно-
гобројних верника, служили су протојереји-ставрофори: 
Маринко Марков, Мирослав Стојков и Мирослав Драган;  про-
тојереј Јоца Несторовић и јерођакон Инокентије (Лукин) уз 
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складно појање и одговарање Хора саборне цркве у Tемишвару 
под руководством професора Јоце Бугарског. „Христос воскре-
се из мертвих, смертију смерт поправ, и сушчим во гробјех жи-
вот даровав” чуло се небројано пута те ноћи у порти и цркви 
на Тргу уједињења, као уосталом и у многим српским црква-
ма и храмовима широм света. 

Након јутарњег Богослужења, верници су се међусобно 
поздрављали речима: Христос Воскресе! Ваистину Воскресе! и 
пожелели једни другима срећне Васкршње празнике, а светлост 
понели својим домовима, чиме је најављиван нови дан, када 
су многи верници поново дошли у свети храм на Васкршњу 
литургију, да би затим са својим најмилијима, у кругу поро-
дице, прославили овај велики празник.

У Саборном храму Вазнесења Господњег у Темишвару, 
православни Срби су присуствовали светој архијерејској ли-
тургији, коју је служио Његово Преосвештенство Епископ адм. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

157

темишварски Г. Лукијан,  уз саслужење протојереја-ставро-
фора: Маринка Маркова, Мирослава Стојкова и Мирослава 
Драгана, игумана Јустина (Стојановића), протојереја Јоце 
Несторовића, јерођакона Инокентија (Лукиног) и епархиј-
ског ђакона Миодрага Јовановића, уз садејство Хора  Саборне 
цркве у Tемишвару. У току Свете литургије, прочитана је и 
Васкршња посланица Његове Светости Патријарха српског г. 
Иринеја и свих епископа Српске православне цркве. 

игуман мр Јустин (Стојановић)                                                       
Горан Пантин
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ЦРКВЕНА СЛАВА У РЕШИЦИ                                                     
(ДУХОВНИ ХОРИЗОНТ РЕШИЧКИХ СРБА)

У Решици, смештенoj и заштићенoj од природно-гео-
графског утврђења банатских планина, Срба је било од давни-
на, међутим никада у довољном броју да би заживели као ор-
ганизована заједница и изградили себи богомољу. Број Срба у 
Решици је порастао у другој половини XX века, као последица 
навалне индустријализације подручја, када су се доселили, не-
што из Дунавске клисуре, нешто из северних предела Баната. 

Српска православна парохија у Решици је прво била у 
рангу мисионарске и опслуживали су је свештеници соколовач-
ког окружног протопрезвитерата. Свештеници из Темишвара,  
Мирослав Стојков и Раденко Стојковић су такође обилазили 
Србе у Решици, ишли од улаза до улаза по стамбеним зграда-
ма и тражили где има српских имена и породица. Парохија је 
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основана по благослову блаженопочившег Епископа  шу-
мадијског др Саве Вуковића, администратора епархије теми-
шварске, непосредно после Револуције, 1990. године.

 Први решички парох је од 1990. године био свештеник 
Стојан Петровић, кога је чекала незавидна ситуација, јер Срби 
нису имали ни своју цркву ни парохијски стан. Службе су оба-
вљане у изнајмљеној Евангелистичкој цркви, коју су решички 
Срби генерално обновили, али из које су истерани после осам 
година. Богослужења су затим обављана у градској библиоте-
ци „Павле Јорговић“. Локалне власти су на молбу српског па-
роха и верника, уступиле локацију за изградњу српске цркве. 
У међувремену, градске власти су одредиле другу (садашњу) 
локацију, и дана 4. септембра 1999. године, Епископ славон-
ски и администратор епархије темишварске Г. Лукијан, извр-
шио је освећење темеља храма, који је подигнут у српско-ви-
зантијском стилу по пројекту архитекте Борислава Виктора 
Најдана из Решице. 

Црква је подигнута захваљујући великим залагањем ме-
сног пароха као и прилозима верног народа из земље и ино-
странства. Храм су осветили Епископи шумадијски Сава и 
славонски Лукијан, на Томину недељу, 9. априла 2001. годи-
не. Храм је посвећен празнику Васкрсења Христовог, када је 
установљено да се из практичних разлога, храмовна слава увек 
прославља у прву недељу после Васкрса. 

Тренутно, према парохијској статистици, парохија бро-
ји 217 Срба, односно, 90 домова.

Сада се Решичани окупљају око новоподигнуте српске 
цркве, која је уједно и епицентар српске заједнице у овом гра-
ду. Подизањем богомоље решички Срби су добили свој симбол 
сабраности и духовни хоризонт. Њено стајање на узвишењу 
једне решичке улице избија попут светионика који сија у ма-
гли будућности преосталих Срба. Али храм је више од тога! 
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Света Литургија која се у њему редовно служи, васпоставља 
хришћански идеал братства, хармоније и љубави. На литур-
гију долазе и Срби, и Румуни. 

Садашњи решички парох, протојереј др Васа Лупуловић 
према потреби  служи литургију и на српском и на румунском 
језику. „За мене прво постоји православље, па после дође је-
зик и тек онда национална припадност“, поручује свечовечју 
поруку у духу хришћанства прота Васа. 

По речима пергамског митрополита и поштованог бого-
слова садашњице, Јована Зизјуласа: „Оно што нам даје иден-
титет који не умире, није наша природа, него наш лични од-
нос са Богом. Истинска личност се рађа из љубави и односа 
са другима“.

Сваке године, верници из града на Брзави окупљају се 
у прву недељу после Васкрса, Томину недељу, да обележе свој 
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храмовни празник и славу. Тако је било и овог 15. априла 2018. 
године. Свету литургију су служили месни парох протојереј 
др Васа Лупуловић и умировљени свештеник и бивши кли-
рик источно-америчке епархије, протојереј-ставрофор Живко 
Велимировић, који је у својој беседи истакао: “Обратимо, дра-
га браћо и сестре, дужну пажњу на садржину данас прочита-
ног Светог јеванђеља, да би се из случаја апостола Томе и ми 
научили и извукли поуку да појачамо своју личну веру и да је 
пренесемо и на наше ближње“, и додао да је данас најпотреб-
није да сачувамо свој мир и здравље.

Након свете литургије, уследио је литијски опход око 
храма, којој се прикључио и украјински свештеник Петар 
Поповић, после чега је пререзан славски колач. Кум овогоди-
шње славе је био г. Жива Кокар са својом породицом, док је 
славску ружу за наредну  годину преузео г. Богдан Пегулеску. 

 Брига за неговање и чување славских обичаја тради-
ционално припада друштву „Свети Тома“, односно, његовим 
вредним члановима, који су трудбено и брижљиво предани 
цркви у Решици.

„Радујем се што је било толико света на нашој сла-
ви. Имали смо пуно гостију, између осталих, и нашу госпо-
ђу Радмилу Милентијевић“, поделио је своје утиске са славе 
потпредседник Месне организације Савеза Срба у Румунији 
Драган Мировић.

Међу присутнима је била и Радмила Милентијевић, ве-
лики добротвор, Српкиња која дуги низ година живи и ради 
у Америци, која је својим издашним финансијским давањем 
омогућила изградњу садашњег Српског културног центра и па-
рохијског дома у Решици, чиме је помогла да слава храма има 
већи сјај и живот парохијске заједнице добије на квалитету. 
Она није сакривала своје одушевљење што је опет у Решици и 
казала је да се осећа срећном када је овде, јер су „људи топли, 
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гостољубиви и ја сам буквално као код своје куће.“
„Тек ван граница отаџбине, могуће је осетити и доживе-

ти ту необичну мешавину носталгије, поштовања извора ду-
ховности и намере да се међу другима остане свој. Али, пре 
свега, могуће је осетити велику жељу и снагу да се очува, што 
је могуће дуже, оно што се, једноставно зове - корени“, преци-
зно је описао тај сусрет са граница Војислав Ананић, у којем 
се нашла, заправо, и г. Радмила Милентијевић.

„Идентитет се чува преко језика“, каже учитељица Анка 
Поповић. Ове јесени ће се навршити три године од како се у 
Решици факултативно учи српски језик у две групе. Заслуге 
припадају њој и учитељици Добринки Пантин. Постоје две 
групе, мала коју чине деца до осмог разреда, коју води Анка 
Поповић и велика, са гимназијалцима и понеким студентом, 
којом руководи Добринка Пантин. Ове године, малу групу 
чине 11 ђака, а велика група има 4 члана. Одраз ревносног 
рада види се на прослави Светог Саве и на другим нашим до-
гађајима, када деца рецитацијама и позоришним комадима 
украшавају светковине и чувају светосавску свећу од гашења.

протојереј др Васа Лупуловић                                                           
Никола Лакић
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РЕВНОСНО СЛУЖЕЊЕ СЕМИКЛУШАНА
РОДУ И ДОМУ СВОМЕ

У суботу, 19. маја 2018. године, за српску парохијску за-
једницу у Великом Семиклушу, догодио се значајан историј-
ски догађај, када су освећени нови сатни механизми за цр-
квени торањ и генерално обновљена српска капела на гробљу. 

У овом граду на Аранци, Србе красе атрибути посвећено-
сти, целовитости и саборности. Овде Срби због своје храбро-
сти, ревности и чврстине вере, своју  традицију држе живом, 
у смислу да је преносе, негују и обнављају. Својом духовном 
и практичном снагом, достојни су наследници величине сво-
јих славних предака, не дозвољавају да се прошлост изгуби и 
труде се за своју будућност.

У присуству великог броја верника, у цркви Успења 
Пресвете Богородице, свету архијерејску литургију је служио 
Његово Преосвештенство епископ будимски и администра-
тор темишварски господин Лукијан, уз саслужење: протоје-
реја-ставрофора Маринка Маркова, архијерејског заменика, 
протојереја -ставрофора Огњана Плавшића, архијерејског на-
месника арадског, протојереја-ставрофора Маријуса Подереуа, 
месног румунског пароха, игумана Јустина (Стојановића), ег-
зарха манастира епархије темишварске, јеромонаха  Варнаве 
(Кнежевића), госта из будимске епархије, протонамесника 
Дине Чокова, месног пароха и епархијског ђакона Миодрага 
Јовановића. За певницом су складно одговарали чланови 
мешовитог црквеног хора. Апостол су читала деца: Алесија 
Лавренски, Маја Јовановић и Тијана Колпош. Символ вере је 
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казивала Милица Чоков, а епископу су чтецирали Давид Аднађ 
и Марко Радић. Светој литургији је поред верног народа, при-
суствовало и скоро целокупно свештенство архијерејског на-
месништва арадског, г. Славољуб Аднађ, српски посланику у 
Парламенту Румуније, г. Дануц Гроза, градоначелник Великог 
Семиклуша као и његов заменик г. Раду Асафтеи.

 У току свете литургије, на малом входу, Епископ Лукијан 
је месног пароха о. Дину Чокова за вишегодишњи труд и рад 
на духовној и материјалној обнови поверених му парохија, као 
и  примером свога ангажовања око обнове манастира Бездина, 
рукопроизвео у чин протојереја. Присутни народ је једногла-
сно потврдио речи Епископа Лукијана да је о. Дона „Достојан- 
Аксиос“ овог узвишеног свештеничког звања. Владика је но-
вом проти пожелео да и даље настави да ревносно служи Богу 
и свом роду.

После светог причешћа, прота Дина је се присутнима 
обратио пригодном беседом, у којој се захвалио, пре свега 
Епископу  Лукијану на посети семиклушкој парохији и ука-
заној части одликовањем протојерејским чином, викару о. 
Маринку, присутном свештенству, члановима црквеног одбора, 
као и г. Славољубу Аднађу, српском посланику у Парламенту 
Румуније, за кога је нагласио да: ,,Од када сам овде, сви зна-
мо да је он будним и cтpучним оком надгледао да сви радoви 
окo рecтaурaциje црквe, капелe и дpугиx црквeниx здaња буду 
урађени како треба, тpaјно и квалитетно. Mного je бринуо и 
да слoгa влада у нашoj заjeдници, jep бeз ње нe би уcпели да 
много тога уpaдимо“. 

После отпуста свете литургије, свештенство и верници 
су литијски изашли у порту, где је са јужне стране цркве из-
вршено благосиљање нових сатних механизама, на којима су 
бројчане вредности изражене црквенословенским словима. 
Механизме је израдио г. Јовица Милосављевића из Београда.
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Први јавни механички сат направио је српски монах 

Лазар Светогорац 1404. године у Русији, што ће рећи, готово 
200 година пре него што су швајцарски часовничари, данас 
познати као најбољи мајстори у свету, основали свој еснаф 
(1601. године). Од око 1200 знаменитих часовничара Европе, 
овај слуга Божији се, хронолошки гледано, налази између дру-
гог и четвртог места.

Механички часовник монаха Лазара на торњу Кнежевог 
двора у Москви, један од првих 10 таквих сатова у Европи, ме-
рио је време пуних 217 година, када је замењен новим, који 
је убрзо нестао у великом пожару. Израђен је по наруџбини 
Великог кнеза Василија Дмитријевича и тада је коштао колико 
и велика богаташка кућа. По писању руских извора, Лазарев 
часовник је био право техничко чудо. Као што се може виде-
ти на једној минијатури из 16. века, имао је три тега: један за 
покретање казаљки, други за откуцавање часова и трећи за 
откуцавање њихових четвртина, што је било додатно чудо за 
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оно време, када минути у другим срединама нису имали зна-
чаја. Наравно да се монах Лазар није смео усудити да оде на 
ноге Великом кнезу московском, а да пре тога није израдио бар 
десетак, можда и више сличних часовника широм Балкана. 

Иако Лазарев часовник из Москве није сачуван, један сат 
који највероватније потиче из тог доба још увек се може виде-
ти у манастиру Хиландару. То је, без сумње, најстарији часов-
ник на Светој Гори и, уопште, нашим духовним просторима, и 
овај механизам, касније осавремењен,  још увек функционише.

О пажње вредној традицији српског часомерја, сведочи и 
бројчаник часовника на звонику манастира Светог Георгија (на 
Брзави), задужбини српске деспотске породице Бранковића из 
1485. године, удаљеног око 40 километара јужно од Темишвара, 
на којем су часови означени не римским или арапским, већ 
старословенским бројкама (Аз, Вједи, Глагол, Добро, Јест…), 
исто као и на Лазаревом сату из 1404. године. Колико је по-
знато, ово је једини сачувани бројчаник те врсте из пре-Хај-
генсовог доба. Овој врсти бројчаника се придружује и сатни 
механизам цркве у Великом Семиклушу.

Потом се литија упутила ка гробљу, где је извршено осве-
ћење генерално обновљене капеле светог Јована Крститеља, 
која је подигнута као задужбина породице Јована и Милеве 
Добрић 1924. године, у знак оданости светој цркви и српском 
народу за успомену. Радови на  генералној обнови  и санаци-
ји капеле су трајали две године.

Тај аманет из прошлости, преузела је данашња генерација 
Срба у Великом Семиклушу.  У бици против заборава васкрсли 
су лепоту трајања која је сам смисао хришћанске филозофије. 

Испред капеле је извршен и молитвени помен свим упо-
којеним ктиторима и свим упокојеним који су сахрањени на 
овом гробљу. Уследило је и заједничко фотографисање свих 
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присутних, као будући подсетник на овај догађај.
Свечаност је настављена у свечаној сали каштела племе-

ните породице Нако, где су чланови црквеног хора и чланови 
КУДА приказали и пригодан културно-уметнички програм.

Освећењем сатних механизама и гробљанске капеле по-
казао се кључ српског доживљаја прошлог и будућег у Великом 
Семиклушу. Семиклушани знају да је немогуће духовно при-
свајати будућност без задирања у своја ранија историјска ис-
ходишта. Такође је, са друге стране, одавно примећено да је 
памћење прошлости услов да планови за будућност буду сми-
слени. Традиција и чување свести о прошлости имају смисла 
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једино са становишта будућег опстанка заједнице. Стога, Срби 
у Великом Семиклушу не само да су обновом својих старих 
здања показали да су достојни чувари традиције и своје про-
шлости, него стреме и у будућност, попут сатова, који су  сим-
боли времена и кретања.

протојереј Дина Чоков                                                                                
Никола Лакић                                                                            
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СПАСОВДАН- ХРАМОВНА СЛАВА
САБОРНЕ ЦРКВЕ У ТЕМИШВАРУ

По речима оца Александра Шмемана, празник Вазнесења 
Господњег је празник неба отвореног човеку, празник неба као 
новог и вечног дома и обиталишта човековог, неба као нашег 
истинског завичаја. Грех је раздвојио земљу од неба и претво-
рио нас у земна и приземна бића која су упућена искључи-
во на земљу и која живе искључиво земљом. Грех и није ни-
шта друго до наше унутарње одрицање од Неба. И ми на дан 
Вазнесења не можемо, а да се не згрозимо пред тим човеко-
вим одрицањем од Неба, пред одрицањем којим је данас за-
трован читав свет. 

Када Хришћанство говори о Небу онда ту уопште није 
реч нити о каквом вангалактичком пространству, нити о ка-
квом непознатом космосу. Реч је о Небу које нам је вратио 
Христос. О Небу које смо изгубили у свом греху и гордости, 
у својим земаљским и искључиво земаљским наукама и иде-
ологијама. Реч је о Небу које нам је Христос поново открио, 
даровао и вратио да буде наше. Небо  то је Царство вечно-
га живота, Царство истине, добра и лепоте. Небо - то је пуно 
одухотворење човека. Небо - то је Царство Божије, то је по-
беда над смрћу, то је тријумф љубави и знања, то је она апсо-
лутна чежња за коју је у Јеванђељу казано: "Што не виде око, 
и не чу ухо, и што не дође у срце човеку, то је Бог припремио 
онима који Га воле".

Све то нам је открио и изнова даровао Христос, прожев-
ши небом читав наш живот већ овде и сада, претворивши ову 
земљу у одраз и одблесак небеске лепоте. Ко је то сишао са неба 
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на земљу да би нам вратио небо? Бог. Ко се са земље узноси на 
Небо? Богочовек Исус. Или како каже свети Атанасије Велики: 
"Бог је постао човек да би човек постао бог". Бог се спустио 
на земљу да бисмо се ми вазнели на небеса! То је прави сми-
сао празника Вазнесења Господњег! У томе је његова светлост 
и његова неизрецива радост. Ако је Христос на небу, ако ве-
рујемо у Њега и волимо Га, онда смо и ми са Њим на небу. За 
Његовом трпезом, у Његовом царству. Ако се у Христу ва-
зноси човек, онда то значи да је у Христу и мени отворен пут 
Вазнесења, онда то значи да сам и ја призван да се вазнесем, 
онда то значи да се и мени у Вазнесењу открива циљ, смисао 
и крајња радост мога живота.

Све, баш све што нас окружује непрестано нас вуче на-
ниже. Али, на празник Вазнесења ми гледамо Христа који се 
вазноси у слави, гледамо Његово божанско тело које се вазно-
си на небо и говоримо себи и свету: " То је истина о свету и чо-
веку, то је оно на шта нас одувек позива Бог! ".

Оваквим предпразничним мислима и богослужењем у 
Темишварској саборној цркви отпочело је овогодишње пра-
зновање храмовне славе. Свечани звук  звона у среду 16. маја 
у 17. часова, означили су почетак празничног бденија које је 
служио Његово Преосвештенство Епископ адм. Темишварски 
Г. Лукијан уз саслужење свештенства. За певницом су одгова-
рали, братство Саборног храма као и појци. 

На сам дан празника, у 10 часова, почела је 
Света Архијерејска Литургија коју је служио   Његово 
Преосвештенство Епископ Г. Лукијан уз саслужење: прото-
јереја-ставрофора: Маринка Маркова, Стојана Петровића,  
Мирослава Стојковог и Мирослава Драгана; игумана Јустина 
(Стојановића); протојереја Јоце Несторовића и Зорана Остојића 
из Будимпеште, јереја Зорана Мајкића, јеромонаха Варнаве 
(Кнежевића) као и  јерођакона Инокентија (Лукин) и ђаконâ 
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Јосифа Станковића и Миодрага Јовановића. Посебно благоље-
пије величини празника је допринело и појање Хора Саборног 
храма. Присутнима се пригодном беседом обратио прота 
Стојан Петровић. 

После отпуста Свете Литургије, извршен је литијски оп-
ход око светог храма, уз читање светог јеванђеља и кропљење. 
Извршен је и помен свим упокојеним оснивачима, ктиторима, 
приложницима и свештенослужитењима храма.  

У 17. часова су по устаљеној банатској традицији, све-
штеници гости: протојереј-ставрофор Огњан Плавшић, архи-
јерејски намесник и парох арадски; протојереји Душан Кључар, 
парох  варјашки и Зоран Остојић, парох будимпештански; 
протонамесник Благоје Чоботин, парох кетфељски, јерођакон 
Инокентије (Лукин) и ђакон Јосиф Станковић - служили ве-
черње. За певницом су поред братства Саборне цркве, били и 
протојереј-ставрофор Тома Стојшић, из Америке, протонаме-
сник Иван Попов, парох улбечански, јереј Жива Милованов, 
као и епархијски појци.
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Уз хорско певање тропара, свештеници су са кумовима 
и домаћинима овогодишње славе госпођом Кајком Стојковић 
са ћерком Биљаном, пререзали славски колач. Славску ружу 
и кумство за наредну годину преузео је од своје баке и тетке, 
г. Бобан Стојковић са својом породицом.

Надахнуту беседу о овом великом празнику изговорио 
је гост из Будимске епархије, прота Зоран Остојић, после које 
се прота Јоца Несторовић, старешина темишварске Саборне 
цркве, изабраним речима захвалио кумовима, парохијанима, 
гостима и свима онима који су уприличили ову светковину. 

Поред верног народа, који је у великом броју присуство-
вао славском весељу, слави су присуствовали и Његова ексе-
ленција г. Владан Тадић, генерални конзул Републике Србије 
у Темишвару, и г. Огњан Крстић, председник Савеза Срба у 
Румунији. 
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Присутниом народу је подељено славско жито и колач, 
после чега је уз пригодно послужење у порти уследило народ-
но весеље. Оркестар Марка Табана је свирао српска народна 
кола, а лепоту наше изворне српске песме дочарала је солист-
киња Русмаринка Мела Јаношевић.

За званице је приређена свечана вечера са узајамним до-
брим жељама и здравицама. 

На страницама летописа Саборног храма додајемо још је-
дан запис као потврду и сведочанство мисије Цркве Христове, 
нераскидиве заједнице љубави Бога и људи.

протојереј Јоца Несторовић                                                             
Горан Пантин
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СПАСОВДАН- ХРАМОВНА СЛАВА
У СРПСКОМ СЕМАРТОНУ

Празник Вазнесења Господњег-Спасовдан је храмовна 
слава у Српском Семартону, коју овдашњи житељи и њихови 
гости, по традицији, највише очекују у току године. Истина, 
пре тридесет-четрдесет година, дешавало се да на месној хра-
мовној слави бива и по два пута више гостију него самих ме-
штана. Чак је и  пространа порта месне цркве бивала тесна да 
прими све оне који су желели да присуствују резању славског 
колача и освећењу кољива и, наравно, весељу које би уследи-
ло након овог чина. 

Данас, на Спасовдан, семартонских домаћина и гостију је 
све мање, а долазе једино они (из града понајвише) који желе 
да на овај велики празник буду у свом родном селу. 

Свету литургију су у присуству парохијана и гостију слу-
жили: протојереј-ставрофор др Бранислав Станковић, архије-
рејски намесник темишварски, протојереј Васа Жупунски, пен-
зионисани парох из Рудне, протојереј Миланко  Стојановић, 
парох у Немету, јереј Василе Балог, румунски свештеник из 
Дињаша и месни парох јереја Миливој Горник.  За певницом 
су одговарали протонамесник Иван Попов, парох у Улбечу и 
појац Борислав Жигум. 

Приликом богослужења, надахнуту славску беседу о 
Божанском домостроју спасења одржао је архијерејски наме-
сник темишварски, прота др Бранислав Станковић.  

Након заамвоне молитве, освећено  је ново постоље које 
симболизује Христов гроб, прилог овогодишњих кумова.
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Не мање свечано, било је и у поподневним часовима. 

Радост семартонске славе удвостручена је посетом Његовог 
Преосвештенства Епископа будимског и администратора те-
мишварског Г. Лукијана, који је нашао за сходно да поводом 
овог великог празника и храмовне славе буде међу семартон-
цима. На вечерњем богослужењу са резањем славског колача и 
благосиљањем жита, уз владику Лукијана, служили су: игуман  
Никон (Корићанац), старешина манастира светог Георгија (на 
Брзави), протојереј-ставрофор Тибериу Бенеску, румунски па-
рох у  Улбечу, протонамесник Георгије Андрејић, парох у Фењу, 
јереј Борислав Макавеј, парох у Ченеју, јереј Василе Балог, ру-
мунски парох у Дињашу, јереј Зоран Милованов, румунски 
парох у  Берекуци и епархијски ђакон Миодраг Јовановић. За 
певницом је одговарао епархијски појац, дипломирани тео-
лог Васа Моза. 

Након резања славског колача, у присуству овогодишњих 
кумова, госпође Иванке Војкулеску са ћерком Ђурђевком и 
сином Јованом, месни парох, јереј Миливој Горник, пред при-
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сутним народом, изабраним речима је захвалио Епископу 
Лукијану, што је нашао за сходно да  са Семартонцима поде-
ли радост овог значајног празника, кумовима, парохијани-
ма, гостима и свима онима који су уприличили ову светкови-
ну. Кумство и славску ружу за наредну годину, како то наша 
српска традиција налаже, прихватило је    осамнаест семар-
тонских породица: Владимир и Светлана Банду, Сава и Весна 
Драгачки, Спаса и Стела Гаман, Јоца и Јулија Грубачки, Радоја и 
Ката Живанов, Предраг и Стојанка Мирјанић, Благоје и Перса 
Тодоров, Јованка Тодоров, Велимир и Олга Спорин, Љубиша 
и Душка Шажан, Нелу и Весна Струца, Златомир и Флорина 
Мирков, Илија и Маријана Вукојев, Јовица и Мирјана Јаношев, 
Александра Перинац, Јефта и Гордана Еремић, Златко и Ралука 
Перинац и Миодраг и Николета Грубачки.

Својим присуством, славље су увеличали и високи гости, 
г. Славољуб Аднађ, српски посланик у Парламенту Румуније и 
г. Габријел Драган, председник месне општине Улбеч.

 Празновање у Српском Семартону је настављено у цр-
квеној  порти, пригодним послужењем и наступом играча 
месног КУД-а „Круна“ који су представили лепоту српског 
фолклора. За добро расположење свих присутних побринуо 
се оркестар браће Савић, из Вршца, са вокалним солистом 
Марком Секулићем, који је у вечерњим сатима свирао и на 
славском балу. 

јереј Миливој Горник                                                                       
Горан Пантин
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ДУХОВИ- ХРАМОВНА СЛАВА У УЛБЕЧУ

На празник Силаска Светога Духа на апостоле, Срби у 
Улбечу су прославили своју храмовну славу, већ четврти пут 
у  новосаграђеној цркви.

