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ПРЕОСВЕШТЕНОМ И ВИСОКОДОСТОЈНОМ
ГОСПОДИНУ ЛУКИЈАНУ
МИЛОШЋУ БОЖИЈОМ

ПРАВОСЛАВНОМ ЕПИСКОПУ БУДИМСКОМ
И АДМИНИСТРАТОРУ ТЕМИШВАРСКОМ

МНОГАЈА ЉЕТА !!!
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СВЕЧАНОСТИ

ЕПАРХИЈСКА СЛАВА – СВЕТИ ЈОСИФ
ТЕМИШВАРСКИ И ДОДЕЛА ОРДЕНА

СВЕТОГ ДЕСПОТА СТЕФАНА
ЛАЗАРЕВИЋА ПРОФЕСОРУ ЈОЦИ

БУГАРСКОМ

У петак, 28/15. септембра 2012. лета Господњег, Наша
епархија је свечано и молитвено прославила свог патрона и
заштитника Светог Јосифа Темишварског.

Уочи славе служено је празнично бденије које је
предводио Епископ Лукијан уз саслужење свештенства
Саборне цркве.

На сам дан Празника Свету Архијерејску Литургиј у
Саборном темишварском храму служио је ЊП Епископ
Лукијан, уз саслужење протојереја-ставрофора: Владимира
Марковића, Маринка Марковог, протосинђела Јустина
(Стојановића), јеромонаха Никона (Корићанац), протономас-
ника Саве Поповића и Живка Велимировића и ђакона Јосифа
Станковића.У храму су били присутни сви свештеници наше
епархије као и мноштво благочестивог народа.

У току малог входа, Епископ Лукијан је за више-
деценијску предану службу Богу и роду, свештенике Саву
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Поповића и Живка Велимировића одликовао достојанствима
протојереја.

Након причешћа свег свештенства, а по отпусту бого-
служења викар о. Маринко Марков је се присутнима обратио
беседом, честитајући празник и славу свим епархиотима и

при том прочитао грамату Светог Архијерејског Синода СПЦ
којом је на предлог Епископа будимског и адм. темишварског
Г. Лукијана професору Г. Јоци Бугарском диригенту хора
темишварске Саборне цркве додељен Орден Светог Деспота
Стефана Лазаревића. Епископ је уручио одрен примаоцу уз
здушно појање ,,Многаја љета” од стране свих присутних.

Ово високо одликовање се у нашој Цркви додељује за
допринос у области културе, књижевности, песништва, пре-
водилаштва и уопште за постигнути успех у хуманистичким

Свештеничке награде
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наукама. Владика Лукијан је у
том смислу и препоручио г.
Јоцу Бугарског за примање
овог ордена због његовог
преданог вишегодишњег науч-
ног и дидактичког рада у
оквиру црквеног хора, школе и
издаваштва.

После литургије у све-
чаној сали хотела Темишпвар,
приређен је славски ручак и
одржан брацки састанак све-
штенства.

протосинђел Јустин
(Стојановић)

Епископ Лукијан са свим епархијским свештенством
и монаштвом

Додела ордена
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ИЗ РИЗНИЦЕ БОГОСЛОВЉА

ЦРКВА - ТЕЛО ЖИВОГА ХРИСТА

„Христос Господ је једина Глава и једини Учитељ
Цркве „ на Коме сва грађевина, складно спојена, расте у

храм свети у Господу, у Кога се и ви заједно уграђујете у
обиталиште Божије у Духу”

 (Еф 2, 21-22)

Заједница пре и Црква после Педесетнице

Строго говорећи, Месијанска заједница коју је сабрао
Исус Христос, није још увек била Црква, пре Његовог
Страдања и  Васкрсења, пре него што је на њу било ниспо-
слато „обећање Очево”, када се обукла у силу с висине и када
се крстила Духом Светим  (Лк 24, 49; Дап 1, 4-5) у Тајни
Педесетнице. Пре него што се победа Крста открила у
свеславноме Васкрсењу, Црква је још увек била sub umbraculo
legis („под сенком Закона”). Било је још увек навечерје
испуњења. Педесетница се збила да би посведочила и
запечатила победу Крста. „Сила са висине” је ушла у историју.
Заиста се открио и започео „нови еон”. И светотајински живот
Цркве јесте управо настављање Педесетнице.