У преподневним часовима, Улбечане је својим прису-
ством удостојио надлежни архијереј, Његово Преосвештенство 
Епископ будимски и администратор темишварски Г. Лукијан, 
који је началствовао Светом  литургијом, уз саслуживање игу-
мана Јустина (Стојановића),  протонамесника Ивана Попова, 
месног пароха, епархијског ђакона Миодрага Јовановића и је-
рођакона Инокентија (Лукин). Након литургије, прочитане су 
прописане коленопреклоне молитве и обављен је трократни 
литијски опход око храма.
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Поподне је служено славско вечерње са чином резања 
колача. Чинодејствовали су: протојереј-ставрофор Огњан 
Плавшић, архијерејски намесник арадски, протојереј-ставро-
фор Тиберију Бенеску, румунски парох из места и игуман ма-
настира Светог Георгија Никон (Корићанац). Истакавши зна-
чај овога празника, месни парох Иван Попов је на крају своје 
беседе захвали освима онима који су допринели да се цркве-
на слава прослави у најбољем реду, као и свим званицама и 
присутнима на богослужењу. Овогодишњи кум је био г. Дарко 
Грубачки са својом породицом, а славску ружу за наредну го-
дину је преузела породица Жељка Матића.

Славско весеље је одржано у дворани месног Дома кул-
туре. Весеље су отворили играчи КУД „Круна“ из Српског 
Семартона, да би се за расположење присутних у наставку 
побринули певачица Гордана Адамов Лана и њен оркестар из 
Кикинде.

Међу осталим званицама, догађају су присуствовали и 
посланик српске мањине у Парламенту Румуније г. Славољуб 
Аднађ и потпредседник ССР Дејан Попов.

протонамесник Иван Попов                                                           
Дејан Попов
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ДУХОВСКИ УТОРАК НА ТЕМЕЉИМА 
МАНАСТИРА СИРИЊЕ

На празник Духовски уторак, 29. маја. 2018. године, јутар-
ње сунце је, на радост свештенства и монаштва архијерејског 
намесништва соколовачког и верника пристиглих из околних 
места, обасјало темеље манастира Сириња и, на њима симбо-
лично постављене, српску заставу и славски колач. 

Од 2015. године, са благословом Његовог Преосвештенства 
Епископа будимског и администратора темишварског Г. 
Лукијана,  на Духовски уторак, на темељима овог древног ма-
настира Светог Николе, овде се служи света литургија и одр-
жава манастирски сабор.  

 

Камени темељи светиње између Козле и Свинице краси-
ли су студен векова, стрпљиво безазленом ћутњом, а прого-
ворили нагло и оштро, иако овај говор камења није довољно 
јасан, нити га многи разазнају, па самим тим прихватају или 
не прихватају његову поруку. 
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У црквеном часопису „Гласник“ Српске православне 
Епархије темишварске за 2014. годину, у тексту „Једна могу-
ћа историја манастира Сириња“, који потписује протојереј 
др Васа Лупуловић, каже се: „У недостатку потребних исто-
ријских докумената, данас је тешко саставити или написати 
прецизну историју манастира Сириња.  Једини поуздани до-
кументи који помињу овај манастир у другој половини XVI 
века, веома су шкрти и ограничавају се само на помињање сла-
ве његовог храма и ништа више.“ Реч је о турским тефтери-
ма које цитира мађарски историчар у свом делу, (Engel Pál: A 
temesvári és moldvai szandzsák törökkori települései (1554-1579), 
Szeged, 1996, стр. 128).    

Темељи манастира су удаљени више стотина метара од 
Дунава, уз реку Сириња, између ове и пута који води ка на-
сељу званом Бигар и сачињени су, како наводе стручњаци, у 
облику „триконхоса“.  Администратор светиње је свиничан-
ски парох јереј Данило Божин.

Свету литургију су служили свештеници соколовач-
ког намесништва: протојереј-ставрофор Васлије Плестић, 
архијерејски намесник и парох у Старој Молдави, протоје-
реј-ставрофор Мирослав Ђурковић, парох у Златици, про-
тојереј-ставрофор Жива Мартиновић, пензионисани парох 
у Свиници, игуман Герасим (Милић), настојатељ манастира 
Златице, протојереј Јоца Живановић, парох у Луговету, прото-
јереј Борислав Ђорђевић, парох у Лесковици, протонамесник 
Перица Живановић, парох у Соколовцу, протонамесник Бошко 
Тикартић, парох у Љупкови, протонамесник Сава Мареш, па-
рох у Мачевићу, јереј Верољуб Гвозденовић, парох у Радимни, 
јереј Душко Кључар, парох у Српској Пожежени и јереј Данило 
Божин, парох у Свиници. Литургији је присуствовала и игу-
манија манастира Базијаша мати Теофанија (Ковачевић).

  У својој беседи окупљенима, прота Васа Плестић је ре-
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као: „Већ неколико година се окупљамо овде. Открили смо ову 
светињу где су се наши стари молили, где су се калуђери по-
вукли од света и, погледајте, на каквом дивном месту су поди-
гли овај манастир, скроман и по могућностима тога времена. 
Ништа није случајно. Румунија је наша држава, ми је пошту-
јемо, овде смо се родили, овде хоћемо и да умремо, али овде 
хоћемо и да сачувамо оно што је наше“. 

Ово је прва година, након археолошких ископавања која 
су обављена у току 2002. године, како се међу темељима мана-
стирске цркве реже и славски колач. Кум је био Данијел Плестић 
из Старе Молдаве, а кумство за наредну годину је преузео г. 
Славољуб Трујкић из Мачевића. 

 „Надамо се да ће даља истраживања решити и одгово-
рити на сва питања и недоумице везане за прошлост овог ма-
настира...“ - каже аутор горенаведеног текста у темишварском 
„Гласнику“.

Недалеко од темеља манастирске цркве, на двадесетак 
метара, постављена је и табла са натписом на румунском је-
зику. Текст обухвата 9 тачака, а у наслову пише и: »Mănăstirea 
Ortodoxă Română „Sirinia“...«
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      У ишчекивању нових, непобитних доказа, који би от-
клонили сваку сумњу, када је у питању историја ове светиње, 
остаје нам, чини се, да се уздамо, ако не у време које нам и није 
баш највећи савезник, и то у многим нашим пословима испод 
овог комада неба, од Трескавца до Враголије и Збеговишта,  
једино у Онога који све види и зна. И „чија је правда вечна“.   

    
јереј Данило Божин                                                                                       

Предраг Деспотовић



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

183

КОЛЕКТИВНО СЕЋАЊЕ
НА БАРАГАНСКУ ГОЛГОТУ

Овогодишње обележавање дана депортације у Бараган 
започело је у преподневним суботњим часовима, 16. јуна 2018. 
године, служењем парастоса и полагањем венаца крај споме-
ника који је  подигнут у знак сећања на жртве комунизма, де-
портоване у бараганску пустињу и на њихова дугогодишња 
страдања далеко од родног краја и од својих огњишта у теми-
шварском Парку правосуђа. Била је ово 67 годишњица од де-
портације из Баната на ледину Барагана.

Парастос је служио Његово Високопреосвештенство 
архиепископ темишварски и митрополит банатски Г. Јован 
(Сележан) уз саслужење свештеника РПЦ, међу којима је са-
служивао и српски свештеник, протонамесник др Саша Јашин.
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 Присутнима су се након парастоса преминулим 
Бараганцима, обратили г. Николај Робу, градоначелник 
Темишвара,  г.  Славољуб Аднађ, српски посланик у Парламенту 
Румуније, представници градске и жупанијске власти и уче-
сници бараганске голготе. Њиховим дискурсима оживљена је 
на тренутак ова велика историјска драма из педесетих година 
протеклог века. Патње и жртве болно су приказане присутнима.

„Човек мења друштво, друштво мења човека, али човек 
увек треба да остане добар човек“, нагласио је српски посланик 
у Парламенту Румуније Славољуб Аднађ и поручио да се сећа-
ње на ову патњу треба сачувати како се не би више поновила.

У ноћи између 18. и 19. јуна 1951. године, другог дана 
Духова, тадашња комунистичка власт, из политичких разло-
га, депортовала је 40.320 људи, од тога, према појединим ауто-
рима, 12.791 породица из западног дела земље, Румуна, Срба, 
Немаца, Арумуна, Бугара, Словака и других. Према наводима 
Цветка Михајлова, близу 3.000 људи било је из српске заједнице.

У Барагану је рођена и Споменка Николин. Траг свог ме-
ста рођења недавно је открила посетом, „јер су јој се пробу-
дила осећања о депортацији почетком јуна“. Тамо је посведо-
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чила речи кнеза места Нова Станкуца-Скеј у Барагану Никуа 
Туркуа: “Депортовани из Баната оставили су дубоке трагове 
и печат за читаву историју овога краја. Невероватно је било 
видети неке људе под ведрим небом који су за кратко време 
успели да подигну село са изузетним домаћинствима.“

„То је лекција из историје која се, нажалост, не учи у шко-
ли“, закључио је Петру Мирчов, председник Удружења бивших 
депортованих у Бараган.

У Библији стоји да је непосредно пред своју смрт Мојсије 
свом народу издао наредбу да се сећају своје прошлости. 
Претходно је Јахве заповедио Мојсију “запиши ово у књигу на 
сећање“. Од тада народи живе у огледалу прошлости.

Никола Лакић
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СРПСКИ ВЕРОНАУЧНИ КАМПОВИ
ЕПАРХИЈЕ ТЕМИШВАРСКЕ У СВОЈОЈ

ΧΧI ГОДИНИ ТРАЈАЊА

ШЕНЂУРАЧКО ТРАГАЊЕ ЗА ЧУДЕСНИМ
Прва група (17.- 23. јун 2018.)

Духовне доживљаје не треба објашњавати, него доживе-
ти. Достојевски је знао да каже „Само ја знам шта сам дожи-
вео“. Такво једно искуство сусрета деце са светлошћу право-
славне вере, обележава са почетком сваког летњег школског 
распуста. У средњовековном манастиру Светог великомуче-
ника Георгија (на Брзави), овде познатијем као Шенђурац, већ 
21 годину заредом, одржавају се летњи дечији духовни кампо-
ви у организацији Српске православне Епархије темишварске 
и Савеза Срба у Румунији.

У недељу поподне 17. јуна, протојереј-ставрофор  
Маринко Марков, архијерејски заменик, дочекао је децу у 
Манастиру, и после вечерњег богослужења, отворио рад ово-
годишњег Духовног кампа и пожелео успех у раду, како пола-
зницима, тако и наставном кадру. 

Прве недеље кампа окупили су се ученици Српске тео-
ретске гимназије „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара, у вери, 
молитви, радости и заједништву. Деци је током једнонедељног 
боравка, пружено по могућностима за ограничено временско 
трајање, искуство хришћанства кроз заједништво. Слушајући 
слово о вери, деца су се подстицала на духовно сазревање, а 
ту благодат доживеће у наредном периоду и деца из соколо-
вачког и арадског намесништва.
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За време боравка у манастиру о нашој деци су у сменама 
бринули свештеници:  Бранислав Станковић, Стојан Петровић, 
Јоца Несторовић, Миланко Стојановић, Славољуб Везелић, 
Иван Попов, Љубодраг Богичевић, Живојин Малетић, Зоран 
Мајкић, Милан Миоковић, Борислав Макавеј, Миливој Горник,  
Драгослав Везелић, ђакон Јосиф Станковић и наши епархиј-
ски богослови и студенти. О деци су бринуле и учитељице 
из Српске гимназије, Славена Пејанов, Мара Малимарков и 
Јасмина Петров, као и вероучитељи: Лазар Станковић и Мирко 
Јовић (гост из Вршца).

У Духовном кампу деца су поред редовног богослужења 
(свакодневне свете литургије и вечерње на којима су певала) 
присуствовала  часовима веронауке, ликовне и музичке кул-
туре, на којима су учила појање и разне духовне песме. Учили 
су и иконоцртање, за које је била задужена млада и надарена 
Тијана Штецко. Поред духовне димензије, у кампу има про-
стора и за забавно-рекреативне активности. Како то устаље-
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на пракса налаже на крају боравка, у овом духовном центру, 
деца су се причестила на суботњој светој литургији и покло-
нила моштима светог великомученика Георгија и провукла 
кроз часне вериге. Слободно време проводила су шетајући по 
оближњој околини, а у пријатном хладу ораха организоване 
су и занимљиве друштвене игре.

„Деца учествују на богослужењима, васпитавају се на вер-
ски начин, дознају нове ствари на предавањима и у могућно-
сти су да схвате да је наша православна вера једна лепа вера 
пуна добрих ствари“, казао је вероучитељ Лазар Станковић.

„Предајем деци веронауку да би се упознала са основ-
ним вредностима наше православне вере и Цркве, обичајима 
и празницима. Значајно је што овде деца могу да чују српски 
језик и да га негују“, рекао је гостујући вероучитељ из Вршца, 
Мирко Јовић, приметивши да овакви кампови не постоје у 
Србији, али да по узору на Шенђурац, могу да се покрену.

Непосредни живот у нетакнутој природи која окружу-
је манастир Шенђурац повећава хармонију у кампу и отва-
ра апетит код деце према Божијој љубави и лепоти. Сеновите 
шуме, задивљујући призори пропланака и цвркут птица под-
сећају децу на Славу Божијег стварања, продубљујући захвал-
ност за све лепоте и чуда на васколикој земљи, као што сто-
ји у Књизи Немијиној у Старом Завету: „Ти си сам Господ; ти 
си створио небо, небеса над небесима и сву војску њихову, зе-
мљу и све што је на њој, мора и све што је у њима, и ти ожи-
вљаваш све то“.

Деца се након боравка у кампу враћају својим домови-
ма духовно богатија, веселија и инспирисанија, након што су 
заронили у природну лепоту шенђурачког краја и видели пут 
који води ка буђењу душе и трагању за чудесним.

Лазар Станковић
Никола Лакић
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ДУХОВНО САБРАЊЕ СА БОГОМ

Друга група (24.- 30. јун)

Најлепша наука је наука о Богу.  У недељу, 24. јуна, у ма-
настиру Шенђурац дочекана су деца из соколовачког намесни-
штва, која су у периоду од недељу дана осетила све благодети 
веронаучног кампа. Након ученика из Српске теоретске гим-
назије „Доситеј Обрадовић”, који су први ходили тим чудесним 
путем овогодишњег шенђурачког кампа, и деца из соколовач-
ког намесништва су имала прилику да доживе метнални, емо-
ционални и духовни раст.  „А Исус дозвавши (децу) рече им: 
пустите децу нека долазе к мени, и не браните им; јер је та-
квих царство Божје“, стоји у Јеванђељу по Луки, што можда, 
представља својеврсни логос овог кампа.
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 Деца су активно учествовала свако јутро на Литургији 
одговарајући на јектеније.  Овом тајном која земљу чини Небом, 
деца предокушају Божија добра. Сви који учествују у Светој 
Литургији корачају према Трпези Царства Божјег која се већ 
објавила, рекао би јеромонах Григорије Светогорац. Тако су 
се и деца у Шенђурцу спремала да буду јака стена у грађевини 
коју подиже  Бог Отац. 

На часовима веронауке деца су могла да науче о иконама, 
крсту, Цркви као Нојевој Барци, значају декалога, хијерархи-
ји анђела и значају Видовдана. Деци су знање преносили: про-
тојереј др Васа Лупуловић, протонамесник Зоран Мајкић, ђа-
кон др Јосиф Станковић и вероучитељ Мирко Јовић из Вршца. 
Бригу о деци водила је и учитељица Анка Поповић. Лепоту цр-
квеног појања, деци су дочарали богослови Снежан Михај и 
Васа Моза. Овај присни однос са Богом, приказао се деци као 
додир са нематеријалним да би се осетила као део невидљи-
вог анђеоског хора који је у служби славе Божије.

Камп је у среду, 27. јуна, имао и посету  високих званич-
ника. Децу су посетили Његово Преосвештенство владика 
Лукијан, г. Владан Тадић, генерални конзул Републике Србије 
у Темишвару,  г. Огњан Крстић, преседник Савеза Срба у 
Румунији и г. Славољуб Аднађ, српски посланик у Парламенту 
Румуније. Они нису крили радост и задовољство што се деца 
уздижу на духовној вертикали, јер то увек представља за хори-
зонталну димензију заједнице, јемство здравијих и јачих односа. 

Духовни камп је био, пре свега, прилика да деца напу-
штањем обичне свакодневице, осете присуство божанске хар-
моније и манастирску атмосферу.  Поглед на хиљаде звезда на 
ноћном небу из манастирског дворишта и ужици који се про-
налазе у лепој природи, уз сву бригу свештенства и богослова, 
уче децу да открију светлост присутну у њима, односно реал-
ност да смо иконе и подобије Божије.

Никола Лакић
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Трећа група  (1.- 7. јул)

Божјом вољом и благословом Његовог Преосвештенства 
епископа будимског и администратора темишварског Г. 
Лукијана у српском манастиру Светог Ђорђа, крај реке Брзаве, 
боравила је трећа серија српске деце у оквиру Дечјег духов-
ног кампа у организацији Српске православне Епархије теми-
шварске и Савеза Срба у Румунији и на тај начин је испошто-
вана традиција устаљена пре 21 годину.

У периоду између 1. и 7. јула, полазници Веронаучног кам-
па су била деца пристигла из парохија архијерејског намесни-
штва арадског. Многобројну групу су чиниле девојчице и деча-
ци српског порекла из Великог Семиклуша, Чанада, Кетфеља, 
Варјаша, Великог Сенпетра и Фенлака. Њих су подучавали у 
духу православља и о њима бринули за време једнонедељног 
боравка, у сменама свештеници из арадског намесништва, ве-
роучитељ Мирко Јовић  из Вршца, богослови Антоније Бохак 
и Перица Орбишор, као и учитељице Славица Божин, Катица 
Филипов, Емилка Данић и Вида Анујки.

Из разговора са свештеницима сазналисмо да су мали-
шане, љубазно дочекали игуман Никон (Корићанац) и мати 
Евгенија, који су током целог боравка деце у манастиру за све 
имали пуно разумевања, стрпљења, а пре свега љубави.

Деца су се упознала са основама православне вере, ми-
сијом словенских апостола Кирила и Методија. На свакоднев-
ним богослужењима мали кампери су узели учешћа помажући 
свештеницима у олтару и за певницом. Добро осмишљен про-
грам предавања од стране вероучитења Мирка Јовића, акти-
вирао је полазнике да учествују и својом заинтересованошћу 
кроз питања учине сваку тему занимљивијом, па су се преда-
ване лекције након увода у исту претварале у живе разговоре 
који су пробијали планирано време.
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 Малишани 
су много тога но-
вог научили током 
целе седмице про-
ведене у кампу, а 
после завршених 
предвиђених ак-
тивности преоста-
ло слободно вре-
ме су користили 
за дружење, игру 
и одмор. Било је за 
свакога понешто, 
од познатих деч-
јих игара, до раз-
них такмичења и 
спортских актив-
ности, где су пред-
њачиле колектив-
не игре са лоптом. 
Увече, пред одлазак на спавање, препричавале су сестаре и 
нове догодовштине.

Како то обичај налаже, на крају боравка у овом духов-
ном центру, деца су се причестила пречасним даровима и по-
клонила светим моштима. Док су за време боравка у Духовном 
дечијем кампу заједно учили и стицали нова знања и појмове, 
мали кампери су се боље упознали и што је свакако најважни-
је, стекли нове другаре, па ће већина њих вероватно са нестр-
пљењем чекати следећи сусрет.

Горан Пантин
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БАНАТСКА ЦРНА ГОРА У СЕНЦИ ВЕКОВА

Банатска Црна Гора је у средњем веку представљала срп-
ско подручје од педесетак насеља, која су се простирала између 
Тамиша и Мориша, на средокраћи између Темишвара, Лугожа 
и Липове, описује Љубомир Церовић. 

И данас се простире североисточно од Темишвара, у 
Липовској висоравни, али сачињавају је само четири насеља: 
Краљевац, Лукаревац, Петрово Село и Станчево.

  Са Црном Гором ова изолована банатска целина нема 
готово никакве везе. Само због својих немирних брежуља-
ка, који ремете равничарску идилу Баната, овај простор би се 
зато могао назвати симболички црногорским, као и због тога 
што је српски живаљ у њему потпуно одсечен од остатка срп-
ске заједнице. Постоји и понека легенда, наравно, да је се овде 
настанило неколико Црногораца, али тек касније, у 18. веку. 

Нас је пут одвео до Лукаревца и Краљевца. Кривудави 
земљани и камени путеви, бујна природа, природни извори 
и чист ваздух, напросто покрећу човека да се одушеви овим 
сеоским бајковитим крајолицима и препусти њиховој оази у 
тражењу окрепљујућег предаха. Историјске знаменитости ових 
места чине их још богатијим.

Пркос времену у Лукаревцу
Према др Стеви Перинцу, Лукаревац је био познат још 

из акта којим га средњовековна српска велмошка породица 
Радић даје у закуп 1492. године Јеремији Дојчину.

Најстарија српска сеоска парохијска црква у Румунији 
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налази се управо у Лукаревцу. То је црква-брвнара изграђена 
1744. године, највероватније на месту Радићеве брвнаре из XV 
века, посвећена светом великомученику Георгију (Ђорђу). Oвo 
je јединственa српскa црквa и историјски споменик у Румунији, 
која на себи не показује знаке пропадањa, напротив, отпорно 
пркоси корозивној моћи времена и чува символ вере.

 

Углавном је задржала свој изглед од пре два и повека, 
скромна је по спољашности, како описује Стеван Бугарски, 
дуга је око 12 м, широка 5 м, висока 3 м, са двоја врата, пет ма-
лих прозора и торњем од дасака. Последња оправка изведе-
на је 1995. године, заслугом пароха протојереја Ђорђа Сујића 
и приложника. Приликом обнове, извршена је замена оште-
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ћених делова дрвене грађе и обновљен је торањ. За све мало-
бројније вернике у Лукаревцу остала је права духовна лађа.

Број верника драматично опада у Лукаревцу. Када је про-
тојереј Ђорђе Сујић преузео парохију 1994. године било је више 
од 100 верника, данас их има 40, од којих 15 редовно долази у 
цркву на богослужења. Службе су овде сваке друге недеље, јер 
отац Ђорђе врши службу и у оближњем Краљевцу. „Ма шта 
да ми узмете, немојте ми само одузети ову цркву“, речи су оца 
Ђорђа које прописно описују колика је радост верујућег наро-
да за овом богомољом.

Можда треба поменути и насеље Слав Село, које је забе-
лежено 1597. године као „опустело место“, за које они стари-
ји причају како је то било прво насеље њихових предака још у 
XV веку, а који су га, због честих поплава, напустили и неда-
леко од њега искрчили место у шуми и тамо се одселили, како 
навод и др Живко Милин. Највероватније да је то ново насе-
ље било данашњи Краљевац.

Опустели Краљевац
У историјским изворима Краљевац се први пут споми-

ње 11. априла 1597. године, када је трансилванијски војвода 
Сигмунд Батори наредио својим људима да управљају и вла-
дају облашћу у којој се налазио и Краљевац. Сви топоними у 
селу попут Селишта, Врљача, Гаковине, Равништа, Градишта, 
Горњег селишта, Царичиног гроба и других, као и хидроними 
Бара, Вирови, Протић, Црнавода, Гојков бунар и многи дру-
ги, откривају, заправо, етничку природу генезе овог насеља у 
Банатској Црној Гори. „Топоними неизбежно садрже у себи и 
делић душе оних чијом су заслугом почели да битишу“, тврде 
Стева и Јагода Перинац.

И у Краљевцу је црква посвећена светом великомучени-
ку Георгију. Заправо, у сва четири места Банатске Црне Горе 
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свети Ђорђе је храмовна слава. Црква у Краљевцу је саграђе-
на 1887. године, данас се реконструише, а први помен свеште-
ника у овом месту је из 1776. године. И овде службује протоје-
реј Ђорђе Сујић. За Краљевац тврди да у њему има 70 верника. 
„Боримо се да опстанемо“, одлучан је протојереј Ђорђе.

Село је некада било етнички хомогено насељено Србима. 
Данас су у мањем броју, међутим, ни сам импулс живота у селу 
више није изражен. Овде је живот тих, спор и неприметан. 
Делује као да је време стало.

 „Некада је 
све било друга-
чије, било је чи-
сто српско село. 
Недељом ујутру 
ишли смо у цр-
кву, а после под-
не испред цркве 
била је органи-
зована игранка. 
Било је живот-
но и лепо, а сад 
кад изађем на со-
как, дође ми да 
плачем. Људи 
само беже, беже 
и беже“, разоча-
равајуће опису-
је трагедију села 
Краљевчанка 
Анкица Беречић.

Данас, до-
иста, нема више 
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ни ко да се окупља, па чак да оде и у дућан. Мештани немају 
више нити један дућан, него су принуђени да одлазе у купо-
вину животних намирница у Велики Тополовац.

Нажалост, нема више ни српске деце, а некада су српски 
ђаци стизали до школе прелазећи пешке километре преко брда.

Прве школе су по Банатској Црној Гори кренуле да се 
оснивају још давне 1774. године. Сва четири насеља имала су 
своје школе. Живко Милин наводи: „Највећи број ученика 
у овим школама забележен је у периоду 1919 - 1946. Године. 
У Краљевцу је школске 1933/34. године било 113 ученика, у 
Лукаревцу  школске 1921/22. године 27 ученика… Румунска 
школска реформа из 1948. године, претворила је све четири 
седморазредне школе у четвороразредне. Године 1950. осно-
ван је у Петровом Селу такозвани други циклус (V-VII ра-
зред), да би окупио ђаке са целог банатско-црногорског по-
дручја. Нажалост, и овај је престао да ради 1973. године. Почев 
од друге половине XX века, четвороразредне основне школе 
су се постепено гасиле. Данас нема у овим насељима ниједне 
српске четвороразредне основне школе.”

Лукаревац и Краљевац данас изгледају као велике чека-
онице где ретко ко наврати. „За 10 година тешко да ће бити 
више иједног Србина у Краљевцу“, изричит је био Богољуб 
Беречићиз Краљевца.

Највећа нада остаје у асфалтирању Краљевца и повези-
вању са ауто-путем. Тада би Краљевац са својих 350 хектара 
шуме, изворима питке воде из стена и богатим ловиштима, 
бар постао прави туристички драгуљ Баната.

Никола Лакић
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СРБИ У ПАРЦУ

Путујући банатском равницом изабрали смо да сврати-
мо и да се мало задржимо у Парцу, где смо понешто дознали 
о битисању наших сународника, чије ћемо занимљиве приче 
забележити и пренети путем писане речи. 

Парац je једно од банатских села у нашој жупанији са че-
тири цркве, јер су овде некада сложно живели Немци, Мађари, 
Срби и Румуни. Данас је ситуација измењена. Немци су у про-
теклих четрдесет година напустили село и потражили бољи 
живот у њиховој постојбини, Мађара има још неколико душа, 
а наших Срба нешто више од двадесет.

Ушли смо главном улицом, односно у Велики сокак, 
како га овде називају. Осим овог Великог сокака, село пресе-
цају још четири споредне улице, које се називају Мали сокак, 
Црквени сокак, Весели сокак и Босња, као и засеок са десне 
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обале Тамиша, познат под именом Мунћан. 
Настављамо пут и застајемо са намером да посети-

мо Српску православну цркву која је посвећена празнику  
Вазнесења Господњег (Спасовдану), где нас је дочекао прото-
намесник  Слободан Вујић, месни парох, од којег сазнајемо по-
нешто о историјату и о садашњости цркве и парохије.

 Према предању, 
под крај XVIII века 
постојала је мала ста-
родревна црква у са-
дашњој порти, а ме-
сто где јој је био олтар 
обележено је крстом. 
Градња садашње цр-
кве започета је 1849, 
а окончана 1851. го-
дине. Задржан је ико-
ностас старе цркве, 
столарске израде, са 
иконама из 1746. го-
дине. Иконостас је не-
сразмерно низак за са-
дашњи олтарски лук, 
да не би закрилио зид-
но сликарство Данила 
Чолаковића из 1851. 
године, које се своди 

на олтарски простор: олтарску апсиду и предњу површину. 
Храм је страдао неколико пута. Озбиљно је оштећен прили-
ком земљотреса из 1959. године када су зидови напукли, кров 
пољуљан, а торањ угрожен. И земљотрес који се збио почет-
ком деведесетих година прошлог века, учинио је своје. Након 
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обимних радова на уређењу и генералној обнови, залагањем 
људи добре воље, парчански свети храм је осветио великим 
архијерејским освећењем, 12. септембра 2015. године, Његово 
Преосвештенство Епископ будимски и администратор теми-
шварски Г. Лукијан. Овом обновом, храм је заблистао  пуним 
сјајем. У торњу су смештена звона и сатни механизам, којима 
је, од ове године, обновљена структура и извршена електри-
фикација и аутоматизација.

Током векова на овим банатским просторима гајена је 
и негована велика приврженост нашој прадедовској право-
славној вери и светосављу. О томе сведоче бројни прекра-
сни људи- верници, телом и душом наклоњени цркви и пра-
дедовској вери. Један од таквих је и наш саговорник, Богдан 
Благојев, или чика Мића, како га сви у Парцу и околини зна-
ју, дугогодишњи послужитељ Српске православне цркве, и 
личност која је заслужна за очување духовног живота пра-
вославних Срба у овом месту. Чика Мића отпочиње причу о 
свом родном Парцу, о прошлом времену проведеном у њему, 
и о садашњем битисању и истиче да му је најважније да буде 
здравља и слоге и каже: „Да ми Господ Бог да здравља и сна-
ге, да могу још дуго и много година да служим нашој Цркви, 
и ако смо остали мало, не дамо нашу веру никако.“ И наста-
вља: „Могу да кажем да смо ми Срби из Парца поносни на то 
што смо успели да сопственим снагама, и уз помоћ добротво-
ра, обновимо и очувамо свети храм у којем се окупљамо, учи-
мо хришћанству, узносимо молитве, тражимо лека и опроштај 
грехова, другим речима, општимо са Богом. Тако нешто могу 
само они који у свом срцу и души носе велику љубав према 
Свевишњем и према својој православној вери и цркви, каже 
чика Мића. Ја сам у том духу одгајен одмалена од својих ро-
дитеља и гледам да ту моју љубав пренесем млађима.“

У парку надомак цркве стоји споменик подигнут 1925. 
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године палим мештанима у Првом светском рату, а натпис на 
румунском, српском, немачком и мађарском језику чува успо-
мену на Парчане који су погинули.

У насеобини Мунћан, куцамо на врата породице Бојин. 
Вредних и умешних домаћина увек је било у Парцу, а има их 
и данас. Један од таквих домова јесте и кућа породице Нике 
и Елисабете Бојин. Све је овде на свом месту, а чистоћа и ред 
ће сваком запасти за око. Домаћина Нику Бојина проналази-
мо код куће. Прекида посао у свом домаћинству и радо при-
хвата да са нама разговара. Показује нам домаћинство и об-
јашњава све што је урадио и шта још мора да се од послова 
заврши. Позива нас у кућу. Разговор почињемо причом о ње-
говим прецима и породици. 

Домаћин нам је испричао неколико занимљивих прича о 
својој породици. Присетио се 
и година када је на селу било 
много више наших сународ-
ника и када је село било чисто, 
уредно, а људи вредни. Из тих 
прича сазнајемо о Парцу какав 
је некада био и да се и данас 
пристојно може живети чак 
наводи – господски. Рођен је у 
Парцу, како он наглашава, пр-
вог дана 1952. године, у поште-
ној српској породици, од оца 
Спасојка и матере Звездане, 
пореклом из Малог Бечкерека 
из чувене породице Недић. 
Након стеченог осмогодишњег 
образовања у Парцу, одлучио 
је да изучи занат и уписује професионалну школу у граду на 
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Бегеју, где се и запослио као кројач. Радне године је навише 
провео као цивилни радник у оквиру Граничне војне једини-
це. Од 2007. године, одлучује да се врати у своје родно село, 
где и данас живи у родитељском огњишту са својом супругом 
Елисабетом, или Делијом како је сви знају.

Да су малобројни Срби из Парца вредни и добри дома-
ћини, гостопримљиви људи и увек расположени за диван, што 
би ми Банаћани рекли, уверили смо се када смо посетили и 
госпођу Насту Сарбу. Обрадовала се нашем изненадном до-
ласку, прихватила да са нама разговара и да пред нама отво-
ри кућу и душу. Чињеница је да без вредне и умешне домаћи-
це, ниједна кућа не може бити лепо уређена, чиста, спремна, 
сваког тренутка да угости госте. Такав је дом у којем се вредне 
руке госпође Насте виде на сваком кораку. Све је овде на свом 
месту, а чистоћа и ред ће сваком запасти за око. Тетка Нада,  
води порекло од породице Ангел, закорачила је у седамде-
сет и трећу годину живота, рођена је четрдесет и пете године 
прошлог века, када је Парац био чисто банатско село. „Нико 

није ни помишљао да за-
кључа капију или врата, 
нико није крао, сви смо 
се помагали и живели 
као браћа.“ 

Завршила је школу, 
седам разреда, у родном 
месту, од којих прва че-
тири на српском, где је за 
учитељицу имала Верицу 
Томић, једну од послед-
њих српских просвета-
ра Парца. Већ пуних шес-
десет година Парац нема 
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српску школу, присећа се тетка Наста. Шездесетих година про-
шлог века тетка Наста упознаје Штефана Сарбуа, пољопри-
вредног техничара у тадашњем парачком Државном пољопри-
вредном газдинству, са којим заснива породицу, а из тог брака 
родила  им се ћерка Виолета, која тренутно живи у Немачкој, 
од које има унука Патрика. Изучила је за књиговођу и вредно 
радила. Прича нам да је неколико пута имала понуде да напу-
сти родно село и да се запосли у Темишвару. Цео свој живот 
провела је са својом породицом у родном Парцу, где је радила 
као књиговођа у Државном пољопривредном газдинству и бри-
нула око домаћинства. Посла има увек и око куће и у великој 
башти, прича нам наша домаћица, и додаје да је здравље нај-
важније. „Ко ради има свега. али без помоћи моје деце не бих 
стигла све што намеравам да урадим и завршим. Поред куће 
је лепо уређена баштица у којој проводи највише времена. У 
то смо се убрзо уверили, када смо заједно са њом прошетали 
уређеним лејама. Растајемо се од тетка Насте која нас пред по-
лазак родитељски саветује да чувамо своје породице, јер нема 
тог имања и блага на свету које би могло да замени породицу. 

Челници општине Парац и кнез г. Михај Флорин 
Петрикаш, много су урадили за село, путеви су прекривени 
асфалтом, парк у центру села је уређен, постоји зубарска ор-
динација, апотека, снабдевање пијаћом водом је регулисано, 
уведен је и плин, па се некако лакше живи, кажу наши саго-
ворници који закључују док нас испраћају: „Свратите нам че-
шће, јер још смо Срби, говоримо српски и поштујемо наш род!“

Горан Пантин
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ЧАКОВО - ЧУВАР ВЕКОВА

Чаково има незаобилазно место на културној и духов-
ној мапи Срба у Румунији. Немогуће је посведочити о векови-
ма српске заједнице без овог места на обали реке Тамиш. Ту су 
рођени Доситеј Обрадовић и Димитрије П. Тирол, два горо-
стаса српске културе, чија мисао беше светлост која је отера-
ла средњовековни мрак. Вековност Срба у Чакову оцртава и 
парохијска црква Успења Пресвете Богородице, која је сагра-
ђена 1768. године у барокном стилу. Црква је осликана 1771. 
године. Унутрашњост цркве је чистио и осликао сводове и зи-
дове Стеван Алексић 1902-1903. године.

На страсни понеде-
љак 2005. године ову бо-
гомољу је задесио дева-
стирајући пожар. „То је 
била огромна штета, из-
горело је више од поло-
вине иконостаса“, казао 
нам је месни парох, про-
тојереј Љубомир Матић.

Пре десет година, 
уз помоћ државних фи-
нансијских средстава 
из Букурешта, санира-
на је спољашност цркве. 
Предстоји унутрашње 
уређење цркве. Део сред-
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става, намењених за пресецање цркве како би се отклонила 
влага је већ обезбеђен, што би омогућило даље радове на ре-
стаурацији икона, иконостаса, црквеног мобилијара и зидног 
сликарства. Ови текући радови су задужење Покрајинског за-
вода за заштиту споменика културе из Петроварадина

У среду, 27. јуна, представници Епархије темишвар-
ске, Генералног конзулата Републике Србије у Темишвару, 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе у 
Петроварадину и Савеза Срба у Румунији, посетили су 
Чаково и у њему српску православну парохијску цркву Успења 
Пресвете Богородице, на којој се изводе опсежни радови на за-
штити од влаге, затим спомен кућу сина ове вароши, јеромо-
наха Доситеја Обрадовића, као и српски заветни крст у цен-
тру места. 

Испред Епархије темишварске су били Његово 
Преосвештенство Епископ будимски и администратор теми-
шварски Г. Лукијан, протојереј-ставрофор мр Маринко Марков, 
архијерејски заменик, протојереј-ставрофор др Бранислав 
Станковић, архијерејски намесник темишварски, протонаме-
сник др Саша Јашин, епархијски службеник и епархијски ђа-
кон Миодраг Јовановић. 

Генерални конзулат Републике Србије у Темишвару је 
представљао генерални конзул г. Владан Тадић, 

Покрајински завод за заштиту споменика културе, њен 
директор г. Зоран Вапа и г. Оливера Брдарић, сликар- конзер-
ватор.

Савез Срба у Румунији, његов председник г. Огњан 
Крстић и српски посланик у парламенту Румуније г. Славољуб 
Аднађ.

 „Овим нашим пројектом је предвиђена и реконструкција 
сада непостојећег дела конструкције иконостаса и икона које 
су изгореле, које би вратиле репрезентативност цркви коју је 
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имала у 18. веку. Када 
буде завршена ова фаза 
са пресецањем влаге, 
отварају се радови на 
поду, где ће се урадити 
одговарајућа хидрои-
золација, чиме се ства-
рају услови за следећу 
фазу, мада је ургент-
но урадити фиксирање 
зидних слика Стевана 
Алексића, оне су изу-
зетно угрожене“, каза-
ла је сликар-конзерва-
тор Оливера Брдарић 
из Покрајинског заво-
да за заштиту споме-
ника културе.

Ниже од цркве, у 
главној чаковачкој улици, налази се спомен-кућа просвети-
теља Доситеја Обрадовића. Наиме, то је објекат на месту где 
се претпоставља да је била некадашња родна Доситејева кућа.

Сви присутни из делегација су у двориштву куће диску-
товали о идеји да се сходно периоду у коме је рођен Доситеј, 
направи нова спомен-кућа, са пратећим садржајима. То би 
било важно са историјског, културног и туристичког аспекта. 

„Треба сви заједно да деламо по овом питању, Црква, 
Генерални конзулат и Савез Срба“, закључио је архијерејски 
заменик (викар) о. Маринко Марков.

Никола Лакић
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КАПЕЛА НИКОЛИЋА У РУДНИ 

У живописном крају, препуном јарких банатских боја, на 
десној обали мирне реке Тамиш, лежи место Рудна. У ово ба-
натско место закључане су историјске приче вековима старе. 
Попут неприметних и нечујних таласа Тамиша, у њему се на-
довијају снажна плима и осека заборава и памћења.

Посетом у среду, 27. јуна 2018. године,  Његовог 
Преосвештенства владике Лукијана, генералног конзула 
Републике Србије у Темишвару г. Владана Тадића, председни-
ка Савеза Срба у Румунији г. Огњана Крстића, српског посла-
ника у Парламенту Румуније г. Славољуба Аднађа и представ-
ника Покрајинског завода за заштиту споменика културе из 
Новог Сада, попут бисера из шкољки изашли су већ одавно 
избледели факти историје о овом месту. 

Породица Николић је тај сакривени драгуљ историје у 
Рудни. Копањем по историји села неизбежно се наилази на ову 
племићку породицу. Банат увек открива колико тајни има и 
какве људске трагедије сакрива. 

Породица Николић је још 1694. године добила титулу 
племства од цара Леополда I. Од тог стабла посебно се један 
лист издваја, Јован Николић. Он се, како наводи, др Стева 
Перинац, истакао у аустријским ратовима против Турака и 
Француза тиме што је стао на ползу аустријској војци издашном 
финансијском помоћи. У повељи Цара Фрање I Хабзбуршког 
из 1804. године, као чин захвалности, Јован се већ помиње као 
рудњански спахија. 
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Племићи Николићи „од Рудне“ постали су временом спо-
на између Хабзбурговаца из Беча и Срба. Врло добар статус у 
бечким круговима „отворио је пут ка успону нарочито обда-
реног Феодора Николића“, тврди др Стева Перинац. Он је био 
носилац титуле барона, био је тајни саветник, гувернер Босне 
и Херцеговине (1882-1886) и представник владара.  Пре све-
га, био је унук кнеза Милоша Обреновића.  Мајка му је била 
Јелисавета Савка Обреновић, која се упокојила у Рудни, 11. 

септембра 1848. године.
Од раскошног 

овоземаљског живота 
Феодор се опростио 27. 
фебруара 1903. године. 
Опело је тада вршио епи-
скоп будимски и адми-
нистратор темишварски 
Лукијан Богдановић, бу-
дући патријарх српски. 
Метални ковчег са по-
смртним остацима барона 
Феодора Николића је по-
храњен у породичној ка-
пели у Рудни, пишу Зоран 

Марков и Чипријан Главан. 
 „Још за живота Феодор је желео да овековечи сећање на 

породицу Николић „од Рудне“, тиме што је поред Тамиша са-
градио велелепну гробницу. Крај ње се још и данас величан-
ствено уздиже кедар, права реткост у овом крају“, бележе о тој 
породичној капели, др Стева и Јагода Перинац. 

 Данас је та капела усред плодне банатске равнице на-
грижена корозијом времена. Ова монументална грађевина 
која поседује архитектонске стилске и историјске вредности 
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потонула је у заборав. Њен ороњени изглед, упркос још увек 
присутном  наговештају некадашње лепоте фасаде и крова, го-
вори да је препуштена пропадању. Капели недостаје некада-
шњи сјај. Унутрашњост је пропала, а гробнице оскрнављене 
и опљачкане. Изгледа потпуно опустошено. Отежани прилаз 
разореној капели учинили су да се племићки дух Николића 
заувек изгуби из Рудне, којој су толико сјаја дали. 

 Више од 100 година овој породици вероватно нико није 
дао помен.  Овом приликом, Његово преосвештенство владика 
Лукијан, протојереј-ставрофор мр Маринко Марков, архијереј-
ски заменик, протојереј-ставрофор др Бранислав Станковић, 
архијерејски намесник темишварски, протонамесник др Саша 
Јашин и епархијски ђакон Миодраг Јовановић, помолили су 
се за упокојење душа чланова племените породице Николић 
од Рудне. Као да је исијала нека светлост, назначивши вечност 
која ће се можда настанити и у капели међу покојним душа-
ма Николића, а која би једино тако кроз ову материјалну за-
оставштину сачувала дубоко заорани траг Николића у прео-
раним историјским браздама Баната. 
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Наговештај добре воље и жеље да се побољшају услови и 
стање у капели дат је и од стране генералног конзула Владана 
Тадића, председника Савеза Срба Огњена Крстића, послани-
ка Славољуба Аднађа и представника Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе из Петроварадина.

Том приликом протојереј-ставрофор Маринко Марков, 
архијерејски заменик, казао је да постоји једна ствар која чини 
ову капелу јединственом, то је што су се у њој одмарају ко-
сти једног од члана српске владарске породице Обреновић, 
Јелисавете Савке Обреновић, мајке Феодора Николића. „Зато 
је ово значајно место за нас и за историју српског народа на 
овим просторима“, закључио је он. 

Надамо се да ће се убрзо изнаћи могућности да се раз-
јасне имовинско-правни односи и да се иста капела обнови.

  

Никола Лакић
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ВИДОВДАНСКИ САБОР
У МАНАСТИРУ ЗЛАТИЦИ

 Дође понекад и такво време када је „лакше примити 
туђе, него одбранити своје“. То је нама, Србима са ових про-
стора и те како познато. До најситнијих детаља. Једино смо у 
таквим временима и живели.  И не од јуче, нити од Косовског 
боја, већ од када је између планине Локве, Дунава и Нераља 
изговорена прва српска реч у чијој сенци је и Свети Сава, спа-
јајући неспојиво (или нераздвојиво), положио први камен те-
мељац. Први камен на којем је изникло оно што нам је, поред 
имена које славимо, светосавља којим се именујемо и језика 
којим светосавимо, данас највредније.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

212

  Манастири Базјаш, Златица, Кусић, али и други, за које 
можда и не знамо да су наши, одолевају сваком времену и сва-
ком искушењу и окупљају нас вековима. Да се подсетимо, по-
молимо, опоменемо. Да пред студеним загрљајем туђине вер-
ни народ не осети само топлину поруке Троједнога Бога, него 
чује и глас свих српских векова. 

      У манастиру Златица је и овог 28. јуна 2018. године, 
одржан манастирски  сабор  и свечано обележен и просла-
вљен Видовдан. 

Свету архијерејску Литургију, у манастирској цркви ис-
пуњеној народом који је пристигао у великом броју из неколи-
ко наших места, служио је Његово Преосвештенство Епископ 
будимски и администратор темишварски Г. Лукијан, уз са-
служење протојереја-ставрофора Маринка Маркова, архије-
рејског заменика, игумана Никона (Корићанца), настојатеља 
манастира Светог Георгија на Брзави, јереја Дејана Жигума, 
пароха дивићанског, јереја Душка Кључара, пароха у Српској 
Пожежени и епархијског ђакона Миодрага Јовановића. Појало 
је свештенство архијерејског  намесништва соколовачког, као и 
чланови хора Саборног храма у Сремским Карловцима, који су 
дошли на позив игумана Герасима (Милића), настојатеља зла-
тичког манастира. Литургији су присуствовали и Његова ек-
селенција г. Владан Тадић, генерални конзул Републике Србије 
у Темишвару,  г. Огњан Крстић, председник Савеза Срба у 
Румунији, г. Славољуб Аднађ, српски посланик у Парламенту 
Румуније и г. Олга Гица, председник месне  општине Соколовац. 

У празничној беседи, јереј Дејан Жигум је говорио о 
Косовском боју, о светом кнезу Лазару, али и о изазовима и 
опасностима које доноси ново време.

 Након свете литургије, верници и свештенство су уз ли-
тију сишли до камених темеља старе цркве и до манастирског 
извора, после чега је на платоу испред манастирске цркве  оба-
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вљен чин благосиљања кољива и резања славског колача, као и 
помен војсковођама и војницима који су пострадали „за веру 
православну и име српско“. Овогодишњи кумови манастир-
ског сабора су били Славко и Веселинка Жијан из Прњавора. 
Славску ружу, уједно и кумство за наредну годину, преузела 
је, у име општине Соколовац, Олга Гица, председник општине. 

„Као што је обичај од 1389. године, па до данас, на овај 
дан се увек помињу и сви они који су пострадали за крст ча-
сни и слободу златну“, казао је владика Лукијан, захваливши 
на крају присутнима: „Хвала свима што сте дошли, што смо 
се овде сабрали на овај диван празник и на овај црквено-на-
родни сабор. Свима вама нека Бог да многаја и благаја љета!“

И ове године ССР је обезбедио превоз, а такође и послу-
жење за све присутне. Поред верника из Дунавске клисуре и 
Пољадије било је и оних који су допутовали из матице Србије, 
који по обичају сваке године за Видовдан долазе у Пољадију 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

214

из неколико пограничних места општине Бела Црква.
Недалеко од цркве налази се извор, а пре поласка многи 

су захватили воде у флашама и понели својим кућама: „Били 
смо на кладенац  и узели воде. Лековите. Вода са овога извора 
је добра као лек, носимо то кући“- рекла нам је Драга Петков 
из Дивића, носећи неколико флаша у кеси и пуну чашу у руци.    

Ове године, матуранти су последњи испит полагали упра-
во на Видовдан. Крвави испит на Видовдан је и пре 629 годи-
на полагао читав један народ. Срби са ових простора велику 
матуру полажу свакога дана. Свака реч, као и сваки корак, ве-
лики је изазов и испит, али и јасан показатељ  и речит одго-
вор на питање: којим ћемо путем данас? Данас, када је „лак-
ше примити туђе, него одбранити своје.“ 

игуман Герасим (Милић)                                                                    
Предраг Деспотовић
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ВИДОВДАН- ХРАМОВНА СЛАВА
У МОНОШТОРУ 

Субота, 30. јун, 2018. година. Сунце је од ране зоре про-
суло своје зраке дуж моношторске улице, а златном светло-
шћу оденуо моношторски свети српски храм. Испред храма, 
свештеници обучени у светла одјејанија, деца одевена у срп-
ску народну ношњу, верни народ који је стигао у раним јутар-
њим сатима, сви очекују свог духовног архипастира, свог дра-
гог владику Лукијана. 

Преосвећени благосиља децу и прима од њих цвеће, по-
том благосиља верни народ, побожне вернике, који приступа-
ју да целивају архијерејску десницу и свети крст. 

Тачно у 10 сати почела је  света архијерејска Литургија 
поводом храмовне славе, Видовдана. У олтару, Преосвећеном 
владики су саслуживали: протојереј-ставрофор Маринко 
Марков, архијерејски заменик, протојереј-ставрофор Огњан 
Плавшић, архијерејски намесник арадски, протојереји- ставро-
фори Мирослав Стојков и Мирослав Драган, прота Николаје 
Урсу, месни румунски парох, протонамесник Благоје Чоботин, 
администратор парохије у Моноштору, јереј Миливој Горник, 
парох из Српског Семартона и епархијски ђакон Миодраг 
Јовановић. За певницом су одговарали врсни певачи, бого-
слови: Снежан Михај, Перица Орбишор, Васа Моза и Зоран 
Мутавски као и кетфељски ђаци: Јонук и Мадалина Петровај 
и Биљана Саука. На радост свију нас, мали моношторски храм 
био је испуњен народом. За ову свечану прилику, дошао је и 
кнез општине Винга, господин Сорин Јоан Негреј.

У току свете литургије, на малом входу, Епископ Лукијан 
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је пароха у Кетфељу и вишегодишњег администратора паро-
хије у Моноштору о. Благоја Чоботина за вишегодишњи труд 
и рад на духовној и материјалној обнови поверених му паро-
хија, рукопроизвео у чин протојереја. 

 Након свете Литургије, обављен је трократни литијски 
опход око светог храма и извршен је помен за све уснуле при-
ложнике, ктиторе, свештенослужитеље и поготово за све пале 
ратнике од Косова па све до данас, који су ценом свога живо-
та исповедали и бранили православње, Цркву православну и 
своје отачаство.

Прота Маринко је пререзао славски колач са овогоди-
шњим кумовима породицом Горник: Миланом, Зелицијом, 
јерејем Миливојем, Миленом и децом Анастасијом и Савом. 
Бришући сузе радоснице из свог стола, посматрао их је и ди-
вио им се деда Сава Горник, дугогодишњи црквени тутор, са 
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супругом Мариоаром.
Улогу и дужност кума за следећу годину преузео је г. 

Рада Јоргован, унук Раде Јоргована, чувара и старатеља  мо-
ношторске светиње. 

Благословом Преосвећеног владике  Лукијана, месни 
парох је уручио захвалнице свим дародавцима, својим паро-
хијанима, који су финансијски помогли обнову и оправку ме-
сног парохијског дома: протојерејима Мирославу Стојкову 
и Мирославу Драгану, Милану Горнику, Живи Вулетићу, 
Јорговану Радулу, Јелени Мићин, Љубомиру Драгану, Сави 
Горнику, Паулу Флетеру, Мирославу Лазарову, Симеону Путину, 
Мирославу Маринкову, Милораду Паску, и Каролини Рафај.

Додела Епархијског ордена г. Ради Јоргован
Архијерејски заменик о. Маринко је пред свима свеча-

но прочитао епархиј-
ску одлуку и грамату 
којим је додељно ви-
соко епархијско од-
ликовање „Орден те-
мишварске Епархије“ 
врлом, побожном и 
узорном домаћину, го-
сподину Ради Јорговану 
из Моноштора, који се 
дуги низ година стара 
и брине о моноштор-
ској светињи и паро-
хији. То је било највеће 
изненађење за све при-
сутне, а највише за по-
родицу чика Раде и за 
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њега самог, који је као безазлено дете плакао и брисао сузе. 
Све је ово било на радост, али и на ползу свима присутнима.

 На крају свега, у просторијама парохијског дома, ово-
годишњи кумови, породица Горник, приредили су свечани 
ручак за архијереја, свештенослужитеље и све остале госте. 
Сигурно ће и ова храмовна слава остати у сећањима свих при-
сутних, а у парохојском летопису написаће се још једна нова 
страница историје моношторске парохије да сведочи буду-
ћим поколењима.

  протојереј Благоје Чоботин
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ИВАНДАН- ХРАМОВНА СЛАВА
У СТАРОЈ МОЛДАВИ

У суботу, 7. јула 2018. године, Старомолдавци су моли-
твено и свечано прославили празник рођења светог Јована 
Крститеља-Ивандан, храмовну славу.

Свету литургију је од 10 часова служио месни парох про-
тојереј-ставрофор Василије Плестић, уз одговарање црквеног 
хора и уз присуство великог броја верника. После свете ли-
тургије извршен је трократни литијски опход око светог хра-
ма као и помен свим оснивачима, ктиторима, приложницима 
и свештенослужитељима.

Вечерње је опочело у 18 часова, а служили су, поред ме-
сног пароха, протојереја-ставрофора Василија Плестића, про-
тојереј Борислав Ђорђевић, парох у Лесковици, протонаме-
сник Бошко Тикартић, парох у Љупкови, протонамесник Сава 
Мареш, парох у Мачевићу, протонаменик Сава Станковић, па-
рох у Белобрешки, јереј Верољуб Гвозденовић, парох у Радимни, 
јереј Душко Кључар, парох у Српској Пожежени, јереј Дејан 
Жигум, парох у Дивићу и јереј Данило Божин, парох у Свиници. 
Чин освећења кољива и резања славског колача обављен је у 
порти, а пригодну беседу одржао је о. Сава Мареш.