Силазак Светога Духа је био највише Откривење. Дух-
Утешитељ, у „страшној и непојмивој тајни” Педесетнице,
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једном и занавек, улази у свет у коме никада пре тога није
присуствовао на начин на који сада започиње да обитава и
пребива. На дан Педесетнице, преобилни извор Воде Живе
почиње да ври (избија) овде на земљи, у свету који је већ
искупљен и измирен са Богом у распетоме и васкрсломе
Господу. Долази Царство Божије, јер Дух Свети и јесте
Царство (Јн 16, 7). Али, „долазак” Духа, зависи од „одласка”
Сина (Јн 16, 7). „Други Утешитељ” силази да сведочи о Сину,
да открије Његову славу и запечати Његову победу (15, 26; 16,
7, 14). Заиста, у Духу Светоме Сам прослављени Господ изнова
долази, односно враћа се Својој пастви да би са њима
обитавао заувек (15, 18, 28)... Педесетница је била мистично
освештање, крштење целе Црквe (Дап 1, 5). Ово огњено
крштење је свршио Господ, јер Он крштава Духом Светим и
огњем (Мт 3, 11; Лк 3, 16). Он је ниспослао Духа од Оца, као
залог, у наша срца. Дух Свети је Дух обновљења у Христу
Исусу, „сила Христова” (2 Кор 12, 9). Духом препознајемо и
исповедамо да Исус јесте Господ (1 Кор 12, 3). Дело Духа у
верујућима јесте управо у њиховом укључењу у Христа,
њиховом крштењу у једно тело (12, 13), управо Тело
Христово. Како вели свети Атанасије: „Напојавани Духом, ми
пијемо Христа”. Јер - „Стена беше Христос”.

Свагда присутно јединство верујућих са Господом

Хришћани се Духом Светим сједињују са Христом,
сједињују се у Њему и образују се у Тело Његово. У Једно Тело,
Тело Христово: ова изванредна аналогија коју свети апостол
Павле користи, у разним контекстима, када описује тајну
хришћанскога битовања, истовремено, јесте и најбоље сведо-
чанство најдубљег опита Апостолске Цркве. То ни у ком
случају није нека случајна слика, већ, пре, сажетак вере и
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опита. Основни нагласак светог апостола Павла је свагда на
присутном јединству верујућих са Господом, на Његовом
учествовању у Његовој пуноти. Као што је на то указао свети
Јован Златоусти, у свом тумачењу Посланице Колошанима (3,
4), свети апостол Павле се, у својим посланицама, труди да
покаже да верујући „заједниче у Христу у свему” и „управо да
би показао ово јединство, он говори  о Глави и Телу”. Овај
израз је, највероватније, био плод евхаристијског опита (1 Кор
10, 17) и био је намерно употребљен да би се изразило
његово светотајинско значење. Црква Христова је једна у
Евхаристији, јер Евхаристија јесте Сам Христос, и Он
светотајински обитава у Цркви која јесте Тело Његово. Јер
Црква заиста јесте тело, организам и то у много већој мери
него што је друштво или удружење. И можда је управо појам
„организам” најбољи савремени превод речи „το σώμα ”, у
смислу у коме је ту реч употребљавао свети апостол Павле.

Штавише, Црква јесте Тело Христово и Његова
„пунота”. Тело и пунота (το σώμα и το πλήρωμα ) - ова два
појма су узајамно и тесно повезана у мисли светог апостола
Павла, и узајамно се објашњавају: Који јесте Тело Његово,
пунота Онога Који све испуњава у свему (Еф 1, 23). Црква
јесте Тело Христово зато што она јесте Његово употпуњење. И
свети Јован Златоусти управо у овом смислу преноси мисао
светог апостола Павла:  „Црква је употпуњење Христово на
исти начин на који глава употпуњује тело, а тело се употпуњује
главом”. Христос није сам. „Он је уготовио читав род људски
да следује Њему, да се приљубљује Њему и да се приброји
Његовој војсци”. Свети Јован Златоусти даље настоји: „По-
гледајте, како он (свети апостол Павле) представља Христа
као Онога Коме су  неопходни сви Његови удови. То значи да
ће Глава бити употпуњена тек онда када Тело буде употпуњено
(усавршено), када будемо сви заједно, сједињени и узајамно
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повезани”. Другим речима, Црква је продужење и „употпу-
њење” Светога Оваплоћења или, тачније, оваплоћеног живога
Сина, и свега што се нас ради збило:крста, гроба, три-
дневнога васкрсења, узласка на небеса, седења с десне стране
( Молитва из Литургије Светог Јована Златоустог).