Овогодишњи кумови били су Бранимир и Ружица Ђурић, 
који живе и раде у Немачкој, а славску ружу за наредну годи-
ну је преузео месни парох са својом породицом. „Драго ми је 
што смо се окупили данас у оволиком броју и што сте дошли 
да увеличате овај дан, а посебно хвала кумовима Бранимиру 
и Ружици, који нису жалили труда да дођу чак из Немачке“ 
- казао је прота Плестић, који је образложио и своју одлу-
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ку да преузме кумство: „Ове године, 21. новембра, на Светог 
Архангела, пуним 30 година од када сам ваш парох и духов-
ни пастир. Нисам жалио и нећу зажалити што сам остао овде 
и зато ми не замерите што ћу ја преузети кумство, а идуће го-
дине испунићу и 35 година радног стажа.“

 Парохијско звање у Старој Молдави основано је, наво-
ди се у Монографији Банатске клисуре „1777. године, а црква 
је саграђена, тј. из темеља поправљена 1853. године за време 
патријарха Јосифа Рајачића и епископа вршачког Емилијана 
Кенгелца.“

На улазу у порту, пре тачно две године, постављена је на 
Ивандан спомен-плоча првом српском архитекти Емилијану 
Јосимовићу, рођеном 1823. у Старој Молдави. „Данас сам имао 
јако лепо изненађење, на моју капију закуцала је једна госпођа 
из Холандије, Српкиња, која је тражила и дошла да види село 
где се родио Емилијан Јосимовић. Ето, иако се давно упокојио, 
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овај Старомолдавац проноси светом име нашег села. Поносни 
смо што смо Молдавци и дужни смо да чувамо оно што има-
мо“ - поручио је прота Василије Плестић.

После резања славског колача, уследило је народно ве-
сеље, а кумови су, по обичају, повели коло.

протојереј-ставрофор Василије Плестић                                      
Предраг Деспотовић
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ИВАНДАН- ХРАМОВНА СЛАВА У КЕТФЕЉУ

Ивандан је храмовна слава у Кетфељу.
На Светој литургији началствовао је протојереј- ставро-

фор Мирослав Стојков, пензионисани парох из Темишвара, 
коме су саслуживали протонамесник Рада Арсин, парох у Кнезу, 
протонамесник Благоје Човотин, месни парох, јереј Василика 
Саука, месни румунски парох и јереј Кристијан Капота, ру-
мунски парох у Грабцу. За певницом је био млади богослов 
Предраг Јоргован, док су чланови месног певачког друштва, 
предвођени Слободаном Јовичином, одговарали на јектеније.

Први пут, о храмовној слави, у Кетфељ је стигао и гене-
рални конзул Републике Србије господин Владан Тадић са су-
пругом.

Поздравну и поучну реч изговорио је прота Мирослав 
Стојков и све присутне подсетио на чудесно рођење Светог 
пророка Јована, на његов богопријатан начин битија, који сва-
коме може послужити као пример за следовање.

Лепо, побожно и складно, Символ вере и молитву Оче 
наш су прочитали, и отпевали причасне песме, Мадалина и 
Јонуц Петровај и Биљана Саука.

Прелепо је било видети сву децу присутну у храму како 
у низу долазе и примају свето причешће.

Након заамвоне молитве, у литији, предвођени литија-
шима, па свештеницима, сви су извршили трократни опход 
око светог храма. По уласку у свети храм, после отпуста, отац 
Василика је свима поделио анафору и благослов. Уследило је 
затим дружење домаћина и гостију у новој црквеној сали, где 
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су овогодишњи кумови Миодраг, Даринка и Слободан Јездић 
почастили и послужили своје госте.

Поподне, у 17 часова, црквена звона су огласила поче-
так вечерњег богослужења. Већ поменутом свештеничком 
сабору придружили су се и протојереј-ставрофор Маринко 
Марков, архијерејски заменик, протојереј-ставрофор Огњан 
Плавшић, архијерејски намесник арадски, протојереј Душан 
Кључар, парох варјашки и јереј Милан Миоковић, парох ма-
лобечкеречки. Осим месног певачког друштва, за певницом 
је певао и румунски појац Јоан Олар. Са славским кумови-
ма Миодрагом, Слободаном и Даринком, колач су пререзали 
проте Огњан и Душан.

 Потом је месни парох најпре поздравио кнеза општине, 
господина Николаја Бироа, човека који је општинским финан-
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сијским средствима много помогао кетфељску српску цркву, 
као и господина Мирчету Стојића, адвоката у пензији, који је 
својим прилогом омогућио да кетфељска српска православна 
заједница сагради велелепну црквену салу пригодну за све при-
лике. Пре самог краја, месни парох је славску ружу за наредну 
годину предао будућим кумовима,  породици Марчела Шејка.

У црквеној порти сви су, потом, уживали у играчким 
сплетовима кетфељске деце под упутствима њихове учите-
љице Вере Субин Ћирић, а потом је настављено народно весе-
ље уз српски оркестар, који је за ову прилику, специјално кум 
Слободан довео из Кикинде. У каснијим сатима, народно ве-
сеље је настављено у месном дому културе, на задовољство и 
провод присутних.

протојереј Благоје Чоботин
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XX ШКОЛА ПОЈАЊА
ЕПАРХИЈЕ ТЕМИШВАРСКЕ

Божијом вољом и благословом Његовог Преосвештенства 
Епископа будимског и администратора темишварског Г. 
Лукијана, у периоду од 8. до 21. јула  2018. године, уз матери-
јалну помоћ Епархије темишварске и Савеза Срба у Румунији, 
још једна генерација - што старих што нових полазника заин-
тересованих за црквено појање, учествовала је и чини нам се 
са још већим интересовањем и ентузијазмом пратила преда-
вања, сада већ устаљеног и у те сврхе оспособљеног училишта 
при манастиру Светог Георгија на Брзави.  
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Некада је Епархија темишварска била, по добром поја-
њу и још бољим појцима, славна и на далеко позната. Данас, 
на нашу  велику жалост, више не поседује појачки кадар као 
некада. Просто се човек одушеви и срце му заигра од радо-
сти у грудима када му се укаже несвакидашња и све ређа при-
лика да чује  песму благодарности небеском Творцу из грла 
физички изнемоглих појаца по нашим српским парохијама. 
Слушајући појање, простодушних и, за наше прилике, изузет-
но талентованих појаца, мислима се враћамо у славну и не-
заборавну прошлост нашег народа, када се испевана молитва 
у свакој од наших парохијских цркава разлегала истом лепо-
том,  готово без икакве разлике, од Дунава па све до Мориша.

Двадесет година дуга традиција шенђурачке школе по-
јања, настављена је и овог лета. Полазници су били из Малог 
Бечкерека и Старе Молдаве. Узраст полазника није стриктно 
одређен. Ове године је најмлађи полазник био старомолдав-
ски ђак петоразредаш, а најстарији господин има седамдесетак 
година. Школа појања је првог дана бројала шест полазника, 
али су им се током две недеље трајања придружило још колега. 

Један од предавача, протонамесник Бошко Тикартић, па-
рох у Љупкови, наглашава да је манастир Светог Георгија сва-
ке године на располагању заинтересованима за духовно уса-
вршавање и да се нико не позива посебно, већ се очекују они 
који по својој вољи осете потребу да дођу и нешто ново науче.

Овогодишњи предавачи су били: протојереј Јоца 
Несторовић, секретар Епархије темишварске, протонаме-
сник Бошко Тикартић, парох у Љупкови, протонамесник Иван 
Попов, парох у Улбечу, као и дипломирани студенти богослов-
ског факултета Васа Моза и Снежан Михај.

Отац Бошко нам даје основне информације о току школе 
појања: ,,Школа појања обухвата три групе. Неки уче одговара-
ње на светој литургији, напреднији уче појање по гласовима, 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

227

неки желе да науче како се и шта пева на крштењу, венчању, 
погребу, парастосу или другим чинодејствима. Све то нарав-
но не може да се научи за две седмице трајања школе, али по-
лако, сваке године се научи по нешто и  раније знање се утвр-
ђује и надограђује новим. Иначе, велика је радост дружити 
се овде са полазницима. Овде се не учи стриктно само поја-
ње, већ се може научити и типик и подерак, шта је Света ли-
тургија, колико има Светих литургија и разна друга правила. 
Овде имамо раније утврђен дневни распоред, којега се стро-
го придржавамо. Устајање је ујутро у 7. часова, када се после 
јутарње хигијене одлази у цркву на јутрење и свету литурги-
ју. Полазници у току јутрења служашчем свештенику помажу 
и око читања бројних имена живих и упокојених, која верни 
народ чесно доноси у манастир за помињање на светој литур-
гији. Литургија почиње око 8 сати, на којој сви заједно пева-
ју, читају апостол и прислужују у олтару. Затим у манастир-
ској трпезарији следи доручак, после кога се договарају дневне 
активности. Часови појања трају до 13 сати, после којих сле-
ди ручак, а затим одмор до 16 часова. Затим следи поподнев-
на настава до 18 сати, када се служи вечерње. Полазници ове 
школе знају и поштују манастирски ред. На Петровдан је  ор-
ганизован излет и посета парохији у Српском Семартону, где 
су полазници са својим предавачима учествовали у празничној 
светој литургији, а добар домаћин је био свештеник Миливој 
Горник. Полазници су жељни да науче много, тако да и сни-
мају лекције на телефонима и на паузи пуштају снимљено и 
понављају. Нажалост, мало њих знају српски језик, јер у на-
шим местима више нема школа са наставом на српском јези-
ку. Ипак, литургија се у манастиру (као и у свим нашим паро-
хијама) служи на српском језику и уопште све што се ради у 
школи појања, тако да се може рећи да полазници поред поја-
ња усавршавају и српски језик, читање и писање на ћирилици.
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Што се тиче саме методологије наставе учења црквеног 
појања, ми немамо претензије да полазници постану вели-
ки експерти у појању, већ сходно могућностима и датим при-
ликама. Овде се учи више по слуху, тако смо и ми свештени-
ци учили у нашим богословским школама. После се обрађују 
ноте. Ми им прво испредајемо, они то сниме и оставимо их 
да то што су чули и снимили, науче. После их слушамо шта су 
научили. Наравно, немају ни сви исто развијен музички слух. 
Једно је сигурно, за учење црквеног појања важно је бити упо-
ран и треба волети то што се учи. То је чињеница када је реч 
и о било којој другој активности човека. Када певаш, не тре-
ба да певаш само устима, већ и душом, јер црквено појање је 
и наша жива молитва Богу за мир и наше спасење.

На крају школе, пред комисијом се одвија испит, после 
кога се добијају и сведочанства, којома се стиче право пева-
ња и читања у цркви. Сваке године школу појања посећује и 
Његово Преосвештенство Епископ Лукијан, који увек у мана-
стиру служи свету архијерејску литургију. “

Овај течај је за двадесет година свог деловања оспосо-
био велики број појаца, како из Румуније и територије теми-
шварске епархије, тако и из Србије и Аустрије. Позната је, на 
пример, група девојака из Улбеча, која је неколико година по-
хађала ову школу појања и сада су својим даљим преданим ра-
дом и основаним хором, велики ослонац и помоћ месном све-
штенику приликом служби у цркви.

Предавачи и полазници 20 школе појања, благодаре 
Савезу Срба у Румунији на финансијској подршци, као и сви-
ма који су на било који начин допринели да се ова још једна 
у низу активности Епархије темишварске успешно доврши.

Васа Моза
Биљана Герман
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ПРЕОБРАЖЕЊСКИ САБОР
У МАНАСТИРУ БАЗИЈАШУ

Празник Преображења Господа нашег Исуса Христа је-
дан је од дванаест великих Господњих празника из домостро-
ја нашега спасења. Овај празник по својој тематици повезан 
је са свим оним спасоносним догађајима из Спаситељевог жи-
вота који су се догодили непосредно пред Његово страдање 
и славно Васкрсење. Како би пред своје страдање апостолима 
на видљив и опитан начин открио своју Божанску силу и сла-
ву, Христос је на високу Таворску гору повео Апостоле Петра, 
Јакова и Јована и пред њима се Преобразио показавши им сво-
ју Божанску славу и силу. Он није повео све апостоле, већ само 
тројицу најљубљенијих, зато што је знао да ће Га Јуда издати, те 
зато није био достојан да види Божанску славу Христову, а опет 
није хтео да га остави самог под гором да не би касније тиме 
правдао своје издајство. Према еванђелским сведочанствима 
у тренутку Преображења, Спаситељево лице је засијало као 
сунце, а хаљине Његове су постале беле као светлост. Такође 
еванђелско казивање нам сведочи о јављању Старозаветних 
пророка Мојсеја и Илије приликом Христовог Преображења. 

На основу еванђелских сведочанстава о свештеном до-
гађају Преображења Господњег на Тавору, сва химнографија 
овог празника велича Господа као дародавца вечне и незала-
зне светлости која просветљује и освећује свакога човека који 
долази на свет. Мноштво црквених песама такође наглашава 
значај апостолског присуства у контексту њихове вере која је  
пре Преображења била поколебана. Својим Преображењем  
Христос је своје ученике испунио незалазном Божанском све-
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тлошћу најављујући им незалазну светлост славног Васкрсења, 
показујући тако не само апостолима, већ и свакоме од нас, пр-
вобитну красоту свакога човека. 

Преображење као празник Христове Божанске светлости 
у богослужењу се велича као јављање светлости и славе Божје 
које ће бити удостојени сви они који у овом животу сијају у 
светлости врлинског и богобојажљивог живота. Јеванђеље нас 
подсећа да је Преображење било укрепљење и охрабрење апо-
столима  уочи Христовог страдања, а богослужење овог дивног 
празника својим текстом подсећа да је празник Преображења 
за свакога од нас утеха и охрабрење у свим животним тешко-
ћама и проблемима са којима бивамо суочени.  Почеци бо-
гослужбеног празновања Преображења Господњег везани су 
за период од шестог до осмог века и омилије Светих Отаца 
на овај светли празник. Већ у осмом веку празник је просла-
вљан у целом хришћанском истоку. Велики део химнографи-
је Преображења саставили су Преподобни Јован Дамаскин и 
Свети Козма Мајимски, као и други знаменити црквени пе-
сници.

Уочи Преображења у манастиру Базијашу
Сваке године се уочи и на дан празника Преображења 

Господњег у порти манастира Базијаша окупља наш српски 
православни народ. Иако малобројни, Срби у Румунији не за-
борављају своје светиње. Захваљујући залагању српског посла-
ника у Парламенту Румуније, г. Славољуба Аднађа, манастиру 
Базијашу су ове године додељена одређена новчана средства 
којима је отпочела давно очекивана  рестаурацију манастир-
ске цркве. 

Прослава овог великог празника је почела у суботу 18. ав-
густа 2018. године, служењем празничног бденија испред мана-
стирске цркве, којим је началствовао Његово Преосвештенство 
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Епископ будимски и администратор темишварски  г. Лукијан,  
уз саслужење протонамесника Саве Станковића, пароха у 
Белобрешки, јереја Данила Божина, пароха у Свиници и епар-
хијског ђакона Миодрага Јовановића, уз појање свештен-
ства архијерејског намесништва соколовачког  и хора цркве 
у Белобрешки.

,,Посебна Базијашка повеља“ Епископу Лукијану
Након богослужења, на платоу испред манастирске цр-

кве је уследио пригодан културно-уметнички програм, у скло-
пу обележавања 25. Дана Преображења Срба у Румунији.

 Додела књижевне награде „Велика базјашка повеља“ 
централно је дешавање једне од најзначајнијих и најдуготрај-
нијих манифестација које организује Савез Срба у Румунији, 
„Дани Преображења Срба у Румунији“ и одвија се већ 25 годи-
на у порти манастира Базјаш.

 Вредно признање је, ранијом  једногласном одлу-
ком петочлане комисије ССР, ове године припало Његовом 
Преосвештенству Епископу будимском и администратору те-
мишварском Г. Лукијану. Повељу и јубиларну медаљу са ликом 
Бранка Радичевића, у име Савеза Срба у Румунији, Епископу 
Лукијану је уручио почасни председник Срба у Румунији, пе-
сник др Славомир Гвозденовић.
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У образложењу, које потписује председник Савеза Срба у 
Румунији г. Огњан Крстић, наводи се: „Савез Срба у Румунији 
додељује »Посебну базјашку повељу« Господину Лукијану 
(Пантелићу), епископу администратору темишварском, за до-
принос богаћењу и чувању наше духовности, књижевности и 
националног бића на просторима Српске православне Епархије 
темишварске и промовисању српске културе у Румунији“.

Поздрављајући „најпре нашу Цркву на челу са 
Преосвећеним владиком, госте са свих страна света, два по-
сланика Славољуба Аднађа и посланика Народне скупштине 
Републике Србије Александра Чотрића“, као и сав присутан 
народ, Славомир Гвозденовић је говорио о манифестацији и о 
значају Цркве и књиге у очувању српства на овим просторима.

„Ово је, можда, најзначајнија књижевна манифестација 
у целокупном српском расејању. Велика је ствар што се оку-
пљамо, ето, не само ових 25 година, него толиких векова око 
ове светиње, али и што се у »Данима преображења« у тој све-
тлости, како нам је преосвећени владика у Генералном конзу-
лату Републике Србије у Темишвару рекао, окупљамо и што ту 
светлост подижемо, чувамо и њоме обасјавамо своје путеве, и 
духовне, и књижевне, и културне, и свакидашње. „Хвала вам 
што сте свих ових година били уз нас, што је наша црква била 
уз нас, што је преосвећени владика био уз нас и што смо успе-
ли да одржимо нешто што други немају и то нам свима служи 
на част, од Клисуре до Темишвара, од Темишвара до Арада и 
диљем нашег српства у које још увек верујемо и у које полаже-
мо велике наде“ - рекао је Гвозденовић и додао: „Ово је вели-
ка свечаност или прослава светлости, јер књига светли боље 
него много тога другог што нас прати кроз живот.“

Беседу о славодобитнику изговорио је председник 
Удружења књижевника Србије г. Радомир Андрић.

„Заправо, духовник, књижевник и преводилац српске 
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средњовековне поезије и текстова значајних за утемељива-
ње српског језика омогућио је савременим читаоцима да лак-
ше усвајају значења писања, углавном, на грчком и на цркве-
нословенском језику, а самим тим и потпуније разумевање 
богослужбених књига. Знамо да је владика Лукијан урадио 
много превода, надасве уносећи у тачност израза и неопход-
на својства духовности. Преводи владике Лукијана, свакако, 
иду у ред духовно обогаћених“ – подвукао је, између осталог, 
Радомир Андрић.

Присутнима се обратио и овогодишњи славодобитник 
Епископ Лукијан: „Пред Богом је хиљаду година као један дан, 
а човеков век пред Богом је само као један педаљ, вели Свето 
писмо. За човеков век 25 година је време од рођења па до зре-
лости, а овде, у манастиру Базјашу, то је повод да се ове го-
дине обележи 25. годишњица додељивања »Велике базјашке 
повеље«. Српски православни манастир Базјаш, као светио-
ник вере хришћанске, стоји вековима на прагу Дунавске кли-
суре. Историја и наш народ памте као оснивача ове обитељи 
Светог Саву, свештеника, архијереја и утемељивача аутоке-
фалне Српске цркве, али и књижевника и миротворца. Стога 
је сасвим логично да се баш у Савиној задужбини додељује 
»Велика базјашка повеља« за књижевност, ту, где је семе вере 
и просвете своју »клицу заметнуло«.“ 

Уследило је песничко обраћање досадашњих добитника 
повеље, Матије Бећковића (1996), Радомира Андрића (2003), 
Јована Зивлака (2006), Драгана Јовановића Данилова (2008), 
Гојка Ђога (2010), Душка Новаковића (2015) и Радомира 
Уљаревића (2017). 

Пловидбу усталасалим песничким водама између обро-
нака планине Локве и Дунава, у предивном базјашком сумра-
ку, улепшао је духовним песмама црквени хор из Белобрешке. 

У подневним сатима, учесници 25. Издања манифестације 
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„Дани Преображења Срба у Румунији“ посетили су Љупкову 
и недавно откривене темеље манастира Сириња крај истоиме-
не реке. У Љупкови су Матија Бећковић и Гојко Ђого положи-
ли венац на споменик подигнут капетану Кочи Анђелковићу 
и његовим фрајкорима које су Турци „послије многога и стра-
шнога боја и јуришања“, како наводи Вук Стефановић Караџић, 
заробили и одвели „на Текију, према Ршави, те их ондје по-
набијали на коље“. Помен страдалима одржао је месни парох 
Бошко Тикартић.

Празник Преображења Господњег у манастиру Базијашу
На сам дан празника Преображења Господњег, у недељу, 

19. августа, Свету архијерејску Литургију је служио Његово 
Преосвештенство Епископ Г. Лукијан уз саслужење: прото-
јереја-ставрофора Маринка Марковог, архијерејског заме-
ника, игумана Никона (Корићанца), старешине манастира 
Светог Георгија, игумана Герасима (Милића), старешине ма-
настира Златице, протонамесника Бошка Тикартића, парох у 
Љупковии и епархијског ђакона Миодрага Јовановића. У току 
свете литургије Епископ Лукијан је рукоположио ипођако-
на Чипријана Небанчу из Немета у чин ђакона. Појало је све-
штенство архијерејског намесништва соколовачког и хор цр-
кве у Белобрешки. Светој литургији је присуствовао велики 
број верника из Дунавске клисуре и Пољадије, али и других 
крајева Румуније, па и матице Србије.

 После отпуста свете литургије, извршен је троктратни 
литијски опход, после кога је на платоу испред манастирске цр-
кве извршено благосиљање колача, кољива и грожђа. Кумови 
овогодишњег манастирског сабора су били чланови породице  
Трујкића из Мачевића: Славољуб, Силвана, Дејан, Кристина, 
Владимир, Милица, Душко, Тамара, Власта и Јаворка. Кумство 
за наредну годину је преузео г. Дејан Тадић из Београда и ње-
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гова супруга Славица, која је родом из Луговета.

У свом обраћању верницима, владика Лукијан је захва-
лио свима који су помогли да празник Преображења ове го-
дине протекне узвишено: „пре свега нашој домаћици, игума-
нији Теофанији, добром домаћину у овом намесништву проти 
Васи Плестићу и његовим свештеницима, белобрешчанском 
црквеном хору, општини Соколовац и њеном председнику г. 
Олгици Гици што је асфалтиран прилазни пут и перкинг ис-
пред манастира, Савезу Срба у Румунији и организатори-
ма јединствене манифестације „Дани Преображења Срба у 
Румунији“ и другима“.

Литургији су поред мноштва народа присуствовали и г. 
Славољуб Аднађ, српски посланик у Парламенту Румуније и 
представници општине Велико Градиште који већ више годи-
на долазе на манастирски Сабор. „Као и сваке године, и ове 
је делегација општине Велико Градиште посетила манастир 
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у Базјашу. Ове године је са нама и Калбије Нојан, главни ар-
хитекта, који ради на обнови Рамске тврђаве. Драго нам је да 
се видимо са нашим људима и сваке године, неколико годи-
на уназад, наша општина одређеним финансијским прилогом 
помаже манастиру и радујемо се кад видимо да се манастир 
обнавља. Долазићемо и даље, јер поред свих културних мани-
фестација које имамо, православна вера је та која нас је одр-
жала и која нас спаја“- саопштио нам је заменик председика 
општине Велико Градиште г. Слађан Марковић.

У манастирској порти је припремљено послужење за све 
присутне.

У Базјашу, на граници две земље, на граници две гра-
нице, на граници наших предрасуда као највећих ограниче-
ња, на левој обали Дунава и српства, чуло се и ове године о 
Преображењу: „Добро нам је овде бити“.

игуманија Теофанија (Ковачевић)                                            
Предраг Деспотовић
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ДВЕ ВЕЛИКЕ ГОДИШЊИЦЕ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

У ТЕМИШВАРУ-МЕХАЛИ

Дана 30. августа 2018. године, обележена су два велика 
јубилеја мехалске парохије: 225 година од освећења парохиј-
ске цркве Преноса моштију светог оца Николаја архиеписко-
па Мирликијског Чудотворца и 115 година од оснивања ме-
халског певачког друштва „Зора“. 

Поводом ових значајних јубилеја, у мехалској цркви све-
ту архијерејску литургију је служио Његово Преосвештенство 
Епископ будимски и администратор темишварски Г. Лукијан 
уз саслужење: протојереја-ставрофора Маринка Маркова, ар-
хијерејског заменика, протојереја-ставрофора др Бранислава 
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Станковића, архијерејског намесника темишварског, прото-
јереја-ставрофора Живка Велимировића, игумана Никона 
Корићанца, старешине манастира Светог Георгија, и ђаконâ 
Јосифа Станковића, Миодрага Јовановића и Ћипријана 
Небанче. Црквени хор мехалске парохије, под руководством 
г. Меланије Чоран је тог дана милозвучним гласовима одгова-
рао на Светој Литургији.

Светој литургији је присуствовало сво свештенство архи-
јерејског намесништва темишварског, јер је уједно прослављен 
и празник преподобног Рафаила Банатског,  слава свештенства 
овог намесништва, као и Његова екселенција г. Владан Тадић, 
генерални конзул Републике Србије у Темишвару, и г. Огњан 
Крстић, председник Савеза Срба у Румунији.

 Пред крај свете литургија, присутнима је се беседом обра-
тио старешина мехалског храма  протојереј-ставрофор Стојан 
Петровић: „Прошле године, када сам другог септембра прису-
ствовао освећењу обновљене цркве у Кечи и братском састан-
ку поводом празника преподобног Рафаила Банатског,  дошла 
ми је у мисао идеја да наша мехалска парохија преузме кум-
ство за ову 2018. годину, јер ми ове године прослављамо две 
значајне годишњице и јубилеја, те је овим нашим данашњим 
молитвеним сабрањем,  дошло да се сва три празника сједи-
не у једно. Данас вршимо неку врсту смотре црквеног живо-
та у нашој парохији, при чему бих желео да се пре свега захва-
лим Богу, дародавцу свакога добра и благослова за све људе 
који у Њега искрено верују, а затим и свим нашим верници-
ма, који су увек уз наше братство. Кажем братство, због тога 
што поред мене, овде у мехалској цркви служи и отац Живко 
Велимировић, који је био моја највећа подршка приликом зи-
дања цркве у Решици. Имам за сабрата и оца др Сашу Јашина, 
коме од срца захваљујем што је у сусрет овом јубилеју написао 
брошуру о мехалској парохији, коју ће сваки од вас, данас при-
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сутних, добити као успомену на данашњи дан. Имам за сабра-
та и ђакона Јосифа Станковића. Ето, то је братство наше цр-
кве“, казао је отац Стојан, захваливши, не у последњем реду, 
и црквеном одбору на челу са Драгутином Поповићем и цр-
квеном хору „Зора“.