Свештенство – служба јединства

Црква је јединство благодатног живота. Извор овога
јединства је сакривен у Светој тајни Вечере Господње и у
Тајни Педесетнице. Педесетница се продужава и бива
непрестана у Цркви кроз Апостолско прејемство. Овде се не
ради напросто о канонском скелету Цркве. Свештенство (или
јерархија) је, пре свега благодатно начело, „служба Светих
тајни” или Божанског домостроја. Свештенство није само
канонски задатак, оно не припада самоинституционалном
ткиву Цркве; свештенство је, пре, незаобилазно конститу-
ционално или структурно својство Цркве, управо због тога
што Црква јесте тело, организам. Свештенослужитељи нису
тек некакви „наименовани  службеници” заједнице, они нису
само предводници или делегати   „мноштва”,   „народа или
„сабрања”;   они  дејствују не само in persona ecclesiae (у име
Цркве), већ, првенствено, in persona Christi („у име Хри-
стово”). Они су „представници” Самога Христа, а не вер-
ника; и у њима и кроз њих, Глава Тела, једини Првосвештеник
Новог Завета,  савршава,  продужава и остварује Своје вечно
пастирско и свештеничко служење. Он Сам јесте једини
истинити  Свештеник Цркве. Сви остали су само служитељи
Његових Светих тајни. Они уместо Њега стоје пред зајед-
ницом; и управо због тога што Тело јесте једно искључиво у
својој Глави и што се Тело сабира уједно и збира у јединство
Њиме и у Њему,свештенство у Цркви  је, пре свега, служба
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јединства. У свештенству органско јединство Цркве није само
представљено или показано, већ је у њему, пре, укорењено, што
нимало не нарушава „једнакост” верујућих, као што ни
„једнакост” ћелије организма не бива укинута њиховим струк-
турним различитостима: све ћелије су као такве, међусобно
једнаке, но оне се, ипак, разликују по својим функцијама, а ове
разлике, са своје стране, служе јединству, омогућавајући овом
органском јединству да постане свеобухватније и присније.
Јединство сваке помесне заједнице правасходи из јединства
Евхаристијске трпезе. И свештеник управо као свршитељ
Евхаристије јесте служитељ и саздатељ црквеног јединства.

Служба Епископа – укључивање у саборну пуноту
Цркве

Али, постоји другачије и још узвишеније служење, а то
је остваривање васељенског и саборног јединства читаве
Цркве у простору и у времену. То је епис-копско служење и
функција. С једне стране, епископ има власт рукополагања,
а то, опет, није само јурисдикција привилегије, већ   управо
власт   светотајинског делања, која превасходи ону моћ коју има
свештеник. На тај начин, епископ је, као „онај који рукополаже”,
саздатељ црквенога јединства на једном много ширем плану.
Тајна вечера и Педесетница су нераздвојиво повезане. Дух
Утешитељ је сишао тек онда када се Син већ прославио у
Својој Смрти и Васкрсењу Но, и даље постоје две Свете
тајне (или Мистерије) које се не могу мешати једна са другом.
На исти начин се међусобно разликују свештенство и
епископат. У епископату Педесетница постаје васељенска и
непрестана, а у неделивом епископату Цркве (episcopatus unus
светог Кипријана) обезбеђује се јединство Цркве  у простору.
Са друге стране, кроз епископа, или, тачније, у своме
спископу, свака појединачна или помесна Црква укључује се у
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саборну пуноту Цркве, пoвезујући се са прошлoшћу и са
свимековима. У своме епископу свака помесна Црква, надра-
ста и надилази своје сопствене границе и органски се сједињује
са осталим (помесним) Црквама. Апостолско прејемство није
толико канонска, колико мистичка основа јединстваЦркве.
Апостолско прејемство је више од чувара историјске непре-
кинутости и административне повезаности: оно је суштинско
средство чувања мистичке истоветности Тела кроз векове. Но,
наравно, Свештенство се никада не може оделити од Тела.
Свештенство јесте у Телу и припада његовој структури.
Дарови свештенства се предају унутар Цркве (уп. 1 Кор 12).