У духу празника преподобног Рафаила Банатског,  пре-
резан је славски колач и благословљено жито. Славску ружу 
за наредну годину је преузео протонамесник Ђорђе Андрејић, 
у име парохије Фењ.

Са пажњом и љубављу, хором, иза којег је традиција од 
115 година, данас руководи Меланија Чоран, потомкиња гене-
рација које су уткале своју приврженост музицирању, између 
осталих и Милана Голуба, првог председника друштва. „Моји 
дедови и прадедови су појали у овом хору и то је као некаква 
жртва за њих, јер ја сам хоровођа уз Божију помоћ“, рекла је 
руководилац хора „Зора“ г. Меланија Чоран.

За све присутне, напослетку је припремљена трпеза љу-
бави.

Молимо се Господу и светом оцу Николају, заштитнику 
мехалске парохије, да се светлост Христове јеванђелске науке 
и даље, непрестано шири и из овог места просијава светлост 
православне вере и културе, отварајући широке хоризонте на-
шег народног трајања.

протојереј-ставрофор Стојан Петровић
Никола Лакић
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ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ САБОР 
У МАНАСТИРУ  БЕЗДИНУ

Људи из Поморишја су везани за народну традицију и 
обичаје. Прослава великих црквених празника им је светиња. 
Неизоставна у њиховом календару је била и прва седмица по 
празнику Успења Пресвете Богородице, 2. септембра 2018. го-
дине, када је одржан летњи црквено-народни сабор у манасти-
ру Бездину, древној поморишкој светињи, коју је подигла пле-
менита породица Јакшић 1539. године.

Свету архијерејску литургију у манастирској порти је 
служио Његово Преосвештенство Епископ будимски и адми-
нистратор темишварски Г. Лукијан уз саслужење: протојереја-
-ставрофора Маринка Маркова, архијерејског заменика, прото-
јереја-ставрофора Огњана Плавшића, архијерејског намесника 
арадског, игумана Никона (Корићанца), старешине манастира 
Светог Ђорђа, протосинђела др Јустина (Поповића), сабрата 
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комшијског румунског манастира Бодрог, протојереја Миланка 
Стојановића, пароха у Немету, протојереја Дине Чокова, па-
роха у Великом Семиклушу, јерођакона Инокентија Лукина и  
ђаконâ Миодрага Јовановића и Чипријана Небанче. На светој 
литургији, којој је присуствовало око 400 верника придошлих 
из околних места, као и из Деске (Мађарска), Новог Кнежевца 
(Србија), одговарали су чланови хора „Свети Никола“, под ру-
ководством Душице Рошу и Еугеније Радић. Апостол су чита-
ли Давид Аднађ, Тијана Колпош и Наташа Рајчић, док је сим-
вол вере читала Милица Чоков.

 У току свете литургије, Епископ Лукијан је ђакона 
Чипријана Небанчу из Немета, рукоположио у чин свеште-
ника, који ће своју свештеничку службу обављати у парохији 
Рудна. Света тајна свештенства је увек тренутак када се даро-
ви Светога Духа обилно изливају и простиру на читаву Цркву. 

Након светог причешћа и отпуста свете Литургије, ова-
бљен је трократни литијски опход око манастирске цркве са 
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читањем јеванђеља, као и молитвени помен свим упокојеним 
манастирским ктиторима, приложницима и свим упокојеним 
монасима и житељима ове свете обитељи. 

Домаћини овогодишњег манастирског сабора су били 
чланови парохије у Великом Семиклушу. „И бијаху посто-
јани у науци апостолској, и у заједници, у ломљењу хлеба и у 
молитвама“ (Д. ап. 2, 42), учи нас Свето Писмо. Тако је слав-
ски колач, за ову прилику, припремљен у Новом Кнежевцу, у 
Србији, са домаћинима пререзао игуман Никон, уз присуство 
деце из КУД-а „Свети Сава“, у народним ношњама.

Поред славског колача, жито представља нашу веру у ва-
скрсење.  Према речима Господа Исуса Христа: „Ако зрно пше-
нице паднувши на земљу не умре, онда једно остане; ако ли умре, 
род многи доноси (Јн. 12, 24)“. Тако је васкрсење, смисао нашег 
постојања, зато се обавезно за славе припрема и жито (кољи-
во)  које су за ову прилику спремиле семиклушанске парохи-
јанке Горинка Арделеан са ћерком Лилијаном, Емилија Ракин 
и Оана Василка. Лепу слику у том свечаном чину употпунила 
је и цветна декорација у манастиру, за шта се својим трудом 
побринула Зорка Хацеган.

Славску ружу је, на крају, Давид Аднађ, у име парохије 
Велики Семиклуш, предао парохији Кетфељ.

После молитвеног благодарења, протојереј-ставрофор  
Маринко Марков, архијерејски заменик, захвалио је свима на 
присуству, као и представнику румунске православне цркве 
оцу Јустину Поповићу, на сарадњи румунске и српске цркве 
и кумовима на бризи за очување православне вере и негова-
ње српских обичаја.

 Архијерејски намесник арадски отац Огњен Плавшић, 
такође се захвалио свима присутнима, као и Његовој екселен-
цији г. Владану Тадићу, генералном конзулу Републике Србије 
у Темишвару, кумовима, посебно истакавши бригу послани-
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ка Савеза Срба у Парламенту Румуније г. Славољуба Аднађа 
за цркву, нарочито око манастира.

У манастирској порти је затим приређен културно-умет-
нички програм. Мала група КУД-а „Свети Сава“ извела је 
„Игре из Шумадије“, под уметничким руководством Наталије 
Мандран, у пратњи оркестра којим руководи Георге Мандран. 
Вокална група „Бисери“, под руководством  Дарка Влашчића, 
извела је неколико народних песама.

Никола Лакић
архиђакон Инокентије (Лукин)
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ТЕОЛОШКА МИСАО У СЛУЖБИ
БОГА И ЧОВЕКА

Архијерејски заменик Епископа темишварског  про-
тојереј-ставрофор Маринко Марков, одбранио је 6. септем-
бра 2018. године, докторску тезу у домену црквеног права на 
Православном Теолошком факултету у Араду (рум. Facultatea 
de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” Arad), при Универзитету 
,,Аурел Влаику“ у Араду.

Отац Маринко је први Србин који је у славу Божију, 
православне вере и свог рода, написао и одбранио доктор-
ски рад у овој Арадској теолошкој школи. Назив рада који 
је оцу Маринку донео титулу доктора теолошких наука гла-
си ,,Почеци писаног црквеног права у Српској православној цр-
кви: историјска и каноничка студија“ (рум. „Dreptului scris în 
Biserica Ortodoxă Sârbă. Studiu istoric-canonic“. 

Свој докторски рад, отац Маринко је изложио и одбранио 
у присуству високих гостију:  Његовог Високопреосвештенства 
архиепископа арадског др Тимотеја (Севића), Његовог 
Преосвештенстава Епископа будимског и администратора 
темишварског Г. Лукијана и  Његовог Преосвештенстава Г. 
Емилијана, епископа кришанског и викарног епископа арад-
ске архиепископије. Одбрани су присуствовали и г. Владан 
Тадић,  генерални конзул Републике Србије у Темишвару, г. 
Славољуб Аднађ, српски посланик у Парламенту Румуније, г. 
Огњан Крстић, председник Савеза Срба у Румунији, чланови 
породице и друге званице.

Комисија за одбрану рада је била у следећем саставу: про-
тојереј-ставрофор и универзитетски професор Кристинел Јожа, 
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декан арадског теолошког факултета и председник комисије, 
протојереј-ставрофор и универзитетски професор  Константин 
Рус, ментор; чланови комисије: професор Маријус Цепелеа са 
Теолошког факултета из Орадее, професор Иримије Марга са 
Теолошког факултета уз Сибиуа и доцент Џеорџика Григорица 
са Теолошког факултета „Патријарх Јустинијан“ из Букурешта. 

У свом извештају,  ментор о. Константин Рус, између 
осталог је истакао и следеће: „Теоретска вредност овог научног 
рада састоји се у томе  што имамо прилику да упознамо мето-
де и принципе тумачења писаног канонског права у Српској 
Православној Цркви. Истовремено, својим садржајем, овај на-
учни рад нам даје  прилику да се упознамо и са практичном 
применом основних правних и канонских принципа органи-
зовања и функционисања Православне Цркве у контексту иза-
зова у савременом друштву. Како све то проистиче, можемо 
видети из садржаја, заступљених поглавља (и пратећих под-
поглавља) као и у начину како је рад представљен и обрађен. 
Примењујућа вредност овог рада се одражава у начину одно-
са резултата истраживања са вредновањем историјског и сада-
шњег (савременог) контекста, што представља кључ схватања 
овог научног дела. Рад доследно исповеда и потврђује апостол-
ско предање и континуитет догматског, канонског и литургиј-
ског учења, у духу Источне Православне Цркве.“

Након излагања (одбране) кандидата, чланови комиси-
је су након консултација усвојили приказани рад и кандида-
та прогласили доктором теологије. 

Отац декан, професор Кристинел Јожа, захвалио се пре-
освећеним Архијерејима на њиховом присуству, а посебним  
речима се обратио Преосвећеном Епископу Г. Лукијану, и ис-
такао да се оваквом благословеном приликом потврђује чи-
њеница да наше две сестринске Цркве имају заједничку исто-
рију која нас повезује, а истовремено и обавезује у исповедању 
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Христовог Јеванђеља у овом данашњем поларизованом свету. 
Високопреосвећени Архиепископ арадски Г. Тимотеј се  

у свом обраћању такође захвалио Епископу Лукијану за њего-
во присуство на овој свечаности и изразио своје честитке оцу 
Маринку за одбрањени научни рад, за који је заслужно про-
глашен доктором теологије. 

  Његово Преосвештенство Епископ Лукијан је у свом  
обраћању рекао да: ,,Црква данас има тежак задатак да се сна-
ђе, када више не постоји симфонија између државе и цркве, с’ 
тога, треба да се изнађу начини да се данашња свеукупна дис-
хармонија преуреди. У срећним временима је постојала  сим-
фонија између Цркве и државе. У данашњој уједињеној Европи 
то не постоји и Црква поново мора да налази начине да се и 
у таквој ситуацији снађе и обавља своју узвишену мисију на 
најбољи могући начин. Оно о чему отац Маринко у свом ис-
траживању и раду пише, јесте огледало живота православне 
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цркве и свакако је велики допринос теолошкој мисли уопште. 
Из рада можемо да нађемо и узоре за данашњу ситуацију и за 
убудуће.”

У свом обраћању присутнима, отац Маринко је истакао 
да је: ,,У средњовековном добу постојала симфонија између 
црквене и лаичке власти, између краља и патријарха, што је 
чинило симфонију између крста и мача. Модерно доба са но-
вим изазовима расточило је то некадашње јединство. Отишло 
се и до те мере, да се од неких појединаца чуло да је „Бог мр-
тав“. Управо је на нама да испунимо мисију Цркве, а та миси-
ја јесте спасење човеково, то јест сједињење са живим и исти-
нитим Богом, да и кроз црквене науке укажемо на заједницу 
са Богом. Сваки покушај, па и овај рад, сачињени су са циљем 
да управо то и ураде, да човека приближе Богу“.

Никола Лакић                                                                          
Перица Орбишор
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ПРОСЛАВА ЕПАРХИЈСКЕ СЛАВЕ
СВЕТОГ ЈОСИФА ТЕМИШВАРСКОГ

И XXVI СМОТРА ХОРОВА У ТЕМИШВАРУ

Српска Православна епархија темишварска  је и ове 2018. 
године Господње молитвено и свечано прославила свог патро-
на и заштитника, Светог Јосифа Темишварског, као и  уједно 
ΧΧVI Смотру епархијских хорова и певачких друштава.

Обележавање свечано-
сти започело је у Саборној 
цркви, у петак, 28. септембра 
у 17. часова  када је Његово 
Преосвештенство Епископ Г. 
Лукијан служио празнично 
бденије, уз саслуживање игума-
на Јустина (Стојановића), јеро-
монаха Варнаве (Кнежевића) и 
ђакона Миодрага Јовановића.

На сам дан празни-
ка, у суботу, 29. септембра у 
Саборној  цркви уз присуство 
свог епархијског свештенства 
и   народа из многих наших 
места са подручја Баната, од 

Поморишја до Дунавске клисуре, Свету Архијерејску Литургију 
је служио  Његово Преосвештенство Епископ будимски и ад-
министратор темишварски г. Лукијан, коме су саслужива-
ли протојереј-ставрофор др Маринко Марков, архијерејски 
заменик; игумани Јустин (Стојановић), Никон (Корићанац) 
и Герасим (Милић); протојереј Зоран Остојић, парох бу-
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димпештански, јеромонах Варнава (Кнежевића),  јерођако-
ни Инокентије (Лукин) и Митрофан (Гајић) и ђакони Јосиф 
Станковић и Миодраг Јовановић. Мешовити хор Саборне цр-
кве под управом професора Јоце Бугарског је својом духовном 
песмом улепшао ово славље.

Много се верника окупило у  цркви са жељом да при-
суствује овом молитвеном догађају . Све је било празнично, 
дивно и величанствено. Било је ту белог платна распростре-
тог од улаза у порту до цркве, цвећа посутог испред владике 
од стране девојчица обучених у народне ношње, бројних на-
ших свештеника, угледних личности и гостију.

После заједничког причешћа  свог епархијског свештен-
ства и народа Епископ Лукијан је свима присутнима честитао 
епархијску славу Светог Јосифа и упутио речи пастирске по-
уке.    Посебни гости овогодишње епархијске славе били су г. 
Виктор Опасхи, генерални секретар секретаријата за вере при 
Влади Румуније и др Милета Радојевић, директор Управе за 
сарадњу са црквама и верским заједницама Републике Србије.

Додела Епархијског ордена г. Виктору Опасхију
Његово Преосвештенство Епископ г. Лукијан на крају све-

те Литургије одликовао је г. Виктора Опасхија, генералног се-
кретара секретаријата за вере при Влади Румуније (рум. Victor 
Opaschi, Secretarul de stat pentru Culte) орденом Епархије те-
мишварске за посебне заслуге и несебичну помоћ и залагање 
за Српску Цркву у Румунији, односно Епархију темишварску. 

Захваљујући се на високом одликовању г. Виктор Опасхи 
је истакао нераскидиво пријатељство два народа исте вере и 
осврнуо се на заједничку црквену прошлост, конкретно на 
период пре осамостаљивања Румунске Цркве од Карловачке 
Митрополије као залог будућег пријатељства два народа и 
две Цркве.
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Епархијску славу 
је честитао и г. Милета 
Радојевић и пожелео епи-
скопу Лукијану, свештен-
ству, монаштву и вер-
ном народу свако добро 
од Господа. Директор 
Радојевић је такође чести-
тао г. Виктору Опасхију на 
високом епархијском од-
ликовању и у знак брат-
ске љубави и пријатељ-
ства поклонио му је икону 
Пресвете Богородице.

 Непосредно после 
отпуста Свете  Литургије 
уследила је свечана ли-
тија и дефиле са хор-
ским заставама по Тргу 

Уједињења и фотографисање испред епархијске зграде.
У свечаној  сали Владичанског двора, приређен је слав-

ски ручак за све званице уз многе здравице и честитке.

ђакон Миодраг Јовановић



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

251

Уч
ес

ни
ци

 Е
па

рх
иј

ск
е с

ла
ве

 и
 X

XV
I С

мо
т

ре
хо

ро
ва

 и
 п

ев
ач

ки
х 

др
уш

т
ав

а 
у 

Те
ми

ш
ва

ру



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

252

У БУКУРЕШТУ ЗАСЕДАО
САВЕТ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА РУМУНИЈЕ

Дана 2. октобра 2018. године у палати Румунске 
Патријаршије под покровитељством Његовога Блаженства 
Патријарха румунског г. Данила заседао је Савет верских за-
једница Румуније.

Српску Православну Цркву у Румунији (Епархију теми-
шварску) представљали су Његово Преосвештенство Епископ 
будимски и администратор темишварски г. Лукијан, прото-
јереј-стaврофор др Маринко Марков и јеромонах Варнава 
Кнежевић.

 Блажењејши Патријарх г. Данило пожелео је добродо-
шлицу представницима свих Цркава и верских заједница као 
и министру вера г. Виктору Опасхију и захвалио за учешће 
у тој веома важној седници која претходи одржавању рефе-
рендума у Румунији на којем ће се грађани изјаснити о члану 
Устава Републике Румуније који говори о породици.
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Наиме, 6. и 7. октобра 2018. године на иницијативу 
Румунске Патријаршије у Румунији ће се одржати референ-
дум на којем ће се грађани изјаснити да ли подржавају став 
Патријаршије када је реч о члану Устава који регулише кон-
ституцију породице, односно брака. Румунска Патријаршија, 
као главни иницијатор референдума захтева да се Уставом ја-
сно прецизира да је брак заједница мушкарца и жене, а не за-
једница двоје супружника како тренутно стоји у Уставу.

Уследила је дискусија током које су представници свих 
Цркава и верских заједница у Румунији подржали ставове 
Румунске Патријаршије. Његово Преосвештенство Епископ 
г. Лукијан у обраћању присутнима изјавио је да је ово прили-
ка да целокупна јавност Румуније устане у одбрану породич-
них вредности али и у одбрану достојанства човека. Садашњи 
члан Устава није довољно јасан јер одређује брак као заједни-
цу двоје супружника, а већ је у јавности покренуто питање ис-
тополних бракова. Епископ Лукијан је такође додао да се сада 
суочавамо са последицама али мораћемо да се позабавимо и 
узроцима оваквих појава у друштву, што је наишло на одобра-
вање свих присутних.

Његово Блаженство Патријарх румунски г. Данило за-
кључујући седницу захвалио је свима који су узели учешће у 
овој седници Савета верских заједница Румуније и изразио 
наду да ће ово богоугодно дело наићи на одобравање јавно-
сти и да ће референдум са успехом бити одржан.

јеромонах Варнава (Кнежевић)
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ЕПИСКОП ЛУКИЈАН У РАДНОЈ ПОСЕТИ 
ПАРЛАМЕНТУ РУМУНИЈЕ

Његово Преосвештенство Епископ будимски и админи-
стратор темишварски г. Лукијан посетио је 3. октобра 2018. 
године Парламент у Букурешту и том приликом се састао са 
више званичника, народних посланика и министром вера са 
којима је разговарао о положају Српске Православне Цркве 
и народа у Румунији.

У пратњи Његовог Преосвештенства били су архијерејски 
заменик протојереј-ставрофор др Маринко Марков и јеромо-
нах Варнава Кнежевић. Епископ г. Лукијан се најпре  састао са 
српским послаником у румунском Парламенту г. Славољубом 
Аднађ који је упознао Епископа са радом Парламента и одно-
сомима са националним мањинама. 
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Епископ Лукијан је такође разговарао са чланом Сената 
горњег дома  Парламента и представником темишварске жупа-
није г. Евгенијем Догариуом, председником Комисије за одбра-
ну Републике Румуније г. Бен-Они Ардељaном, и послаником 
јеврејског народа г. Силвијем Векслером. Након радног дела 
посете, посланик г. Аднађ је представио епископу Лукијану 
монументалну зграду румунског Парламента.

Истога дана, Његово Преосвештенство Епископ г. Лукијан 
састао се са министром вера Републике Румуније г. Виктором 
Опасхијем са којим је разговарао о досадашњој и будућој сарад-
њи Министарства вера и Епархије темишварске. Том приликом 
министар г. Опасхи изразио је захвалност поводом учешћа епи-
скопа Лукијана у Савету верских заједница Румуније као и за-
довољство због изузетно добрих личних односа Преосвећеног 
Епископа г. Лукијана и Блажењејшег Патријарха г. Данила које 
датира још од студентских дана.

јеромонах Варнава (Кнежевић)
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ИМЕНДАН ЕПИСКОПА ЛУКИЈАНА 

На празник светог свештеномученика Лукијана презви-
тера антиохијског, 28. октобра 2018. године поводом имен-
дана Епископа будимског и администратора темишварског 
г. Лукијана, свету архијерејску Литургију у саборној цркви у 
Темишвару служио је Епископ банатски г. Никанор уз саслу-
жење Епископа г. Лукијана, свештенства и монаштва епархијâ 
будимске, темишварске и банатске. Празничном благољепи-
ју допринео је и хор темишварске саборне цркве. У току све-
те Литургије Преосвећени Епископ г. Лукијан рукопроизвео 
је јерођакона Инокентија (Лукин) у чин архиђакона. 
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Додела Епархијског ордена Његовом Преосвештенству 
Епископу банатском Г. Никанору

На крају свете 
Литургије, Епископ будим-
ски г. Лукијан одликовао је 
Преосвећеног Епископа ба-
натског г. Никанора орде-
ном Епархије темишварске 
првог степена за нарочиту 
духовну и материјалну бри-
гу о Епархији темишвар-
ској, њеном свештенству и 
монаштву. Овом приликом, 
Епископ Лукијан је подсе-
тио  присутне на живот 
Епископа Никанора и ње-
гов допринос добрим одно-
сима народа који живе како 
у српском тако и у румун-
ском делу Баната. Епископ 

Никанор је срдачно захвалио на овом високом одликовању 
Епархије темишварске и честитао Преосвећеном Епископу 
Лукијану имендан, подсетивши присутне на живот Св. Лукијана 
али и на живот Епископа Лукијана и његову жртву за Христа 
и Његову Цркву, нарочито у славонској епархији али и у теми-
шварској и будимској. Преосвећени Епископ Никанор, тако-
ђе је овом приликом замолио присутног генералног конзула 
Републике Србије у Темишвару г. Владана Тадића да надле-
жним државним органима у Београду и Букурешту пренесе 
о добрим међусобним односима Срба и Румуна али и њихо-
вих помесних Цркава, који заједно живе у Банату са обе стра-
не границе. 
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Преосвећени Епископ банатски г. Никанор пререзао је 
славски колач у част св. свештеномученика Лукијана и још јед-
ном пожелео Епископу Лукијану срећан имендан са жељом да 
још дуго година у здрављу душе и тела, а на спасење свих нас, 
служи Господу.

јеромонах Варнава (Кнежевић)
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МИТРОВДАН- ХРАМОВНА СЛАВА У ДИВИЋУ

Дана 8. новембра 2018. године, дивићански верници све-
чано су и молитвено прославили празник Светог великому-
ченика Димитрија, своју храмовну славу. 

Говорећи о слави овог Божјег великомученика, владика 
Иринеј, епископ бачки, рекао је у манастиру Ковиљу 1998. го-
дине, у беседи на празник светог Димитрија: „То је светитељ 
који је својим животом запечатио своју верност Богу, а то значи 

- своју љубав према Њему и 
према Цркви Његовој, бли-
жњима својима. То што је 
био војник по занимању, 
њему за живота није било 
препрека да буде испуњен 
духом љубави. Али њему, 
исто тако, никаква овозе-
маљска слава - или при-
вид овоземаљске каријере, 
успеха и благостања - није 
помрачио духовни вид: ис-
пред својих духовних очију 
он никада није изгубио гле-

дање славе Божје и лепоте Царства Божјег. Зато је радије иза-
брао да страда са Господом Христом, да би вечно живео са Њим 
и за Њега, неголи да се Христа одрекне ради сенки и привида, 
несталнијих од траве у пољу и од цвета који увене под жарким 
зрацима сунца. Њега црквени песник назива овенчаним међу 
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мученицима. Венац или круна значи, наиме, првенство, посеб-
ну почаст, изузетан ранг међу људима који су и иначе заслу-
жни или важни. Тако се, ето, и међу светима, а сви они сијају 
светлошћу незалазном у Царству светлости Христове - свети 
Димитрије назива оним који носи венац, оним који је један од 
првих и најдивнијих међу светим мученицима.“

Свету литургију је од 10 часова служио месни парох је-
реј Дејан Жигум, уз одговарање појаца и уз присуство великог 
броја верника. После свете литургије извршен је трократни ли-
тијски опход око светог храма као и помен свим оснивачима, 
ктиторима, приложницима и свештенослужитељима.

Вечерњу молитву, са почетком у 17 часова, служили су: 
протојереј-ставрофор Василије Плестић, парох старомол-
давски и архијерејски намесник соколовачки, јереј Верољуб 
Гвозденовић, парох у Радимни, јереј Душко Кључар, парох у 
Српској Пожежени и месни парох јереј Дејан Жигум.
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 Пререзан је славски колач, а кумовао је Добрица Бобан 
Кочијаш са породицом: сином Дарком Стефаном, супругом 
Андрејом, оцем Живом и мајком Звезданом. „Ово је трећи 
пут како смо кумови“ - рекао је Добрица.

Славску ружу и кумство за наредну годину преузео је 
Драган Станковић. 

У свом обраћању присутнима, протојереј-ставрофор 
Василије Плестић је говорио о животу и страдању светог 
Димитрија (*280-†306), заповедника Солуна, којег је цар 
Максимилијан утамничио, а кроз неколико дана, наредио стра-
жарима да га погубе само зато што је проповедао хришћан-
ство и јавно признао да је хришћанин.

„Многи су страдали за хришћанство. Свети великому-
ченик Димитрије упознао је Бога. Ако верујемо у некога, онда 
морамо да му се приближимо, да вратимо љубав за љубав. Пуно 
је безакоња у овом свету само зато што нисмо упознали Бога. 
Зависи од нас самих како живимо. Свето Писмо није роман 
и не бих никоме препоручио да чита сто страница на дан, већ 
само неколико. И једна страница је доста, али да је читамо као 
лек. Читаш данас, читаш сутра...“ -  поручио је прота Василије.

Црквена општина у Дивићу је као засебна парохија, до 
тада филијала парохије у Белобрешки, организована 1935. го-
дине. Одмах су постављени темељи цркве и за годину дана из-
грађена је до под кров. Услед ратних и поратних незгода, радови 
су завршени тек 1955. године. Цркву је осветио великим архи-
јерејским освећењем блаженопочивши епископ шумадијски 
и администратор темишварски Сава (Вуковић) 1987. године.

јереј Дејан Жигум                                                                                  
Предраг Деспотовић
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ГОСТОВАЊЕ ХОРА САБОРНЕ ЦРКВЕ
У ПАНЧЕВУ

Двадесет прво издање угледног међународног хор-
ског фестивала „Панчевачки дани духовне музике“ одржа-
но је ове 2018. године, између 6. и 11. новембра, у главном 
граду Јужнобанатског управног округа Републике Србије. 
Овогодишња манифестација била је у знаку два значајна ју-
билеја: 180 година Панчевачког српског црквеног певачког дру-
штва, односно 15 година Дечјег хора при поменутом Друштву.

На позив управе ПСЦПД, Хор Православне српске са-
борне цркве у Темишвару, под управом диригента проф. Јоце 
Бугарског, а у пратњи протојереја-ставрофора Мирослава 
Стојкова, боравио је од  8. до 11. новембра у граду на Тамишу, 
у својству музичког амбасадора Срба у Румунији.