Опити ране Цркве – Црква као организам Божанске
благодати

Светопавловско поимање Цркве као Тела Христовог
преузели су и на различите начине тумачили Свети оци, како
на Истоку тако и на Западу, да би оно, потом, унеколико пало
у заборав. Сада је, заиста, крајње време да се вратимо овоме
опиту ране Цркве, који може да нам пружи чврсту основу за
савремену богословску синтезу. Код светог апостола Павла и на
другим местима у Новом Завету срећемо се и са другим
поређењима и метафорама, но оне су свагда са истим циљем
и смислом: да се нагласи присно и органско јединство између
Христа и оних који су Његови. Но, од свих тих различитих
слика, слика Тела је најсвеобухватнија и најизражајнија, и
представља најнаглашенији одраз основнога поимања. (Слика
Невесте и њеног мистичког брака са Христом (Еф 5, 23)
изражава присно јединство. Чак и слика Дома сазданог од
многога камења, где је угаони камен сам Исус Христос (Еф 2,
20; 1 Пет 2, 6) указује на исто: многи постају једно, а кула
изгледа као да је саздана од једног камена (уп. Јерма, Пастир,
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Vis . II, 3, 2, 6, 8). И опет се „народ Божији” сматра једном
целином. Нема разлога да нас овде збуњује употреба различитих
речи. Главна идеја и намера је, очигледно, иста у свим
случајевима. Наравно, ниједну аналогију не треба натезати
нити пренаглашавати. Идеја организма, када се примењује на
Цркву има своје границе. С једне стране, Цркву чине људске
личности које се никада не могу сматрати само елементима
или ћелијама целине, зато што се свака личност налази у
директном и непосредном јединству са Христом и Његовим
Оцем. Лично начело се не сме жртвовати ради оног
„заједничког”, нити, пак, растворити у њему јер хришћанско
заједништво не сме да се  изопачи у безличност. Идеја
организма мора да се допуњује идејом симфоније личности,
у којој зрачи Тајна Свете Тројице (уп. Јн 17, 21, 23), и у овоме
је сама суштина појма католичности /саборности/. Управо због
овога, у богословљу Цркве, морамо да дајемо предност
христолошкој над пневматолошком орјентацијом. Јер, с друге
стране, Црква као целина има своје лично средиште једино у
Христу. Црква није оваплоћење Духа Светога, нити тек
духоносна заједница људи, већ управо Тело Христово, Тело
Оаплоћенога Логоса. Она нас спасава од безличности,
избављујући нас и од сваке хуманистичке персонификације.
Христос Господ је једина Глава и једини Учитељ Цркве, на
Коме сва грађевина, складно спојена, расте у храм свети у
Господу, у кога се и ви заједно уграђујете у обиталиште у
Духу (Еф 2, 21-22).

Христологија Цркве нас никада не уводи у непрозирне
облаке испразних спекулација нити маштарског мистицизма.
Она нам, напротив, пружа једно чврсто и позитивно упориште
за правилно богословско истраживање. На тај начин, учење
Цркве проналази своје право и органско место у општем
плану Божанскога домостроја спасења. Јер нама је, заиста,
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неопходно да и даље трагамо за свеобухватним поимањем тајне
нашега спасења и спасења света.

Треба учинити и последње прецизирање. Црква се још
увек налази in statu viae, али она, истовремено, већ јесте и
in statu patriae. Живот Цркве је двострук: истовремено и на
Небу и на земљи. Црква је видива историјска заједница, али она
је, истовремено, и Тело Христово. Она је, у исти мах, и Црква
искупљених, и Црква убогих грешника: и једно и друго
истовремено. На историјском плану још увек није достигнут
никакав коначни циљ. Али, крајња стварност се већ открила
и јавила. Ова крајња стварност је већ овде близу, она је
истински достижна, упркос историјском несавршенству премда
тек у предобразитељским облицима. Јер Црква јесте свето-
тајинска заједница. Светотајинско овде значи ништа мање
него управо - есхатолошко. Есхатон (το εσχατον) не означава
првенствено оно „последње” у временском следу догађаја,
већ пре значи - оно „крајње” (то јест пресудно), а то „крајње”
се остварује у процесу историјских збивања и догађаја. Оно
што није од овог света налази се овде „у овом свету” и не
укида овај свет, већ му даје нови смисао и нову вредност, то
јест „превреднује га”. Наравно, оно је још увек само пред-
збивање, тек „залог” коначнога испуњења. Но, Дух обитава у
Цркви и то твори тајну Цркве: видљива „заједница” слабих
људи јесте организам Божанске Благодати.

 протојереј Георгије Флоровски
(Део из: The Church: Her Nature And Task, London 1948)

 превео: Матеј Арсенијевић
преузето са: www.verujem.org
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ИЗ СВЕШТЕНО-ПАСТИРСКЕ
ПРАКСЕ

ЗАВИЧАЈ И ХРАМ СВЕТОГ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА У

ЛИДИ (ПАЛЕСТИНА)

Свети Георгије (Ђорђе), један од најпознатијих и
најомиљенијих светаца Православља, поштован је у целом
хришћанском свету, а поготово у Лиди (Lodd), данас град у
Израелу. Верује се да се славни мученик родио у овом
насељу и да се у истом месту налазио његов гроб, на коме је
некада стајала прелепа византијска базилика. Садашња црква
је делимично обновљена у XIX веку од Грчке Православне
Јерусалимске Патријаршије, којој припада ово светилиште.