Након што је у петак, 8. новембра, Панчевачко певач-
ко друштво одржало целовечерњи концерт, у суботу је у пан-
чевачком храму Успења Пресвете Богородице наступило три 
хора. Најпре се заорила дирљива песма подмлатка Панчевачког 
српског црквеног певачког друштва, који броји преко 50 чла-
нова, од најмлађих, па све до осморазредаша. Предвођени ди-
ригентом Бојаном Стражмештеров, млади Панчевци су изве-
ли сложен програм и тако доказали да су достојни наследници 
својих старијих колега. Пријатно изненађење приредиле су и 
чланице Женског црквеног хора „Свети Јосиф Темишварски“ 
из Кикинде, под руководством Данице Мандић, потврдивши да 
се некадашња традиција хорске црквене музике полако обнавља 
и у овом граду. Част да последњи наступи у програму и тиме 
закључи трећи фестивалски дан припала је Хору Православне 
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српске саборне цркве у Темишвару, који је приказао занимљив 
програм српске, руске и румунске хорске музике претежно из 
предстојећег, божићног циклуса. Наступ нашег хора, са соли-
стима Пером Тодоровићем и Предрагом Остојиним, оставио 
је сјајан утисак присутној публици, која је са одушевљењем и 
бурним аплаузима пропратила изведене нумере.

 Сутрадан је наш хор појао на светој литургији у истом, 
светоуспенском храму у Панчеву, у присуству многобројних 
верника, који су дошли да слушају појање Темишвараца, али 
и да се поклоне моштима 18 руских ростовско-јарославских 
светитеља, која ових дана бораве у Епархији банатској.

Упркос многобројним искушењима и потешкоћама у одр-
жавању континуитета Фестивала, чланови ПСЦПД, на челу са 
председником друштва Срђаном Миковићем, као и диригентом 
и уметничким директором Фестивала мр Вером Царином, до-
казали су своју срдачност и гостопримство истакавши у више 
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махова искрену радост што је, у духу Баната и многих већ по-
стојећих спона, сусрет Темишвараца и Панчеваца управо на 
овај начин поново уприличен. Тиме је придодата још једна ка-
рика у дугогодишњој сарадњи двају најстаријих хорова у це-
лом Српству, у свагдашњем циљу промовисања и очувања јед-
ног од најстаријих облика организоване културне делатности 
Срба у Банату.

Дејан Попов
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ВЕЧЕ ХОРСКЕ МУЗИКЕ У САБОРНОЈ ЦРКВИ

Вече хорске музике у суботу 24. новембра 2018. године, 
у Српској Саборној цркви у Темишвару, у оквиру Дана српске 
културе, за посетиоце је био тренутак успињања на духовну 
лествицу и напуштање празне и безосећајне савремене сада-
шњице. Хор Православне српске саборне цркве у Темишвару, 
под руководством професора Јоце Бугарског и Српски пра-
вославни црквени хор „Св. Цар Константин и царица Јелена“ 
из Сомбора, под руководством професора Милана Радишића, 
изнели су темишварској публици оно највредније на духовној 
трпези. У данашњем времену духовног бескућништва и зјапе-
ће кризе воље за смислом, ретко је пронаћи такву оазу духов-
не и смислене префињености и пуноће.
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Питање је колико је данас потребно присуство такве вр-
сте музике у народу и свету. Ја бих рекао да је и те како потреб-
но. Мислимо само на један детаљ, на једну димензију нашега 
друштва, када је, уопште гледано, реторика у свим слојеви-
ма нашег друштва попримила забрињавајуће димензије. Зато 
кажем да је итекако потребно да постоји једна оаза и овде у 
цркви, али и у друштву која ће понудити алтернативу свима 
нама. А то је алтернатива лепог. Према речима највећег ру-
ског писца Достојевског, то је димензија која ће спасити свет. 
Дакле, и те како је потребно, императивно је потребно да по-
стоји таква врста музике данас у свету и друштву- поручио је 
старешина Саборног храма, протојереј Јоца Несторовић уз до-
бродошлицу придошлом свету преносећи поздраве Његовог 
Преосвештенства владике Лукијана.

 Данас хорска музика, иначе, није најпопуларнија, конста-
товао је на почетку и потпредседник Савеза Срба у Румунији 
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и члан Хора Православне српске саборне цркве Дејан Попов, 
али је изнад уметничких праваца и стилова, стога долазак пу-
блике на традиционално вече хорске музике представља уто-
лико више радост, истакао је Попов.

Након уводних обраћања и добродошлице, два хора су 
представила своја акумулирана духовна блага. Откривена је 
лепота кроз музику. Звук је постао одраз Универзума.

Публици се први представио Хор Православне српске са-
борне цркве у Темишвару композицијама Стевана Стојановића 
Мокрањца, Сергеја Рахмањинова, Александра Косолапова, 
Марине Адамов Стојадиновић, уз красна солистичка обраћа-
ња Предрага Остојина и Пере Тодоровића. Кроз тајну овакве 
музике јавила се Божја лепота.

Српски православни црквени хор „Свети цар Константин 
и царица Јелена“ из Сомбора чистом мелодијском линијом 
одражавао је ту узвишену лепоту. Публика се чулно препу-
стила композицијама Корнелија Станковића, Војислава Воје 
Илића и бројних руских композитора.

Иначе, сомборски хор је богат историјом и традицијом. 
При њему су радили значајни композитори и диригенти, по-
пут Јована Пачуа, Јосифа Маринковића, Петра Коњевића, и 
других. А данас овај хор води професор Милан Радишић који 
је други пут наступао у Темишвару. „Наша срца су пуна песме 
и жара, јер смо овде у Темишвару, у источном делу наше кул-
туре и историје, где је публика дивна, и овде се, заправо, види 
та култура и традиција која се нажалост не види у многим ме-
стима“, изјавио је професор Милан Радишић.

Утисцима се придружио и члан гостујућег хора Дејан 
Бајић, казавши да је посебна радост бити у Темишвару где се 
може „осетити да духовна музика греје срца верника право-
славних Срба ван Србије“.

Лепоту и светост вечери у Светом храму није сакривао 
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у својим утисцима ни Горан Аћимов, члан Хора Православне 
српске саборне цркве у Темишвару. „Оваква музика нас дово-
ди до лепог и блаженогстања“, поделио је Аћимов.

Овај духовни догађај је својим присуством увеличао 
и  Његова екселенција г. Владан Тадић, генерални конзул 
Републике Србије у Темишвару. Присутни су били и представ-
ници Савеза Срба у Румунији, секретар Златиборка Марков 
и потпредседник и директор за културну делатност Борко 
Јоргован.

Хорска музика је најстарија културна традиција Срба 
на овим просторима. Хор Православне српске саборне цркве 
основан је давне 1836. године. Данас под руководством про-
фесора Јоце Бугарског овај хор непресушно стоји народу на 
ползу у духовним трагањима за Божанским висинама. „Оно 
што нам даје идентитет који не умире, није наша природа, него 
лични однос са Богом“, сматра пергамски митрополит Јован 
Зизјулас, чему духовна музика доприноси.

Никола Лакић
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ПРОСЛАВА  МАТЕРИЦА У САБОРНОЈ ЦРКВИ

Овај најважнији празник хришћанских мајки и жена обе-
лежен је и у Саборној цркви Вазнесења Господњег у Темишвару, 
у 31. Недељу по Духовима, 30. децембра 2018. године.

Свету архијерејску Литургију је служио Његово 
Преосвештенство Епископ будимски и администратор те-
мишварски Г. Лукијан, коме су саслуживали протојереј-ста-
врофор др Маринко Марков; игумани Јустин (Стојановић) и 
Герасим (Милић), јеромонах  Митрофан (Гајић), архиђакон 
Инокентије (Лукин) и епархијски ђакон Миодраг Јовановић, 
уз појање чланова Хора Саборне цркве. 

Прославу Материца су поред верног народа, који је у ве-
ликом броју приступио светој тајни причешћа, својим прису-
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ством увеличали високи гости: др Владан Тадић, генерални 
конзул Републике Србије у Темишвару са супругом, Светомир 
Маџаревић, председник Удружења српско-румунског прија-
тељства „Ризница“ из Лужнице код Крагујевца као и чланови 
Удружења ликовних уметника из Крагујевца. 

После отпуста Свете литургије у Свечаној сали епископ-
ске резиденције приређен је пригодан програм посвећен мај-
кама као и отварање изложбе женских ручних и уметничких 
радова.

Водитељ програма, протонамесник др Саша Јашин, по-
здравио је све присутне и позвао да пропрате представљање 
Културног удружења „Бели багрем“ из Темишвара поводом де-
сет година рада. Затим су ученици Српске гимназије „Доситеј 
Обрадовић“, под упутством учитељице Маре Малимарков, 
приредили програм посвећен мајкама, који је сценски поста-
вила професорка Вера Жупунски. Они су симболично везали 
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мајку, Бранку Мајкић, па су затим рецитовали песме посвеће-
не мајкама и прочитали неколико текстова о овом празнику. 
Након ових пригодних песама и рецитација, деца су одвеза-
ла мајку која је затим свако присутно дете даривала покло-
нима који су обезбеђени од стране Управе црквене општине 
Темишвар- Град.

Након програма, 
којим су деца улепшала 
ову прославу, од стра-
не нашег архипастира, 
владике Лукијана су сви 
позвани да погледају и 
пропрате, сада већ тра-
диционалну изложбу 
женских ручних радова, 
ове године из Дињаша и 
уметничких радова, чла-
нова Удружења ликовних 
уметника из Крагујевца, 
који су своје радове на-
словили под слоганом: 
,,У наручју љубави!“.

 

Снежан Михај                                                                                          
Антоније Бохак
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ЕПИСКОПА АДМИНИСТРАТОРА 
ТЕМИШВАРСКОГ Г. ЛУКИЈАНА

у 2018. години

КАНОНСКЕ ПОСЕТЕ,
ПРИЈЕМИ И СЛУЖЕЊА

11.01.
У Молу крај своје матере Загорке на њеном издисају.

13.01.
У Молу на опелу своје родитељке Загорке, опеване од 
стране 24 свештенослужитеља и уз присуство представ-
ника дипломатског кора из Темишвара.

17.01.
У Резиденцији у Темишвару примио генералног конзула Р. 
Србије г. Владана Тадића, којом приликом Нам је изразио 
лично саучешће, а поводом упокојења Наше родитељке.

18.01. Крстов-дан
У Темишвару-Град на Царским часовима, а затим и 
служио литургију са викарем о. Маринком Марков, о. 
Јустином (Стојановић) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
После литургије помен трагично пострадалом лидеру 
Срба са Косова и Метохије Оливеру Ивановић.

19.01. Богојављење
У Соколовцу служио литургију са викарем о. Маринком 
Марков, игуманом златичким о. Герасимом (Милић), о. 
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Перицом Живановић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирали теолози Васа Моза и Снежан Михај, а појали 
ђаци месне основне школе под руководством матуранта 
богословије Милета Јанковића.

19.01.
На реци Нери са ЊП Епископом банатским г. Никанором 
и осталим служашчим, обавили јединствено велико осве-
ћење воде у две државе, а на једној реци. Спортисти из 
Србије и један наш, скочили у ледену реку Неру за Часни 
крст.

19.01.
Посетио манастир Златицу.

20.01. Свети Јован Крститељ
У манастиру Светог великомученика Георгија служио 
литургију са викарем о. Маринком Марков и игуманом 
светођурађким о. Никоном (Корићанац), а појали Перица 
Орбишор и Омер Царан.
Пререзао славски колач о. Никону (Корићанац).

21.01. Недеља
Служио литургију у Темишвару-Град са викарем о. 
Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, егзар-
хом Јустином (Стојановић), о. Мирославом Драган, о. 
Јоцом Несторовић и јерођаконом Инокентијем (Лукин, 
Будимска еп.).

22.01.
У Резиденцији у Темишвару примио архијерејског наме-
сника темишварског о. Бранислава Станковић.

26.01.
У Темишвару-Град служио бденије са јеромонахом 
Варнавом (Кнежевић, Будимска еп.).

27.01. Свети Сава
У Араду служио литургију са ЊВП Архиепископом 
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арадским г. Тимотејем (Румунска црква), викарем о. 
Маринком Марков, о. Јустином (Поповић, Румунска цр-
ква), о. Флавијаном Петкуц (Румунска црква), о. Огњаном 
Плавшић, о. Варнавом (Кнежевић, Будимска еп.), о. 
Шацом Милојевић, протођаконом Тиберијем Ардељан 
(Румунска црква), и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтеци: Перица Орбишор и Зоран Мутавски. Појала два 
хора: месни и из Фенлака. 
Помен ктиторима, пелеменитој породици Текелија.

14.02.
У Темишвару у Резиденцији одржао седницу ЕУ Одбора.

15.02. Сретење Господње
У Темишвару-Град служио литургију са викарем о. 
Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, о. 
Јустином (Стојановић), о. Мирославом Драган, о. Јоцом 
Несторовић, јеромонахом Варнавом (Кнежевић, Будимска 
еп.), ђаконом Миодрагом Јовановић и јерођаконом 
Инокентијем (Лукин, Будимска еп.).
Помен свим српским владарима почев од 1804.г.

14.02.
У свечаној дворани епископсле Резиденције у Темишвару, 
Конзулат Р. Србије приредио пријем поводом дана држав-
ности. Позван од генералног конзула Р.Србије г. Владана 
Тадић учествовао на пријему.

17.02.
У Резиденцији у Темишвару одржао редовну годишњу 
седницу Епархијског савета Темишварске епархије.

18.02. Опросна недеља
У Темишвару-Град служио литургију са игуманом 
ковинским о. Андрејем (Пандуровић), викарем о. 
Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, о. Јустином 
(Стојановић), о. Мирославом Драган, јеромонахом 
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Варнавом (Кнежевић, Будимска еп.), ђаконом Миодрагом 
Јовановић, јерођаконом Инокентијем (Лукин, Будимска 
еп.), и јерођаконом Митрофаном (Гајић, Будимска еп.). 
Чтеци: ипођакон Зоран Благојев и Перица Орбишор. 

18.02. - 22.02. Прва седмица Часног Поста
Ове свете дане провео са монаштвом Будимске и 
Темишварске епархије у манастиру Светог Георгија, слу-
жећи све по типику.

19.02.
Са викарем о. Маринком Марков на пријему у Влади 
Р.Србије код заменика министра правде.

19.02.
Посетио село Соку где је новцем Р. Србије поново начи-
њен звоник, пошто је предходног срушила јака олуја 17. 
септембра 2017. године.

21.02. Чиста среда
У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену ли-
тургију са игуманом ковинским о. Андрејем (Пандуровић, 
Будимска еп.), игуманом златичким о. Герасимом 
(Милић), о. Варнавом (Кнежевић, Будимска еп.), јеро-
ђаконима о. Инокентијем (Лукин) и о. Митрофаном 
(Гајић) обојица Будимска еп.

21.02.
Са монаштвом Будимске и Темишварске епархије на хо-
дочашћу по светињама Темишварске епархије: 
1. Немет, где смо служили помен ктиторима храма, племе-
нитој породици Дамаскин, летописцу и пароху Максиму 
Стануловић, јеромонаху Пантелејмону (Јоцин, 1922. са 
још 20 искушеника пострижен у Монашкој школи у ма-
настиру Бездину) и појцу чика Николи Попов, а и изги-
нулим Србима и Русима у оба светска рата којима су ту 
имена уписана на фасади храма и у порти.
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2. Кеча, храм Светог Георгија, генерално обновљен и осве-
ћен 2.9.2017. године. На гробљу помен. 
3.Ченеј, храм Светог архангела Гаврила, и ту помен пе-
снику Душану Васиљев. Разгледали и Српски центар 
при парохији.

23.02. Чисти петак
Служио пређеосвећену литургију са јеромонахом 
Варнавом (Кнежевић, Будимска еп.), о. Слободаном 
Вујић и јерођаконом Митрофаном (Гајић, Будимска еп.).

24.02. Теодорова субота
На литургији у Темишвару-Град а по том пререзао слав-
ски колач о. Мирославу Стојков поводом његове Крсне 
Славе.

25.02. Недеља Православља
У Темишвару-Град служио литургију са викарем о. 
Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, о. Јустином 
(Станојевић), игуманом златичким о. Герасимом (Милић), 
о. Мирославом Драган, о. Јоцом Несторовић, о. Варнавом 
(Кнежевић, Будимска еп.), о. Сашом Јашин, ђаконом 
Миодрагом Јовановић и јерођаконом Инокентијем 
(Лукин, Будимска еп.). Чтеци: ипођакон Зоран Благојев 
и Перица Орбишор. Присутна и игуманија базијашка 
мати Теофанија (Ковачевић). 
После литургије прочитан Синодик и многољетствије 
свим поглаварима православних цркава.
На крају Нам г. Света Маџаревић из Лужница код 
Крагујевца уручио Орден Српске Круне.

25.02.
У Резиденцији у Темишвару, у свечаној сали, приређе-
на изложба дуборезних икона и др. уметника Милована 
Бекоња из Србије. Изложбу је отворио ЊВП Митрополит 
банатски г.г. Јован (Сележан). 
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26.02. Пачисти понедељак
У Темишвару-Град служио пређеосвећену литургију са 
викарем о. Маринком Марков, о. Варнавом (Кнежевић, 
Будимска еп.) и ђаконом Миодрагом Јовановић.
Игуман златички о. Герсим (Милић), о. Небојша Попов 
и о. Мирослав Ђурковић иповедили све нас свешенство 
и монаштво. Свештеничку заклетву читао о. Душко 
Кључар.
Причешће свег свештенства и монаштва Темишварске 
епархије, а затим и братски састанак.

28.02. Пачиста среда
У Темишвару-Град служио пређеосвећену литургију са 
егзархом о. Јустином (Стојановић), о. Слободаном Вујић, 
јеромонахом Варнавом (Кнежевић, Будимска еп.) и ђа-
коном Миодрагом Јовановић.

01.03.
У Резиденцији у Темишвару примио о. Живојине Малетић 
и г. Дејана Попов.

02.03. Пачисти петак
У Темишвару-Град служио пређеосвећену литургију са 
викарем о. Маринком Марков, о. Слободаном Вујић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. 

04.03. Пачиста недеља
У Темишвару-Фабрика служио литургију са о. 
Браниславом Станковић, о. Зораном Мајкић и јеромо-
нахом Варнавом (Кнежевић, Будимска еп.). Чтеци: Перица 
Орбишор и Милан Мајкић. 

05.03.
Посетио зграде цо-е Темишвар-Град ради увида у радо-
ве на обнови грађевине.

07.03.
У манастиру Базијаш на литургији и служио помен ново-
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престављеном Милошу, родитељу игуманије Теофаније.
07.03.

Посетили храм светог Николаја у Радимни.
09.03.

У Темишвару-Мехала служио пређеосвећену литурги-
ју са о. Живком Велимировић, јеромонахом Варнавом 
(Кнежевић, Будимска еп.) и ђаконима Јосифом Станковић 
и Миодрагом Јовановић. 

10.03.
У манастиру Бездин у капели Преображења Господњег, 
служио заупокојену литургију са викарем о. Маринком 
Марков, о. Варнавом (Кнежевић, Будимска еп) и ђако-
ном Миодрагом Јовановић. Појали: Омер Царан, Васа 
Моза и Перица Орбишор. 
Служили парастос блаженопочившем еп. Синесију 
Живановић, епископу арадском Карловачке митропо-
лије (творцу првог Србљака), а поводом 250 година од 
његовог упокојења.

11.03. Недеља трећа Поста
У Станчеву служио литургију са викарем о. Маринком 
Марков, егзархом о. Јустином (Стојановић), јеромона-
хом Варнавом (Кнежевић, Будимска еп.), о. Драгославом 
Везелић и ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали: Перица 
Орбишор и Снежан Михај.

13.03.
Служио помен монахињи манастира Драче мати 
Магдалини (Божовић), која је дуги низ година била на 
послушању у епископском двору у Крагујевцу.

14.03.
У манастиру Драчи са ЊП Епископом шумадијским 
г.г. Јованом и бројним свештенством и монаштвом 
и побожним народом служио опело драчкој мона-



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

280

хињи Магдалини (Божовић). Са нама били: викар о. 
Маринко Марков, егзарх о. Јустин (Стојановић), о. Стојан 
Петровић, о. Варнава (Кнежевић, Будимска епархија), 
јерођакон Инокентије (Будимска еп.), ђакон Миодраг 
Јовановић и монахиња Евгенија светођурађка.

27.03.
У манастиру Бездину служио пређеосвећену литургију 
са викарем о. Маринком Марков, о. Огњаном Плавшић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци: Зоран Мутавски, 
Перица Орбишор и Омер Царан. 
Одржао братски састанак арадског намесништва.
Састанак са рестаураторима фресака из Србије на челу 
са г. Драганом Станић.
Дочекала ме електрифицирана звона, дар цо-е Велики 
Сенмиклуш.

29.03.
У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену ли-
тургију са: викарем о. Маринком Марков, егзархом о. 
Јустином (Стојановић) и ђаконом Миодрагом Јовановић.
Одржао братски састанак темишварског намесништва.

30.03.
У Темишвару Град служио пређеосвећену литургију са: 
о. Мирославом Драган, о. Слободаном Вујић и јерођако-
ном Инокентијем (Лукин, Будимска епархија).

30.03.
Посетио манастир Бездин ради увида у рад стручњака 
за конзервацију фресака. 

31.03. Лазарева субота
У Српској Пожежени служио литургију са о. Савом 
Мареш, о. Верољубом Гвозденовић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. Појали о. Борислав Ђорђевић, о. Сава 
Станковић, о. Душко Кључар и о. Дејан Жигум. 
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31.03. Лазарева субота.
У Српској Пожежени служио вечерње и обавио врбицу. 

01.04. Цвети
У Старој Молдави служио литургију са о. Васом Плестић 
и ђаконом Модрагом Јовановић.

01.04.
У парохијском дому у Старој Молдави примио председни-
ка општине („примара“) Нове Молдаве г. Адријана Торма.

02.04. Велики понедељак
У Свињици служио пређеосвећену литургију са о. Живом 
Мартиновић, о. Данилом Божин и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. Појала школска деца. На литургији и пред-
седник општине („примар“) Свињице г. Никола Курић.

03.04. Велики уторак
У манастиру Златица служио пређеосвећену литургију са 
о. Зораном Остојић (Будимска епархија), о. Верољубом 
Гвозденовић и ђаконом Миодрагом Јовановић.  
Одржао братски састанак соколовачког намесништва.

03.04.
У манастиру Златица договор са фрескописцем о осли-
кавању манастирске цркве.

04.04. Велика среда
У Радимни служио пређеосвећену литургију са о. Савом 
Станковић, о. Верољубом Гвозденовић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Појали: о. Борислав Ђорђевић, 
о. Бошко Тикартић, о. Сава Станковић, о. Сава Мареш, 
о. Дејан Жигум и о. Душко Кључар.
Узео увида у нове фреске урађене у олтару храма у 
Радимни.

04.04.
У Соколовцу посетио српско православно гробље ради 
увида у нове фреске урађене на улазној капији гробља.
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Посетио храм у Соколовцу.
05.04. Велики четвртак

У Мачевићу служио литургију и спремао „запасне да-
рове“ са игуманом златичким о. Герасимом (Милић), о. 
Верољубом Гвозденовић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Читала на литургији игуманија манастира Базијаш мати 
Теофанија (Ковачевић), а појали: о. Бошко Тикартић, о. 
Сава Мареш, о. Сава Станковић, о. Душко Кључар и сва 
школска деца са народом.

05.04.
У манастиру Златица увид у план фрескописања храма. 
05.04. Велики четвртак
У манастиру Златица служио бденије са читањем 12 
Еванђеља о страдању Господа Исуса Христа и то са: 
игуманом златичким о. Герасимом (Милић) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић, а за певницом игуманија мана-
стира Базијаш мати Теофанија (Ковачевић).
На Бденију присутна и председница општине („прима-
рица“) Олга Гица.
06.04. Велики петак
Ходочашће по храмовима арадског намесништва: 1) 
Надлак; 2) Печка; 3) Торња; 4) Арад- Гај; 5) Арад; 6) 
Фенлак; 7) Нађфала; 8) манастир Бездин.

06.04. Велики петак
У манастиру Бездину са о. Радом Арсин и ђаконом 
Мидрагом Јовановић служио јутрење („опело“ Христово) 
са службом Благовести. 

07.04. Благовести и Велика субота
У манастиру Бездину служио вечерње са литургијом са 
о. Радом Арсин и ђаконом Миодрагом Јовановић, а по-
јали теолози Перица Орбишор и Снежан Михај.

07.04.
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Наставио ходочашће по храмовима и поклонење 
Христовим гробовима и то у: 9) Мунари; 10) Великом 
Семпетру; 11) Сараволи; 12) Великом Семиклушу; 
13) Чанаду; 14) Варјашу; 15) Кетфељу; 16) Кнезу; 17) 
Моноштору; 18) Темишвару-Махали; 19) Темишвару-
Фабрика 20) Темишвару-Град; 21) Српском Семартону 
и 22) Иванди.

07.04. Васкршно јутрење
У Иванди служио васкршно јутрење са: егзархом о. 
Јустином (Стојановић), о. Миливојем Горник и ђако-
ном Миодрагом Јовановић, а појали теолози: Перица 
Орбишор, Васа Моза, Антоније Бохак и Снежан Михај.

08.04. Васкрење Христово
У Темишвару- Град служио литургију са викарем о. 
Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, егзархом о. 
Јустином (Стојановић), о. Мирославом Драган, о. Јоцом 
Несторовић и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци: 
ипођакон Зоран Благојев и Омер Царан. 

08.04. Васкрење Христово 
У Темишвару-Град служио вечерње са читањем Еванђеља: 
Наша смерност на грчком, егзарх о. Јустин (Стојановић) 
на црквено-словенском, ђакон Миодраг Јовановић на 
српском, о. Јова Несторовић на румунском и јерођа-
кон Инокентије (Лукин, Будимска епархија) на шпан-
ском језику.

09.04. Васкршњи понедељак
У манастиру Светог Георгија служио литургију са ег-
зархом о. Јустином (Стојановић), игуманом свето-ђу-
рађким о. Никоном (Корићанац) и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. 

09.04.
Излазак на гробља: у селу Манастир (Прњавор), у 
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селу Сенђурац и у Денти, помен пилотима Краљевине 
Југославије страдалима у априлском рату 1941.г.

10.04. Васкршњи уторак
У манастиру Златица договор о концепту фресака.

10.04.
У манастиру Базијаш примио председника („примара“) 
општине Нова Молдава г. Адријана Торма.

10.04.
У Старој Молдави у парохијском дому на традиционал-
ном Васкршњем ручку који архијерејски намесник соко-
ловачки о. Васа Плестић са својом протиницом Михаелом 
уприличи сваке године за свешенике и попадије соколо-
вачког намесништва.

23.04.-26.04.
Посетио хришћанске и друге знаменитости Равене, Рима 
и Фиренце.

29.04.-10.05. 
Учествовао у раду Светог архијерејског сабора СПЦ у 
Београду.

02.05. 
Са ЊС Патријархом Иринејем и неким члановима Сабора 
СПЦ, у Музеју СПЦ посетили изложбу коју су приреди-
ли ученици Богословије Свети Сава у Београду и монах 
Игњатије (Марковић), а посвећену блаженопочившем 
београдском митрополиту Михаилу Јовановићу.

03.05. 
На вечери код престолонаследника  принца Александра 
Карађорђевић.