БИБЛИЈСКИ ЛОД

Лод је древни град чију старост – 2. миленијум пре
Христа – сведочи списак из Карнака о ханаанским утврђе-
њима освајаним у време похода фараона Тутмозиса III.
Данашњи град Лод је изграђен над остацима античке грчке
колоније Лида (Lydda).

Библијски Лод основао је Самад пореклом из Венија-
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миновог племена (Прва књига дневника 8, 12). Део станов-
ништва је одведен у Вавилонско ропство (VI век), а касније
су се неки од њих вратили и обновили опустошено насеље
(Јездра 2, 33; Немија 7, 37; 11, 34). Средином II века пре
Христа, краљеви Сирије предали су град у руке Макавејцима,
под чијом је влашћу остао све до доласка Римљана у Јудеју
(Прва књига макавејска 11, 34, 57; Јосиф Флавије, Јеврејске
старине XIV, 10, 6). После Великог јеврејског устанка против
Римљана (66–70 после Христа), град је званично преиме-
нован у Диосполис (Colonia Lucia Septimia Severia Diospolis),
али је и даље остао познат под ранијим називом Лод или
Лида. После уништења јерусалимског Храма, Диосполис
постаје главни центар јудејских студија, где је, према Талмуду,
рабин Акива основао школу (yeљiva) са око 24.000 ученика.

Храм Светог великомученика Георгија у Лиди
(фото из 1920. г.)
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ХРИШЋАНСКА ЛИДА

Најранији докази о присуству хришћана у Лиди потичу
још из првог столећа. Свети апостол Петар је обилазећи
хришћане, чудотворно излечио именом Христовим, човека по
имену Енеја, оболелог од тешке парализе (Дела апостолска
9, 32-35).

Исто у раном хришћанству Лида постаје епископско
седиште. Верује се да је за првог лидијског епископа био
изабран Зенас (Зин), један од седамдесеторице апостола
(шири круг Христових ученика), затим сарадник и сапутник
светог апостола Павла (Тит 3, 13). Према нубијском марти-
рологију бивши римски трибун мученички је пострадао тамо
где му посмртни остаци почивају. Међутим, каснији списи
потврђују као место мучеништва малоазијску Никомидију
(гоњење хришћана у време цара Диоклецијана, 303. године).
У византијско доба град добија ново име: Ђурђевград
(Georgiopolis) – у спомен светом великомученику (Hagiou
Megalomartyros Georgiou). Црква, подигнута у IV веку у
време владавине цара Константина Великог, један је од
највећих спомен-храмова у част славном мученику.

У првој половини VII века, пред освајачком најездом
Персијанаца, мошти светог Георгија преношене су на друга
места, док је црква доживела исто што и већина хришћанских
светиња у Јерусалиму и свуда у Светој Земљи: пустошење,
уништавање и крвопролиће свештенства, монаштва и
верника. Али је храм брзо обновљен у време повратка грчке
власти. Арапи освајају Свету Земљу крајем VII века. Лида
постаје престоница арапске области Палестина, али касније
губи овај значајан положај у корист Рамле. 1010. године
фатимидски калиф ал-Хаким би-Амр Алах руши цркву светог
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Георгија. Мађарски краљ Стефан I обнавља храм, али је
поново уништен од мухамеданаца.

Током првих крсташких похода (1096–1099) Лида
прелази у власт Латина. На старим рушевинама крсташи су
саградили већу цркву северно-источно од бивше базилике,
као католички катедрални храм (1150. године). За енглеске
крсташе Лида је имала посебан значај, јер се сматра као
родно место њиховог заштитника – Светог Георгија –
сахрањеног у крипти месне цркве. Краљевина Енглеске и
град Лондон су 1190. године, узели крст светог Георгија
(црвени крст на белом пољу) као заставу своје морнарице,
војске и државе. После пада крсташке Краљевине Јерусалима,
султан Саладин руши храм светог Георгија (1191. године) и
место ње подиже џамију. Црква је обновљена тек у XIX веку.