09.05. 
Са ЊС Патријархом Иринејем и неким члановима Сабора 
СПЦ на ручку код министра правде г-ђе Неле Кубуровић. 

09.05. 
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На пријему у вили Владе Р.Србије, а у присуству домаћи-
на, те државног секретара Р. Србије г. Николе Селаковић 
и званица на челу са ЊС Патријархом и члановима 
Сабора СПЦ, директор Управе за сарадњу са црквама и 
верским заједницама Р. Србије г. Милета Радојевић про-
мовисао Наш превод Цветног Триода, а у издању речене 
Канцеларије за вере.

16.06.
У Темишвару-Град служио празнично бденије са јрм. 
Варнавом (Кнежевић), о. Сашом Јашин, јрђ. Инокентијем 
(Лукин) и ђаконом Јосифом Станковић.

17.05. Вазнесење Христово- Спасовдан.
У Темишвару-Град поводом Храмовне славе служио ли-
тургију са о. Зораном Остојић (Будимска епархија), ви-
карем о. Маринком Марков, иг. Јустином (Стојановић), 
о. Стојаном Петривић, о. Мирославом Драган, о. Јоцом 
Несторовић, јрм. Варнавом (Кнежевић, Будимска епархи-
ја), о. Зораном Мајкић, јрђ. Инокентијем (Лукин), ђаконом 
Јосифом Станковић и ђаконом Миодрагом Јовановић.

17.05. Спасов-дан
У Српском Семартону поводом Храмовне славе уче-
свовао на вечерњем богослужењу, литији и резању ко-
лача. Саслуживали: игуман светођурађки о. Никон 
(Корићанац), о. Ђорђе Андрејић, о. Борислав Макавејев, 
о. Зоран (румунски парох из Берекуце), о. Миливој 
Горник и други.

17.05. Спасов-дан
У Парцу на вечери поводом Храмовне славе.

17.05. Спасов-дан
У Резиденцији у Темишвару приредили вечеру за конзула 
Р. Србије екселенцију г. Владана Тадић и друге званице.

18.05. 
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У манастиру Бездину на литургији. Увид у предстоје-
ће радове.

19.05. 
У Великом Семиклушу служио литургију са вика-
рем о. Маринком Марков, о. Огњаном Плавшић, иг. 
Јустином (Стојановић), о. Дином Чоков, јм. Варнавом 
(Кнежевић, Будимска епархија), румунским свештени-
ком и ђ. Миодрагом Јовановић. 
На литургији рукопроизвео о. Дину Чоков у чин про-
тојереја, за његов узоран рад и у парохији и у манасти-
ру Бездину.

19.05.
У Великом Семиклушу освештао нове сатне механизме 
за црквени звоник  и малим освећењем обновљену гро-
бљанску капелу Светог Јована Претече.  

19.05. до 21.05. 
У пратњи  јрм. Варнаве (Кнежевић, Будимска епархија) 
у посети Митрополији црногорско-приморској. 

19.05. 
У Подгорици, у катедрали, свечани дочек нам приредио 
ВП Митрополит г.г. Амфилохије са сарадницима.

20.05. Недеља. 
У Будви служио литургију са домаћином ВП 
Митрополитом г.г. Амфилохијем, ВП Митрополитом 
Зимбабвеа и Анголе Серафимом, ВП Архиепископом 
Михаилом (Зарубежна црква), ВП Митрополитом 
Августином (Московска патријаршија) и др.

20.05. 
По благослову ВП Митрополита г.г. Амфилохија покло-
нили се светињама: на острву Свети Стефан, манасти-
ру Прасквици, ман. Рустово, и у Цетињском манастиру.

21.05. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

287

У манастиру Острогу служио литургију са јрм. Варнавом 
(Кнежевић, Будимска епархија), о. Александрем 
Стефановић (крагујевчаном) и јрђ. Романом (Митрополија 
црногорско-прим.).

21.05. 
Поклонили се светињама: манастира Мораче, ман. Светог 
Димитрија, ман. Ждребаоника.

22.05. 
По благослову и замолби ЊП Епископа новосадско-бач-
ког и проч. г.г. Иринеја служио литургију у Сивцу и осве-
штао просторије црквене општине.

22.05.
По благослову и замолби ЊП Епископа новосадско-бач-
ког и проч. г.г. Иринеја, у месту Светозар Милетић осве-
штао темељ за храм Рођења Пресвете Богородице. 

26.05. 
У Темишвару- Град служио празнично бденије.

27.05. Духови.
У Улбечу поводом храмовне славе служио литургију са иг. 
Јустином (Стојановић), о. Иваном Попов, ђ. Миодрагом 
Јовановић и јрђ. Инокентијем (Лукин, Будимска епархија).

27.05. Духови.
У селу Гад, поводом Храмовне славе служио вечерње, оба-
вио литију и резање колача са иг. Јустином (Стојановић), 
о. Зораном Мајкић, о. Љубомиром Матић, о. Живојином 
Малетић, о. Љубодрагом Богичевић, ђ. Миодрагом 
Јовановић и јрђ. Инокентијем (Лукин, Будимска епархија).
Надлежног пароха о. Зорана Мајкић наградио достојан-
ством протонамесника јер је са својом породицом васкр-
сао ову малу парохију. 

28.05. Духовски понедељак.
У манастиру Бездину служио литургију са иг. Јустином 
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(Стојановић) и ђ. Миодрагом Јовановић, а појали теолог 
Перица Орбишор и Омер Царан.

30.05. Свети апостоли Паноније Андроник и Јунија.
У манастиру Светог Георгија служио литургију са иг. 
Никоном (Корићанац) и ђ. Миодрагом Јовановић. Појали 
мати Евгенија (Станковић) и теолог Перица Орбишор.
Узео увида у радовима не северном конаку манастира.

30.05.
Из Канцеларије за вере Р. Србије сарадници директора 
г-на Милете Радојевић донели штампан Цветни Триод 
који је наша смерност превела за потребе Темишварске 
и Будимске епархије, где народ једва и српски говори.

10.06. 
У Даљу, у саборном храму светог великомученика 
Димитрија, служио литургију са ЊС Патријархом г.г. 
Иринејем и другим архијерејима и учествовао у хирото-
нији изабраног епископа за Епархију осијечко-пољску и 
барањску г.г. Херувима (Ђермановић).

16.06. 
На позив ЊП Епископа пакрачко-славонског г.г. Јована 
посетио Пакрац. У манастиру у Јасеновцу присуствовао 
монашењу сестре која је добила име Павла.

23.06. 
У Новом Саду, са ЊС Патријархом Иринејем, ЊП 
Епископом новосадско-бачким и проч. г.г. Иринејем и 
другим архијерејима учествовао у наречењу игумана ко-
виљског високодостојног о. Исихија (Рогић), изабраног 
за викарног епископа бачке епархије, са титулом епи-
скоп мохачки.

24.06. 
У Новом Саду у саборном храму светог великомуче-
ника Георгија служио литургију са ЊС Патријархом 
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г.г. Иринејем, ЊП Епископом новосадско-бачким (и 
проч.) г.г. Иринејем и другим архијерејима и учество-
вао у хиротонији изабраног викарног епископа мохач-
ког г.г. Исихија. 

26.06.
У Резиденцији у Темишвару примио у одвојене посете: 
о. Ивана Попов, о. Огњана Плавшић, о. Далибора Брнзеј 
и о. Кристијана (из Великог Варада, Румунска црква).

27.06.
У пратњи генералног конзула Р. Србије у Темишвару ек-
селенције Владана Тадића, викара о. Маринка Марков, 
депутата у Парламенту Румуније Славољуба Ађнађ, пред-
седника Савеза Себа у Румунији Огњана Крстић, ди-
ректора Покрајинског завода из Петроварадина Зорана 
Вапа и Нашим сарадницима, посетили Чаково, Рудну и 
тамошњу оскрнављену гробницу племените породице 
Николић и Јелисавете, кћери књаза Милоша Обреновића. 
У Дети посетили нови храм Сабора Срба светитеља, у ма-
настиру Светог Георгија летњи веронаучни камп са де-
цом из Клисуре и Пољадије.

27.06.
У Темишвару- Град служио бденије.

28.06. Видов-дан
У манастиру Златици поводом црквено-народног сабо-
ра служио литургију са викарем о. Маринком Марков, 
иг. светођурађким о. Никоном (Корићанац), о. Дејаном 
Жигум, о. Душком Кључар, ђаконом Миодрагом 
Јовановић и целокупним архијерејским намесништвом 
соколовачким на челу са протом Василијем Плестић. У 
наставку помен са све војсковође и војнике који су дали 
животе за крст часни и слободу од Косова до данас.

29.06.
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У Резиденцији у Темишвару примио ЊП Епископа ба-
натског г.г. Никанора са његовом пратњом.

29.06.
У Резиденцији у Темишвару примио чтеца Ћипријана 
Небанча.

29.06. 
У Центру Савеза Срба у Румунији освештао нову библи-
отеку „Димитрије Пантић Тирол“.

30.06. Видовданска субота
У Моноштору поводом Храмовне славе служио литургију 
са викарем о. Маринком Марков, о. Огњаном Плавшић, 
о. Мирославом Стојков, о. Мирославом Драган, о. 
Благојем Чоботин, о. Миливојем Горник, о. Николом Урсу 
(Румунска црква) и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци 
и појци: теолози: Зоран Мутавски, Перица Орбишор и 
Снежан Михај.
Оца Благоја Чоботин унапредио у чин протојереја.
Орденом Епархије темишварске одликовао г. Раду 
Јоргован, дугогодишњег „сина цркве“ у Моноштору.

01.07. Недеља
У манастиру Бездину служио литургију са викарем о. 
Маринком Марков, о. Пером Илијевић, јрђ. Инокентијем 
(Лукин, Будимска епархија) и ђ. Миодрагом Јовановић. 
Појали о. Станомир Мирковић, Перица Орбишор и Омер 
Царан.
Разгледао „Родитељски парк“ код капеле Живоносног 
источника.

02.07.
Са сарадницима посетио манастир Бездин ради увида у 
радове у „Родитељском парку“.

03.07.
Посетио веронаучни камп у манастиру Светог Георгија 
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у којем су деца арадског намесништва са свештеницима, 
теолозима и просветним радницима.

11.07. 
Служио литургију у Школи појања у манастиру Светог 
Георгија. Саслуживали: о. Бошко Тикартић, о. Иван 
Попов и ђ. Миодраг Јовановић. Појали и чтецирали по-
лазници Школе.

11.07.
У Резиденцији у Темишвару примио групу аутора који 
треба да израде монографију о Србима у Румунији.

11.07.
Узео увида у радове на депоу за музејске вредности у пот-
кровљу Епископије.

11.07.
У Темишвару-Град служио празнично бденије и прире-
дио пријем у Резиденцији за своје сараднике.

12.07. Петров-дан
По благослову ЊП Епископа новосадско-бачког и проч. 
г.г. Иринеја служио литургију у Молу, поводом своје 
Крсне славе. Саслуживали: викар о. Маринко Марков, 
о. Јован Кисин, о. Зоран Мајкић, о. Никола Почуча, о. 
Милан Ичин и ђ. Миодраг Јовановић. Чтеци: Милан 
Мајкоћ, Перица Орбишор и деца из Мола.

21.07.
У Подгорици са ЊС Патријархом Иринејем, ЊВП 
Митрополитом црногорско-приморским (и проч.) 
Амфилохијем и другим архијерејима учествовао у на-
речењу високодостојног о. Методија (Остојић), изабра-
ног за викарног епископа деоклијског.

22.07. Недеља. 
У Подгорици у саборном храму Васкрсења Христовог 
служио литургију са ЊС Патријархом г.г. Иринејем, 
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ЊВП Митрополитом црногорско-приморским (и проч.) 
Амфилохијем и другим архијерејима и учествовао у хи-
ротонији изабраног викарног епископа диоклитијског 
г.г. Методија. 

23.07. 
По благослову ЊВП Митрополита г.г. Амфилохија, а 
у пратњи иг. Јована из ман. Морачника и јрм. Варнаве 
(Кнежевић) поклонили се светињама ман. Пречиста на 
острву Бешка у Скадарском језеру, срдачно дочекани од 
стране в.п. игуманије Фотине са сестрама.

23.07. 
По благослову ЊВП Митрополита г.г.Амфилохија, а у 
пратњи иг. Јована из ман. Морачника и јрм. Варнаве 
(Кнежевић) поклонили се светињи ман. Дуге где смо 
срдачно дочекани од в.п. игуманије Јоване са сестрама. 

24.07. 
У Подгорици, за Радио Светигора дао интервју.

04.08.
У Темишвару-Град служио помен монахињи Магдалини 
драчко-крагујевачкој.

05.08. 
У манастиру Манасији, а поводом 600 година истог мана-
стира, на позив ЊП Епископа браничевског г.г. Игнатија 
саслуживао на литургији са ЊС Патријархом Иринејем 
и другим архијерејима.

06.08.
У Темишвару у РМК катедрали присуствовао рукополо-
жењу новог темишварског бискупа преузвишеног Павле 
Јожеф Чаба.

07.08.
У Резиденцији у Темишвару примио студента теологије 
Ћипријана Небанча.
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09.08.
У Резиденцији у Темишвару примио председника цо-е из 
Њујорка са супругом, а у пратњи о. Живка Велимировић.

10.08. Свети архиђакон Никанор
У Вршцу на литургији пререзао колач ЊП Епископу ба-
натском г.г. Никанору, а поводом његовог Имен-дана.

10.08.
Посетио манастир Светог Георгија где Нам је игуман 
Никон приказао шему развођења електричне мреже по 
северном конаку.

12.08. Недеља
У манастиру Бездину служио литургију са о. Радославом 
Стојков и ђ. Миодрагом Јовановић. Чтеци: Перица 
Орбишор и Омер Царан, а појали о. Корнел Станојевић 
и појци из Чанада. У наставку служили парастос пок. 
игуманији Ангелини (Бајић).

12.08.
Са сарадницима био у манастиру Светог Георгија ради 
договора са мајсторима око наставка радова на север-
ном конаку.

16.08. 
Радио коректуру монографије за парохију Темишвар-
Мехала.

17.08.
У Резиденцији у Темишвару примио у опроштајну посе-
ту конзулку Р. Србије у Темишвару г. Ирену Радојичић.

17.08.
У Конзулату Р. Србије на свечаности поводом 25 Дана 
Преображења Срба у Румунији, са угледним звани-
цама: председником Удружења књижевника Србије г. 
Радомиром Андрић, г. Матијом Бећковић, г. Гојком Ђого 
и другима.
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18.08.
У манастиру Базијашу служио бденије уочи Преображења. 
Истом приликом награђен Великом базијашком пове-
љом за књижевност због превођења на српски језик 12 
Минеја, Србљака, 2 Октоиха, Посног и Цветног Триода.

19.08. Преображење.
Поводом црквено-народног сабора служио литурги-
ју са викарем о. Маринком Марков, игуманом златич-
ким о. Герасимом (Милић), игуманом светођурађким о. 
Никоном (Корићанац), о. Бошком Тикартић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. У присуству игуманије базијашке 
ВП мати Теофаније (Ковачевић). Ипођакона Ћипријана 
Небанча рукоположио у чин ђакона. Чтечеви: Перица 
Орбишор и Миле Јанковић. Појао хор из Белобрешке.
Истом приликом служио помен трагично пострадалом 
младићу Бориславу, електричару из Соколовца. У ма-
настиру након литургије пријем делегације општине 
Велико Градиште.
У Соколовцу посетио породицу трагично пострадалог 
младића Борислава и над покојником одслужио помен.

22.08. до 27.08.
Посета Русији

26.08.
На гробљу у Санктпетерсбургу крај Александро-невске 
лавре, служио помен књижевнику Ф.М.Достојевском.

29.08.
Са викарем о. Маринком Марков посетили манастир 
Светог Георгија ради увида у радове на северном конаку.

30.08.
У Темишвару- Мехали служио литургију са викарем о. 
Маринком Марков, о. Браниславом Станковић, игума-
ном  светођурађким о. Никоном (Корићанац), о. Живком 
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Велимировић, ђ. Јосифом Станковић, ђ. Миодрагом 
Јовановић и ђ. Ћипријаном Небанча. Чтечеви: Томислав 
Петровић и Стефан Боцок (његовом деди који се овог 
дана упокојио служили смо помен).
Обележена је годишњица храма (225 година) и црквеног 
хора „Зора“ (115 година). Присутни: екселенција конзул 
Р.Србије г. Владан Тадић, српски посланик у Парламенту 
Румуније у Букурешту г. Славољуб Аднађ, председник 
Савеза Срба у Румунији г. Огњан Крстић и многи други.
Промовисао сам монографију нашег храма у Темишвару- 
Мехали, аутора о. Саше Јашин.

30.08.
У Мунари учествовао у опелу чика Мирка Вадашан, ду-
гогодишњег „црквеног сина“ и оданог православца и 
Србина у најтежим временима. Саслуживали: о. Огњан 
Плавшић, о. Душан Кључар, о. Благоје Чоботин, о. Рада 
Арсин, о. Шаца Милојевић, румунски парох из Мунаре 
и ђ. Миодраг Јовановић.

31.08.
У Резиденцији у Темишвару примио екселенцију конзу-
ла Р. Србије г. Владана Тадић.
У Резиденцији у Темишвару примио о. Бранислава 
Станковић.
У Резиденцији у Темишвару примио о. Благоја Чоботин.

01.09.
На позив ЊВП Архиепископа арадског и прог. г.г. 
Тимотеја (Румунска црква) саслуживао на литургији у 
манастиру Светог Симеона столпника у Арад- Гају, још 
са викарем о. Маринком Марков, о. Огњаном Плавшић 
и ђ. Миодрагом Јовановић.
У Истом манастиру служио помен епископу арадском 
Синесију Живановић, првом који је издао књигу Србљак.
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01.09.
Посетио наш храм Светог Петра и Павла у Араду, заду-
жбину племените породице Текелија.

02.09. Недеља по Госпојини
У манастиру Бездину, на црквено-народном сабору слу-
жио литургију са викарем о. Маринком Марков, прото-
синђелом Јустином (Поповић, Румунска црква), игума-
ном светођурађким о. Никоном (Корићанац), о. Огњаном 
Плавшић, о. Миланком Стојановић, о. Дином Чоков, јрђ. 
Инокентијем (Лукин, Будимска епархија), ђ. Миодрагом 
Јовановић и ђ. Ћипријаном Небанча.
Рукоположио о. Ћипријана Небанча у чин презвитера.
У манастирском конаку приређен пријем за екселенци-
ју генералног конзула Р. Србије г. Владана Тадић и срп-
ског посланика у Парламенту у Букурешту г. Славољуба 
Аднађа.

04.09.
У Резиденцији у Темишвару примио о. Зорана Мајкић.

06.09.
У Араду на Теолошком факултету, са ЊВП Архиепископом 
арадским г.г. Тимотејем и ЊП Викарним Епископом кри-
шанским г.г. Емилијаном те другим угледним научници-
ма, присуствовао одбрани докторске дисертација викара 
о. Маринка Марков, који је са најбољом оценом одбра-
нио своју тезу!

13.09.
Посетили у долини Лоаре дворац Шато Шенонсо (Chateau 
Chenonceau) због таписерије „Косовски бој“ (Batalia 
merle).

15.09. 
На путу за Дизелдорф посетили град Трир и чувену ба-
зилику Св. цара Константина.
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16.09. Недеља. 
У Дизелдорфу саслуживао на литургији и учествовао у 
устоличењу новог архијереја за тамошњу епархију дизел-
дорфску и све Немачке ЊП Епископа г. Григорија (Дурић). 

17.09. 
На повратку из Дизелдорфа, у Аустрији у варошици 
Мелку посетили чувени манастир Св. Бенедикта.

26.09.
У манастиру Бездину са јрм. Варнавом (Кнежевић, 
Будимска епархија) служио празнично бденије са изно-
шењем Часног Крста. Појали: јрђ. Инокентије (Лукин, 
Будимска епархија), ђ. Миодраг Јовановић и Омер Царан.

27.09. Крстов-дан
У Темишвару Фабрика служио литургију са јрм. 
Варнавом (Кнежевић, Будимска епархија), о. Браниславем 
Станковић и о. Зораном Мајкић. Чтечеви: теолози Перица 
Орбишор и Снежан Михај.

27.09.
Са викарем о. Маринком Марков и сарадницима посе-
тили манастир Светог Георгија где је завршена рекон-
струкција (грађевинска) северног конака.

28.09. Свети Јосиф темишварски.
У темишвару- Град служио литургију са викарем о. 
Маринком Марков, иг. Јустином (Стојановић), јрм. 
Варнавном (Кнежевић), о. Мирославом Драган и ђ. 
Миодрагом Јовановић.

28.09.
У Резиденцији у Темишвару дочекали званице: министра 
вера Р. Румуније г. Виктора Опасхи, његовог колегу из Р. 
Србије г. Милету Радојевић, са пратњом. За госте при-
ређена у Двору свечана вечера.

29.09. Сабор свештенства и монаштва и XXVI смотра хорова.
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У Темишвару- Град служио литургију са о. Зораном 
Остојић (Будимска епархија), викарем о. Маринком 
Марков, иг. Јустином (Стојановић) иг. Никоном 
(Корићанац), иг. Герасимом (Милић), јрђ. Инокентијем 
(Лукин, Будимска епархија), јрђ. Митрофаном (Гајић, 
Будимска епархија), ђ. Јосифом Станковић и ђ. Миодрагом 
Јовановић. Чтеци: ипођакон Зоран Благојев и теолог 
Перица Орбишор.
Додела Ордена Епархије темишварске министру вера Р. 
Румуније г. Виктору Опасхи.
У великој дворани на свечаном ручку промоција новог 
броја „Гласника“ часописа Епархије темишварске, број 
за 2017. годину.

30.09. Недеља
У манастиру Бездину служио литургију са вика-
рем о. Маринком Марков, о. Благојем Чоботин, јрђ. 
Митрофаном (Гајић, Будимска епархија) и ђ. Миодрагом 
Јовановић. Чтеци: Перица Орбишор и Омер Царан. Појао 
хор и верници из Кетфеља. 
Истом приликом пререзао колач мати Софији, монахи-
њи из манастира Грабовца (Будимска епархија), а пово-
дом њеног Имен-дана.
Разгледали цео корпус манастира са српским послани-
ком у Парламенту у Букурешту г. Славољубом Аднађ.

02.10.
По благослову ЊС Патријарха српског г.г. Иринеја (од 
19.септ. о.г.) а у пратњи викара о. Маринка Марков, у 
Патријаршији румунској са ЊБ Патријархом Румунским 
г.г. Данилом и другим представницима, узео учешћа у 
раду конференције, а у вези иницијативе Румунске пра-
вославне цркве поводом предстојећег референдума о 
породици.
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03.10.
У Букурешту у Парламенту, а у пратњи викара о. Маринка 
Марков и српског посланика у Парламенту г. Славољуба 
Аднађа, сусрет и разговор са члановима Сената (Горњег 
дома) и члановима Доњег дома. 

03.10.
У Букурешту, у Министарству вера Р. Румуније, а у прат-
њи викара о. Маринка Марков на пријему код министра 
вера г. Виктора Опасхија.

08.10.
Посетио манастир Бездин а у вези „Родитељског парка“.

09.10.
У Темишвару у Резиденцији одржао  седницу ЕУ Одбора.

09.10.
У Темишвару у Резиденцији примио министра унутра-
шњих послова Р. Србије г. Ивицу Дачић, екселенцију ам-
басадора Р. Србије у Румунији  г. Бранка Бранковића и 
екселенцију генералног конзула Р. Србије у Темишвару 
г. Владана Тадић са сарадницима.

09.10.
У Вршцу, у Епископском двору, а на позив ЊП Епископа 
банатског г.г. Никанора присуствовао почетку обележа-
вања 100 година уједињења Баната, Бачке и Барање са 
Краљевином Србијом. (1919-2019)
10.10. до 15.10. 
У бањи Ждрело и посетио светиње Епархије браничевске 
(ман. Витовницу, ман. Горњак и ман. Тумане), а по бла-
гослову ЊП Епископа браничевског г.г. Игнатија.

14.10. Недеља. Покров Пресвете Богородице.
По благослову ЊП Епископа браничевског у манастиру 
Тумане служио литургију са иг. Димитријем, о. Марком, 
јрм. Петром, јрђ. Павлем (сви из Браничевске епархије) 
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и ђ. Миодрагом Јовановић.
16.10.

У Темишвару- Град служио помен преминулој позори-
шној уметници Милени Дравић.

16.10.
У Темишвару у Резиденцији примио о. Стојана Петровић 
и о. Миливоја Горник.

26.10.
Посетио манастир Бездин.

26.10.
Оцу викару Маринку Марков пререзао колач поводом 
његове Крсне славе.

27.10. Света Петка.
У Рудни служио литургију са о. Васом Жупунски, јрм. 
Варнавом (Кнежевић, Будимска епархија), о. Ћипријаном 
Небанча и ђ. Миодрагом Јовановић. Чтец: теолог Перица 
Орбишор. Појали теолог Антоније Бохак и народ.

27.10.
У Темишвару- Град служио бденије са јрм. Варнавном 
(Кнежевић, Будимска епархија) и јрђ. Инокентијем 
(Лукин, Будимска епархија).

28.10. Свети свештеномученик Лукијан, презвитер антиохијски
У Темишвару-Град служио литургију поводом Имен-дана 
са ЊП Епископом банатским г. Никанором, иг. Јустином 
(Стојановић), иг. Никоном (Корићанац), јрм. Варнавом 
(Кнежевић, Будимска епархија), о. Мирославом Стојков, 
о. Мирославом Драган, о. Јоцом Несторовић, протођа-
коном Игором Станковић из Вршца, јрђ. Инокентијем 
(Лукин) и ђ. Миодрагом Јовановић.
Јерођакона Инокентија (Лукин, Будимска епархија) про-
извео у чин архиђакона. Чтеци: ипођакон Зоран Благојев 
и теолог Перица Орбишор. 
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ЊП Епископу банатском г. Никанору доделио Орден 
Епархије темишварске. 
ЊП Епископ банатски г. Никанор пререзао Нам колач 
поводом Имен-дана.
У просторијама цо-е приредио пријем за вернике и са-
раднике.
У Резиденцији приредио свечани ручак за званице.

29.10.
У манастиру Бездину служио парастос за пок. игума-
нију Ангелину (Бајић). Саслуживали: викар о. Маринко 
Марков, о. Огњан Плавшић, иг. Јустин (Стојановић), 
јрм. Варнава (Кнежевић, Будимска епархија), о. Душан 
Кључар, о. Дина Чоков и ђ. Миодраг Јовановић. Појали: 
теолози Перица Орбишор и Зоран Мутавски.

29.10.
Предао управу манастира Бездина са руку о. Душана 
Кључар на руке о. Дине Чоков.

06.11. до 07.11.
Учествовао у раду Светог архијерејског сабора СПЦ у 
Београду.

15.11. 
На позив ЊП Епископа пакрачко-славонског г.г. Јована, 
а у пратњи јрм. Варнаве (Кнежевић) и ђакона Миодрага 
Јовановића, саслуживао на литургији у Кућанцима. Истом 
приликом посетили родну кућу блаженопочившег па-
тријарха српског Павла.