САДАШЊИ ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ

Крајем XIX века, Грчка Православна Патријаршија у
Јерусалиму добила је одобрење од тадашње турске власти да
обнови цркву на месту древне хришћанске базилике. Нова
црква светог Георгија у Лиди је саграђена 1870. године уз
зидове затечене џамије (Mar Girgis – al-Khader) и обухвата
само североисточни део старог храма. У средишњем делу
суседне џамије види се стуб који се некада налазио у наосу
хришћанске цркве. Изнад улазних врата спомен-цркве
изложен је барељеф са приказом светог Георгија који убија
аждају. Грчки православни манастир има две храмовне славе:
светог великомученика Георгија и свете арханђеле Михаила
и Гаврила.

У подземној капели садашњег православног храма
налази се наводни гроб светог великомученика и део
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његових моштију. Камени саркофаг у капели је обновљен
1871. године, за време јерусалимског патријарха Кирила II
(1845–1872). На мермерној плочи која покрива гроб исклесан
је лик светитеља у рељефу. Већ у ранијим вековима ходо-
часници описују чуда и исцељења на мучениковом гробу
допуштена Божијом вољом. Први пут се мучеников гроб
помиње око 530. године у сведочењу ходочасника Теодосија
(De situ Terrae Sanctae). Са десне стране олтара, поред
степеница које се спуштају у подземну капелу, чувају се
вериге, којима је био окован свети Георгије пре него што је
мученички пострадао за своју веру у Христа.

Црква светог великомученика Георгија у Лиди налази се
на раздаљини од око 25 километара од Јерусалима, у
близини међународног аеродрома Бен Гурион, недалеко од
Тел Авива. Садашњи град Лод броји више од 70.000 станов-
ника (75% - Јевреји, 25% - Арапи). Од давнина, па све до
данас, скоро без прекида, бројни поклоници из разних
крајева света ходочасте гробу светог великомученика
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Георгија, молећи се за здравље душе и тела, избављење од
сваког зла и добробит својих сродника и ближњих.
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КАКО ДЕЦА ТРЕБА ДА ПОСТЕ

Неки кажу да деца не треба да посте средом и петком
и у дане четири вишедневна поста све до своје треће или
седме тодине живота. Други говоре да деца могу бити
разрешена тих посних дана само на бели мрс (млеко, јаја,
сир). Шта је од овога исправно и да ли деца треба да посте
као и одрасли хришћани?

Одговор на поменуто питање (или питања), не може
бити заснован на светим Канонима, јер нема ни једног
Канона који изричито прописује како би деца требало да
посте.

Деца не посте и немају
потребе да посте као одрасли
хришћани. Зато што још не
поседују грехе, страсти и
навике, које се постом сми-
рују и због којих је пост од
Бога заповеђен, а од свете
Цркве установљен и про-
писан.

Ово не значи да су
деца потпуно ослобођена
поста, и да уопште не треба
да посте. Како ће деца по-
стити и колико, зависи од
побожности и вере њихових
родитеља. А ту заиста треба
имати много мудрости и

Ако се не обратите и не
будете као деца, нећете ући

у Царство небеско
(Мт. 13,3).
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расуђивања да се не огрешимо ни о телесне ни о духовне
потребе свога детета.

Умесно је такође поставити питање: до када је „дете”
дете? Свима је познато да дечије доба има више фаза развоја
кроз које дете пролази. Оно је најпре – одојче. Затим долази
рано детињство (од 2. до 3. године), па је дете предшколског
узраста, затим је ђак – основац, па тако даље, до дечаштва и
пубертета.

За неке родитеље њихово је дете „дете” све док не
одслужи војску, па и касније. Очигледно, не може се на све
ове фазе „детињства” применити исти принцип у погледу
поста.

У решавању тога питања, постоје две крајности којима
су родитељи, бар код нас Срба, често склони. Или ће
наметнути детету од раног детињства строги пост (као што
и сами држе), или ће га „штедети” од поста чак до његовог
пунолетства, па често и даље. И једно и друго је штетно по
дете и пагубно за његов духовни живот.

У првом случају, када се детету намеће претерани пост
у раном детињству, може код њега изазвати одвратност и
одбојност према посту.

С друге пак стране, ко се из малена не навикне ни мало
да пости и не схвати разлику међу данима, тај ће се тешко
икада у животу привикнути на пост и приморати себе на
уздржање, што је исто тако пагубно. Избећи обе ове
крајности, заиста је права уметност.

Многе мајке доносе двомесечне бебе на причест, па
даље кроз сво њихово детињство. Дете тог јутра, нормално
буде подојено, али то никаква сметња није за његово
сједињење са Господом у Светој тајни причешћа. И тако, дете
одраста у храму Божјем, телесно одгајано на мајчиним
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грудима, а духовно на светој Чаши. Оно се од првих дана
навикава на храмовни амбијент, светлост воштаница, мирис
тамјана, свештеничку одежду (и браду), те узрастајући, у
храму се почиње осећати пријатно као у дому оца свога.

Родитељи који брину о духовном животу своје деце
неће чекати да дете потпуно одрасте па да га почну
привикавати на пост. Они то почињу постепено, од 3. – 4.
године детињег узраста. Не зато што је детету у тим раним
годинама пост потребан, у смислу као одраслима, него ради
привикавања, да измалена почну да разликују да нису сви
дани исти у погледу хране, што ће му остати као бесцено
благо целог живота. Што важи за пост, важи и за Свету тајну
исповести и покајања.

По учењу Цркве дете до седме године нема греха (одн.
не урачунавају му се греси). Код браће Грка и Руса, родитељи
приводе децу од 4-5 година свештенику на „исповест”, опет
не због неких њихових грехова, него да се од малена
привикну на једну свету и неопходну хришћанску дужност,
без које, када одрасту, нема напретка у духовном животу. А
уједно и да успоставе поверење и слободу у општењу са
свештеником – духовником.

Заиста они родитељи који се труде да живе по
заповестима Божјим, који се труде на своме личном спасењу,
под руководством искусног духовника, умеће да нађу прави
израз и златну средину и у погледу своје деце, њиховог
поста, причешћа и Свете тајне покајања и исповести.

Епископ хвостански Атанасије (Ракита)
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О ТРАНСПЛАНТАЦИЈИ ЉУДСКИХ
ОРГАНА

„Од ове љубави нико нема веће, да ко живот свој
положи за пријатеље своје.“ (Јн. 15.13)

Здравство и медицинска пракса су данас достигли
веома високе домете, не само у виду медицинске технике,
нових лекова, него је усавршен и процес трансплантације1

појединих људских органа из тела једног донора-даваоца, у
друго тело, компатибилног, примаоца.

Ова медицинска пракса, на самом почетку, изазвала је
негативне реакције код појединих, углавном секташа, јер су
ови иступали као противници и заговорници оваквог метода
лечења ради побољшања здравља и квалитета овоземаљског
људског живота.

Када је Бог стварао човека, створио га је од праха
земаљског, као видно физичко тело и дунуо му је дух
животни, односно то физичко тело населио је душом која је
божанске природе, а која приликом физичке смрти напушта
материјално тело и враћа се своме Творцу.

Свети Григорије Ниски јасно казује да душа не настаје
пре настајања тела, она не наилази „однекуд“ у тело, већ по
заповести Божјој, она настаје истовремено када се зачиње и
тело, у тренутку зачећа. Ембрио или фетус поседује дакле
вечну душу и вечни живот.2

У свом овоземаљском животу човек је дужан да
подједнако води бригу како о свом телесном тако и о
духовном здрављу. На жалост, данас је све већи број оних
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људи који највећу пажњу поклањају свом телесно-физичком
здрављу, занемарујући потребе душе и самим тим лично
спасење. Када се човек разболи, онда се све енергије
концентришу како да се телу поврати жељено физичко
здравље, опет и у тим условима, занемарујући душу.

Као хришћани, ваља нам се присетити Јеванђелских
казивања о сусрету Господа Исуса Христа са онима који су
патили од било које болести. Спаситељ је, свим оболелим
особама које је исцељивао, без изузетака, свакоме говорио: „
Опраштају ти се греси“, „ Иди и не греши више да ти што
горе не буде“. Из овога нам постаје јасна чињеница да
обољење душе повлачи за собом и оболење тела. Такође, из
Јеванђеља знамо да поједине телесне невоље и болести могу
да наиђу на човека једноставно, не због болести душе већ
како би се над овима открила сила Божја и исцелењем
прославио Бог.

Дакле, живот је Божји дар, дарован човеку и може се
описати као суживот душе и тела, с тим што је хришћанин
дужан да највећу пажњу посвети души, трудећи се за своје
спасење, пошто је душа вечна а тело пролазно. Дар живота
и квалитет живота требало би да буде схваћен као духовна
борба за стицање светости, а самим тим и борба за сам
живот, за продужење овоземаљског живота, јер је то време у
које још чвршћим подвижничким животом човек има могућ-
ност да се покајањем приближи Богу и стекне вечни живот.

Свакако да Црква, својим учењем не занемарује ни
улогу тела, пошто нас Свето Писмо учи да је „тело храм Духа
Светога“ (1Кор.6.9), а да након васкрсења као ново,
продуховљено тело, наставља своје битије у Божјем Царству.