23.11.
Посетио у болници оболелог свештеника Ивицу Панић 
након његове тешке операције.

25.11. Недеља.
У Букурешту у пратњи викара о. Маринка Марков и 
јрм. Варнаве (Кнежевић), а на позив ЊБ Патријарха 
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Румунског г.г Данила и са благословом ЊС Патријарха 
српског г.г. Иринеја саслуживао на литургији са васе-
љенским и цариградским патријархом г.г Вартоломејем 
и румунским патријархом г.г.Данилом и бројним кли-
ром Румунске цркве. Истом приликом узели учешће у 
свештању националне катедрале у Букурешту.

26.11. 
У Темишвару у градском позоришту присуствовао 
Академији приређеној поводом 100 година од завршет-
ка Првог светског рата.

27.11.
На позив умировљеног РМК бискупа темишварског, пре-
узвишеног г.г. Мартина (Рос), у Темишвару у Немачком 
културном центру присуствовао симпозиону посвеће-
ном Св. Герхарду.

29.11.
У Резиденцији у Темишвару примио протосинђела др 
Клеопу (Стефановић, Сремска епархија).

30.11. Преподобни Никон радоњешки.
У манастиру Светог Георгија служио литургију са иг. 
Никоном (Корићанац), иг. Јустином (Стојановић), јрм. 
Варнавом (Кнежевић) архиђаконом Инокентијем (Лукин) 
и пререзали колач игуману Никону поводом његовог 
Имен-дана.

06.12. 
У Ђули (Мађарска), поводом храмовне славе светог 
Николаја, а на позив румунског Епископа из Ђуле ЊП г. 
Силуана (Мануила) саслуживали на литургији, а са Нама 
и о. викар Маринко Марков (Темишварска епархија) и 
јрм. Варнава (Кнежевић).

09.12.
У Будимпешти у нашем храму саслуживао са ЊВП 
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Митрополитом црногорско-приморским г.г. Амфилохијем 
и ЊВП Митрополитом Клужа г.г. Андрејем.

29.12.
У Темишвару-Град служио помен новопреминулом све-
штенику Станомиру Мирковић из Великог Семпетра.

30.12. Недеља. Материце.
У Темишвару-Град служио литургију са викарем о. 
Маринком Марков, иг. Јустином (Стојановић), иг. 
Герасимом (Милић), јрм. Митрофаном (Гајић, Будимска 
епархија), ађ. Инокентијем (Лукин, Будимска епархија) и 
ђ. Миодрагом Јовановић. Чтеци: ипођакон Зоран Благојев 
и теолог Перица Орбишор. 
У Свечаној дворани епископског двора отворио изло-
жбу женских радова Дињаша и Шумадије (ову прире-
дио г. Светомир Мађаревић из Крагујевца). У настав-
ку пригодан програм који је приредила професорица 
Љубица Попадић.

31.12.
Узео увида у нови депо и радионицу за рестаураци-
ју икона и старина у подкровљу Епископског двора у 
Темишвару.



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

304

НАШИ ПОКОЈНИЦИ

протојереј
СТАНОМИР МИРКОВИЋ

(1936-2018)

Дана 28. децембра 2018. године, Господ је позвао себи 
свога верног служитеља, дугогодишњег свештеника  Српске 
православне епархије темишварске, протојереја Станомира 
Мирковића.

Отац Станомир 
је рођен 4 августа 1936. 
године у Великом 
Семиклушу, у земљо-
радничкој и побожној 
породици, као син 
Љубомира и Љубице, ро-
ђене Мојсић.

Завршио је основ-
ну школу у родном ме-
сту, а затим је поло-
жио испите за I, II, и 
III годину Богословије 
при Комисији за до-
школовавање свеште-
ничког подмлатка у 
Темишвару 1951- 1953; у 
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Православну српску богословију у манастиру Бездину  упи-
сан је 1953. oпет у III годину; школу је завршио 1957, али по-
што тада није уприличен дипломски испит, положио га је нак-
надно 1961. године.

Године 1957. је ступио у брак са Маром, рођеном 
Трифунски из Сараволе. У браку су имали сина Веселина, 
који је умро као дете у шестом месецу живота.

У чин ђакона и презвитера рукоположио га је блаженопо-
чивши румунски митрополит банатски Василије  (Лазареску) 
у Темишвару, 2. и 9. марта 1958. године. Током своје дуге па-
стирске службе, био је на неколико парохија где га је Црква 
слала као потребног и то у: Краљевцу и Лукаревцу 1958-1963 
и 1967-1972, Печки и Надлаку 1963-1967, Немету 1972-1990 и 
Великом Семпетру 1990-2000, када је ступио у пензију, с’ тим 
што је до 2003. године  опслуживао парохију, од када је и даље 
према здравствним могућностима учествовао у црквеним бо-
гослужењима и помагао новом пароху.

Свугде где је службовао, истицала се његова марљивост 
у разним пословима и обновама цркава и објеката, који су 
му били поверени, а нарочито при обнови цркве у Великом 
Семпетру.

За његов труд и ревност у току шездесетогодишње све-
штеничке службе одликован је црквеним  чиновима. Правом 
ношења црвеног појаса и достојанством  протонамесника од-
ликовао га је блаженопочивши епископ шумадијски и адми-
нистратор темишварски Сава (Вуковић), 4. децембра 1980; у 
чин протојереја рукопроизвео га је епископ адм. темишварски 
Лукијан у Великом Семпетру, на празник Духова 7. јуна 1998. 
године, приликом малог освећења обновљене цркве.

Године 2011. је умрла његова вишегодишња животна са-
путница Мара, од када се виде и знаци опадања и нарушава-
ња здравља. Тада о проти бригу преузима синовац Доба са су-
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пругом Нуциком из Сараволе. 
Након упокојењa у своме дому у Великом Семпетру, тело 

упокојеног проте Станомира је пренето у семпетарску свето-
николајевску цркву. У недељу 30. децембра, служена је света 
заупокојена литургија, а затим је 14 свештеника темишварске 
Епархије и 3 румунских колега, служило опело. У име свих при-
сутних, беседом се од покојника опростио његов школски ко-
лега протојереј-ставрофор Мирослав Стојков. Сахрањен је у 
породичној гробници на месном семпетарском гробљу.

Молимо се Васкрсломе Господу Исусу Христу, да по-
чившем оцу Станомиру, подари вечни мир и покој као и за-
служено место у плејади добрих и ревносних пастира Цркве 
Христове и Епархије темишварске.

Вечан ти спомен,  достојан блаженства, оче Станомире.

протојереј Дина Чоков
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ДОДАТАК

ШЕМАТИЗАМ  
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ 

ЕПАРХИЈЕ ТЕМИШВАРСКЕ

Седиште: 
Еpiscopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara
P-ţa Unirii nr. 4, 300085 Timişoara, jud. Timiş, Rоmânia
тел. (+40) 256-204-336.
mail: eparhijatemisvarska@yahoo.com    

Eпархијски Архијереј
Његово Преосвештенство Епископ будимски 
и администратор темишварски
Г. ЛУКИЈАН (Пантелић)

Aрхијерејски заменик: 
протојереј-ставрофор др Маринко Марков

Секретар: Епископа, Епархијског управног одбора
и Црквеног суда: 
протојереј мр Јоца Несторовић
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Епархијски музеј (црквено-уметничка збирка), архив
и библиотека: 
протонамесник др Саша Јашин
Епархијски ђакони:
др Јосиф Станковић  
мр Миодраг Јовановић (управник епископске резиден-

ције)
Рачуноводство: протојереј-ставрофор Мирослав Драган
                              Тима Лацић, дипломирани економиста
Експедиција: Љиљана Жикић
Правна служба: Милорад Илић, дипломирани правник

AРХИЈЕРЕЈСКО НАМЕСНИШТВО АРАДСКО

Архијерејски намесник:
протојереј-ставрофор Огњан Плавшић, 
тел. +40726236436, mail: iasmincapausiti@yahoo.com
Адреса: Protopopiatul Ortodox Sârb, Piaţa Sârbească nr. 7, 

Оf. poşt. 3, 310091, Arad, judeţul Arad, Rоmânia

ПАРОХИЈЕ

1. Aрад. Храм Светих Апостола Петра и Павла (осве-
ћен 1702. год; касније доградње торња, 1790. и 1822. године).

Парох: протојереј- ставрофор Огњан Плавшић
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, Piaţa Sârbească nr. 7, Оf. 

poşt. 3, 310091, Arad, judeţul Arad, Rоmânia

2. Aрад-Гај. Храм Преображења Господњег (из 1870. го-
дине)
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Парох: протојереј-ставрофор Небојша Попов, 
тел. +40723974137, +40257240991
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, Strada Călţunaş, nr. 3, Of. 

poşt. 5, 310540, Arad-Gai, judeţul Arad, Rоmânia

3. Вaрјаш. Храм Преноса моштију Светог оца Николаја 
(из 1823. године)

Парох: протојереј Душан Кључар, тел. +40766424588
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă Variaş, nr. 771, 307455, 

Variaş, judeţul Timiş, Rоmânia

4. Велики Семиклуш. Храм Успења Пресвете Богородице 
(из 1787. године)

Парох: протојереј Дина Чоков, 
mail: iovana_milita@yahoo.com, тел. +40766565938
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, Piaţa 30 decembrie, nr. 11, 

305600, Sânicolaul Mare, judeţul Timiş, Rоmânia

5. Велики Семпетар. Храм Преноса моштију Светог оца 
Николаја (освећен 1779. године, дограђен 1820. године)

Парох: протонамесник Пера Илијевић, тел. +40762280563
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 312, 307385, Sâmpetru 

Mare, judeţul Timiş, Rоmânia

6. Kетфељ. Храм Рођења Светог Јована Крститеља (осве-
ћен 1747. године, дограђен 1817. године)

Парох: протојереј Благоје Чоботин, 
mail: avasrb@yahoo.com, тел. +40728983111
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 202, 307456, Gelu, 

judeţul Timiş, Rоmânia

7. Кнез. Храм Светог великомученика Димитрија (из 
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1889. године)
Парох: протонамесник Рада Арсин, тел. +40768426396
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 59, 307365, Satchinez, 

judeţul Timiş, Rоmânia

8. Моноштор. Храм Св. великомученика кнеза Лазара 
(из 1896. године)

Администратор: протојереј Благоје Чоботин
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 317402, Mănăştur, judeţul 

Timiş, Rоmânia

9. Mунара. Капела Светог великомученика Георгија (осве-
ћена 1923. године)

Администратор: протојереј Душан Кључар 
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 317286, Munar, judeţul 

Аrad, Rоmânia

10. Надлак. Храм Светог великомученика Димитрија 
(из 1829. године) 

Парох: протонамесник Милован Милин, тел. 
+40742594608, Strada Dunării, nr. 116-118, 310486, Arad, jud. 
Arad, Rоmânia

Адреса парохије: Parohia Ortodoxă Sârbă, 315500, Nădlac, 
judeţul Аrad, Rоmânia

11. Наћфала. Храм Обновљења храма Светог великому-
ченика Георгија

(освећен 1824. године, касније доградње, 1875. и 1939-
1940. године)

Администратор: јереј Шаца Милојевић
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 317287, Satu Mare, judeţul 

Аrad, Rоmânia



12. Печка. Храм Светог великомученика Георгија (осве-
ћен 1874. године)

Администратор: протонамесник Милован Милин
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 317235, Pecica, judeţul 

Аrad, Rоmânia 

13. Саравола. Храм Преноса моштију Светог оца 
Николаја (освећен 1777. године)

Парох: јереј Верољуб Брнзеј , тел. +40721493244
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 307387, Saravale, judeţul 

Аrad, Rоmânia

14. Торња. Храм Рођења Пресвете Богородице (освећен 
1879. године)

Администратор: протонамесник Милован Милин
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 307238, Turnu, judeţul 

Аrad, Rоmânia 

15. Фенлак. Храм Рођења Пресвете Богородице (осве-
ћен 1901. године)

Парох: јереј Шаца Милојевић, тел. +40765318741
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 317125, Felnac, judeţul 

Аrad, Rоmânia 

16. Чанад. Храм Преноса моштију Светог оца Николаја 
(освећен 1773; каснија доградња 1833. године)

Парох: јереј Радослав Стојков, тел. +40723878030
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 307095, Cenad, judeţul 

Timiş, Rоmânia 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2018

312

AРХИЈЕРЕЈСКО НАМЕСНИШТВО СОКОЛОВАЧКО

Архијерејски намесник:
протојереј- ставрофор Васа Плестић
тел. +40255540513, +40746794827
Адреса: Protopopiatul Ortodox Sârb, Str. Dunării, nr. 383, 

325550, Moldova Veche, jud. Caraş- Severin, Rоmânia

ПАРОХИЈЕ

1. Белобрешка. Храм Вазнесења Господњег (из 1797. го-
дине)

Парох: протонамесник Сава Станковић,
 mail:parohijabelobreska@yahoo.com, тел. +40355081542
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 166, 327301, Belobreşca, 

jud. Caraş- Severin, Rоmânia

2. Дивић. Храм Светог великомученика Димитрија (осве-
ћен 1987. године)

Парох: јереј Дејан Жигум, тел. +40763954437
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 106, 327302, Divici, 

jud. Caraş- Severin, Rоmânia

3. Златица. Храм Светог великомученика Георгија (осве-
ћен 1899. године)

Парох: протојереј- ставрофор Мирослав Ђурковић, 
тел. +40723923797
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 327445, Zlatiţa, jud. Caraş- 

Severin, Rоmânia
 
4. Лесковица. Храм Светог пророка Илије (освећен 1792. 

године)
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Парох: протојереј Борислав Ђорђевић, тел. +40767239468
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 236, 327281, Lescoviţa, 

of. Poşt. Naidaş, jud. Caraş- Severin, Rоmânia

5. Луговет (Ланговет). Храм Светог пророка Јеремије 
(из 1847. године)

Парох: протојереј Јоца Живановић, тел. +40722420260
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 327367, Câmpia, jud. Caraş- 

Severin, Rоmânia

6. Љупкова. Храм Вазнесења Господњег (освећен 1794. 
године)

Парох: протонамесник Бошко Тикартић, тел. 
+40255545373

Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 420, 327029, Liubcova, 
jud. Caraş- Severin, Rоmânia

7. Мачевић. Храм Вазнесења Господњег (освећен 1856. 
године, доградње 1969. и 1982. године)

Парох: протонамесник Сава Мареш, 
mail: maressava@yahoo.com , тел.+40744761586
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 108, 325501, Măceşti, 

jud. Caraş- Severin, Rоmânia

8. Пожежена. Храм Сабора Светог Архангела Гаврила 
(из 1793; обновљен 1859. године)

Парох: јереј Душко Кључар, +40764592612
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 274, 327300, Pojejena, 

jud. Caraş- Severin, Rоmânia

9. Радимна. Храм Преноса моштију Светог оца Николаја 
(садашњи освећен 1925. године)
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Парох: јереј Верољуб Гвозденовић, тел. +40769477125
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 78, 327303, Radimna, 

jud. Caraş- Severin, Rоmânia

10. Решица. Храм Васкрсења Христовог (освећен 2001. 
године

Парох: протојереј др Васа Лупуловић, тел. +40731249194
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, Strada Sportului, nr. 15, 

320110, Reşiţa, jud. Caraş- Severin, Rоmânia

11. Свињица. Храм Светог Оца Николаја (стара црква 
потопљена са делом села 1970; садашња освећена 1992. године)

Парох: јереј Данило Божин, тел. +40742376715  
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, Strada a II-a, nr. 25, 227440, 

Sviniţa, jud. Mehedinţi, Rоmânia

12. Соколовац. Храм Преноса моштију Светог оца 
Николаја (освећен 1811. године)

Парох: протонамесник Перица Живановић, 
тел. +40721261713 
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 83, 327365, Socol, jud. 

Caraş- Severin, Rоmânia

13. Стара Молдава. Храм Рођења Светог Јована 
Крститеља (из 1853. године)

Парох: протојереј- ставрофор Васа Плестић
тел. +40255540513, +40746794827
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, Str. Dunării, nr. 383, 325550, 

Moldova Veche, jud. Caraş- Severin, Rоmânia
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AРХИЈЕРЕЈСКО НАМЕСНИШТВО ТЕМИШВАРСКО

Архијерејски намесник:
протојереј- ставрофор др Бранислав Станковић, 
тел. +40722609827
Адреса: Protopopiatul Ortodox Sârb, str. Costache Negruzzi, 

nr. 5, 300104, Timişoara, jud. Timiş, Rоmânia

ПАРОХИЈЕ

1. Гад. Храм Силаска Светог Духа на апостоле (рани-
је Сабора Св. Архангела Михаила) из 1777; касније оправке 
1859. и 1935. године)

Парох: протонамесник Зоран Мајкић, тел. +40799727341
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 307112, Gad, jud. Timiş, 

Rоmânia

2. Дежан. Храм Светих Апостола Петра и Павла (осве-
ћен 1805. године)

Парох: протонамесник др Саша Јашин, тел. +40731539408
Адреса: Strada Princială, nr. 127 C, Sânmihaiu Român, jud. 

Timiş, Rоmânia
Адреса парохије: Parohia Ortodoxă Sârbă,307281, Dejan, 

jud. Timiş, Rоmânia 

3. Дента. Храм Успења Пресвете Богородице (освећен 
1795. године)

Парох: јереј Живојине Малетић, тел. +40769277541
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 264, 307145, Denta, 

jud. Timiş, Rоmânia

4. Дета. Храм Сабора  Српских Светитеља (доњи храм: 
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Живоносног источника, у изградњи од 2003. године)
Парох: јереј Љубодраг Богичевић, тел. +40722945539
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, strada Mihai Viteazu, nr. 

41, 305200, Deta, jud. Timiş, Rоmânia
 
5. Дињаш. Храм Преноса моштију Светог оца Николаја 

(освећен 1841. године)
Парох: протонамесник Милорад Остојин, тел. 

+40766572683
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 203, 307311, Diniaş, 

jud. Timiş, Rоmânia

6. Ђир. Храм Силаска Светог Духа на апостоле (из 1912. 
године)

Администратор: протонамесник Слободан Вујић
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 307215, Giera, jud. Timiş, 

Rоmânia 

7. Иванда. Храм Сабора Светог Архангела Гаврила (осве-
ћен 1852. године)

Администратор: јереј Миливој Горник
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 245, 307227, Ivаnda, 

jud. Timiş, Rоmânia

8. Кеча. Храм Светог великомученика Георгија (освећен 
1895. и 2017. године)

Администратор: протојереј Миланко Стојановић 
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 84, 307102, Checea, 

jud. Timiş, Rоmânia

9. Краљевац. Храм Светог великомученика Георгија 
(освећен 1887. године)
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Парох: протојереј Георгије Сујић, тел. +40768211955
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 132, 307421, Cralovăţ, 

of. poşt. Topolovăţ, jud. Timiş, Rоmânia

10. Лукаревац. Храм Светог великомученика Георгија 
(освећен 1744. године)

Администратор: протојереј Георгије Сујић 
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 73, 307088, Lucareţ, 

jud. Timiş, Rоmânia
 
11. Mали Бечкерек. Храм Преноса моштију Светог оца 

Николаја (освећен 1823. године)
Парох: јереј Милан Миоковић, тел. +40744828745
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, strada Dimitrie Ţichindeal, 

nr. 9, 307040, Becicherecul Mic, jud. Timiş, Rоmânia

12. Немет. Храм Светог великомученика Георгија (осве-
ћен 1861. године)

Парох: протојереј Миланко Стојановић, тел. +40746156234
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 12 , 307372, Beregsău 

Mic, jud. Timiş, Rоmânia
 
13. Парац. Храм Вазнесења Господњег (освећен 1849. и 

2015. године)
Парох: протонамесник Слободан Вујић, тел. +40722768422
Адреса: strada Аlexandru Averescu, nr. 21, 300773, Тimişoara,  

jud. Timiş, Rоmânia
Адреса парохије: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 181, 307396, 

Parţa, jud. Timiş, Rоmânia
 
14. Петрово Село. Храм Светог великомученика Георгија 

(освећен 1901. године)
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Парох: протонамесник Славољуб Везелић, тел. 
+40256330486

Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 1а, 307346, Petrovaselo, 
of. Poşt Recaş,  jud. Timiş, Rоmânia

 
15. Рудна. Храм Рођења  Светог Јована Крститеља (осве-

ћен 1838. године)
Парох: јереј Ћипријан Небанча, тел. +40755322505
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 111, 307228, Rudna, 

jud. Timiş, Rоmânia

16. Сока. Храм Светог великомученика Димитрија (осве-
ћен 1903. године) 

Администратор: јереј Љубодраг Богичевић
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 60, 307016, Ѕоса, jud. 

Timiş, Rоmânia
 
17. Српски Семартон. Храм Вазнесења Господњег (осве-

ћен 1832. године)
,,Мала црква“ Светог великомученика Георгија 
Парох: јереј Миливој Горник, тел. +40746056646
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 281, 307312, Sânmartinul 

Sârbesc, jud. Timiş, Rоmânia 
 
18. Станчево. Храм Светог великомученика Георгија 

(освећен 1891. године)
Парох: јереј Драгослав Везелић, тел. +40744931517
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 127, 307347, Stanciova, 

jud. Timiş, Rоmânia

19. Темишвар-Град. Саборни храм Вазнесења Господњег 
(из 1748. године)
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Парох I парохије: протојереј-ставрофор др Маринко 
Марков, тел. +40256201769

Парох II парохије: протојереј Јоца Несторовић, старе-
шина саборног храма, тел. +40744656202

помоћни парох: протојереј-ставрофор Мирослав Драган, 
епархијски службеник, тел. +40744773367

Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, str. Emanuil Ungureanu, 
nr. 14, 300079, Timişoara, jud. Timiş, Rоmânia  

 
20.Темишвар-Мехала. Храм Преноса моштију Светог 

оца Николаја (освећен 1793. године)
Парох: протојереј-ставрофор Стојан Петровић, 
тел. +40744550868
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, str. Samuil Şagovici, nr. 36, 

300371, Timişoara, jud. Timiş, Rоmânia 
 
21.Темишвар-Фабрика. Храм Светог великомученика 

Георгија (освећен пре 1737. године)
Парох: протојереј-ставрофор др Бранислав Станковић, 
тел. +40722609827
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, str. Costache Negruzzi, nr. 

5, 300104, Timişoara, jud. Timiş, Rоmânia 

22. Toлвадија. Храм Вазнесења Господњег (из 1879. го-
дине)

Администратор: протојереј Љубомир Матић
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 2, 307012, Livezile, jud. 

Timiş, Rоmânia 
 
23. Улбеч. Храм Силаска Светог Духа на апостоле (осве-

ћен 2014. године)
Парох: протонамесник Иван Попов, тел. +40787533828
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Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 312, 307310, Peciu Nou, 
jud. Timiş, Rоmânia

 
24. Фењ. Храм Успења Пресвете Богородице (освећен 

1887. године)
Парох: протонамесник Ђорђе Андрејић, тел. +40744737204
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, 307175, Foeni, jud. Timiş, 

Rоmânia

25. Чаково. Храм Успења Пресвете Богородице (осве-
ћен 1768. године)

Парох: протојереј Љубомир Матић, тел. +40745391395
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, str. Dositei Obradovici nr. 

21, 307110, Ciacova, jud. Timiş, Rоmânia
 
26. Ченеј. Храм Сабора Светог Архангела Гаврила (осве-

ћен 1848. године)
Парох: протонамесник  Борислав Макавеј, 
тел. +40724495674
Адреса: Parohia Ortodoxă Sârbă, nr. 274, 307100, Cenei, 

jud. Timiş, Rоmânia

Пензионисани свештеници:
1. протојереј-ставрофор Мирослав Стојков, бивши па-

рох у Темишвару-Град;
2. протојереј-ставрофор Тома Стојишић, бивши клирик 

источно-америчке епархије;
3. протојереј-ставрофор Живко Велимировић, бивши 

клирик источно-америчке епархије;
4. протојереј-ставрофор Жива Мартиновић, бивши па-

рох у Свињици;
5. протојереј Васа Жупунски, бивши парох у Рудни;
6. јереј Жива Милован, бивши парох у Арад-Гају.
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МАНАСТИРИ

Егзарх манастира епархије темишварске:
игуман мр Јустин (Стојановић), 
тел. +40743095199, mail: justinegzarh@yahoo.com
P-ţa Unirii nr. 4, 300085 Timişoara, jud. Timiş, Rоmânia

1. Манастир Базијаш. 
Храм Вазнесења Господњег (Светосавска задужбина из 

XIII века)
Адреса: Mânăstirea ortodoxă sârbă Baziaş, 
327365, comuna Socol, jud. Caraş-Severin, Rоmânia
Настојатељица: игуманија Теофанија (Ковачевић), 
тел. +40756649792, mail: kovacevicm7@gmail.com

2. Манастир Бездин. 
Храм Ваведења Пресвете Богородице
Параклис: Преображења Господњег
Задужбина благородне породице Јакшић (из 1539. године)
Адреса: Mânăstirea ortodoxă sârbă Bezdin, 317238, sat 

Munar, jud. Arad, Rоmânia
Администратор: протојереј Дина Чоков

3. Манастир Златица. 
Храм Светих српских просветитеља Симеона и Саве 

(Светосавска задужбина из XIII века)
Адреса: Mânăstirea ortodoxă sârbă Zlatiţa, 327368 sat 

Pârneaura, jud. Caraş-Severin, Rоmânia
Настојатељ: игуман Герасим (Милић), тел. +40730219482

4. Манастир Кусић. 
Храм Рођења Пресвете Богородице. Задужбина деспота 
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Јована Бранковића (из XV века, задњи пут обновљен и осве-
ћен 2002. године)

Адреса: Mânăstirea ortodoxă sârbă Cusici, 327445 sat Zlatiţa, 
comuna Socol, jud. Caraş-Severin, Rоmânia

Администратор: протојереј Борислав Ђорђевић 

5. Манастир Светог великомученика Георгија(на
 Брзави)
Храм Светог Великомученика Георгија 
Параклис: Покрова Пресвете Богородице.
Задужбина деспота Јована Бранковића (из 1485. године)
Адреса: Mânăstirea ortodoxă sârbă Sf. Gheorghe, of. post. 

307189 Birda, jud. Timiş, Rоmânia 
Настојатељ: игуман Никон (Корићанац)
тел. +40758836446, mail: man.svgeorgije@yahoo.com
житељи:  монахиња Евгенија (Станковић).
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Уредништво захваљује редакцији српског недељника 
,,Наша реч“ као и свима осталима, на несебичној помоћи 

приликом реализације овог броја ,,Гласника“.

Сликe на корицама:

Предња страна

Заједничка фотографија после освећења 
генерално обновљене гробљанске капеле 

светог Јована Крститеља, 
задужбине породице Јована и Милеве Добрић 

из 1924. године 
Велики Семиклуш, 19. мај 2018. године 

Последња страна

,,ЦВЕТНИ ТРИОД“ 
У преводу на српски језик 

Епископа адм. темишварског Г. Лукијана

Штампа: Штампарија Темпус - Темишвар
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