Смрт, као одвајање душе од тела, међутим, свакако не
даје права да неко располаже телом покојника по својој
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вољи. Сходно томе трансплантација или пресађивање органа
једног донора-даваоца увек треба да се темељи на хришћан-
ској љубави онога који дарује своје органе, као и да пуноћу
ове хришћанске љубави проналази у особи којој следи да
орган буде пресађен. Овде јасно морамо да подвучемо улогу
између добровољног хришћанског даривања и спекулативне
шверцерске трговине људским органима, која не поседује
ничег моралног, хришћанског, светог.

Веома је важна и чињеница да пресађивање органа
мора бити само у терапеутској сврхи, пошто су све остале
медицинске могућности лечења претходно исцрпљене, и
докаже се да једино нови, здрав, пресађен орган може
помоћи оболелеој особи. Такође, најглавнији услов да би се
трансплантација извршила јесте да донор-давалац на такав
хируршки захват добровољно пристане, а када је у питању
смрт даваоца, онда у његово име одлучују чланови поро-
дице.

У случају живог донора-даваоца, да би се трансплан-
тација могла извршити потребно је да се испуне поједини
услови:

- донор – давалац, треба да буде пунолетна и умно здра-
ва особа;

- да му након хируршког захвата и одстрањења једног
од органа живот не буде угрожен;

- да му стручни лекари на време укажу на могуће по-
следице након захвата, а које могу утицати на његов даљи
ток активног живота;

- да на време својевољно потпише изјаву којом при-
стаје на такву операцију.

Уколико је донор-даваоц непунолетна особа, пристанак
на такву интервенцију потписују родитељи, поштујући при
том слободу избора које дете буде извршило.
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У случају мртвог донора-даваоца, онда је законски
предвиђено да конзилијум лекара који је установио смрт
дотичне особе не буде исти тај који ће извршити пресађи-
вање, већ то, обавезно, мора бити други тим лекара.

Будући да се пресађивање - трансплантација органа
врши и из тела уснулих особа, што се феномена смрти тиче,
ваља нам знати следеће. Као хришћани ми разликујемо два
вида смрти: духовна смрт или смрт душе, а то значи да је
човек због неокајаних и неисповеђених грехова толико
оптеретио своју душу те је ова отпала од Бога. Удаљавање
човека од Бога због учињених, неисповеђених и неокајаних
грехова означава духовну смрт или смрт душе. Ова смрт
може бити привремена или вечна, у зависности од покајни-
чког стања свакога од нас. Телесна смрт означава одвајање
душе од тела, а таквом ће смрћу свако од људи да умре.

Са медицинског и законодавног становишта смрт може
да буде:

- привидна - када су виталне функције тела толико сла-
бе и неприметне те се једино помоћу медицинских апарата
могу приметити;

- клиничка - када су све виталне функције тела пре-
стале, међутим тело ипак не мења своју физичку структуру,
и помоћу апарата и интензивном негом главне функције тела
могу бити покренуте;

- биолошка - то је класична смрт након које после не-
колико сати почиње лагани процес распадања тела;

- мождана -Будући да је медицински доказано да пре-
станак рада срца не мора да значи да је особа заиста умрла,
ради коначног установљења телесне смрти мора се имати у
виду: престанак рада срца, престанак дисања и мождана
смрт.
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Мождана смрт медицински означава неповратно кваре-
ње живота можданих ћелија, што је последица престанка
рада целокупног мозга, а самим тим и немогућност људског
тела да одговара на спољашња дражења и интервенције које
се на њему врше. Управо због тога, установљење мождане
смрти код било које особе није тако једноставна ствар и
претпоставља комплексна медицинска испитивања и само
након поновљеног мерења електрогенезе можданог стабла
(два пута у року од шест сати ) може се установити мождана
смрт.

„Трансплантација се чини искључиво када се тело нала-
зи у стању мождане смрти, односно када мождано стабло не
функционише, јер се у њему налази центар за дисање и рад
срца који су најелементарнији услов живота. Медицинским
прегледом се тачно може утврдити да не постоји никаква
мождана активност. Највидније је то код коме, где се утврђује
живот, и ту нема речи о могућој трансплантацији нити
угрожавању живота потенцијалног завештатеља органа.
Мождана смрт искључује сваку сумњу у биолошки живот
човека. Организам у таквом стању је дефинитивно мртав за
пет минута. Душа у овом случају не искључује тело, нити
тело душу, нити условљава неким посебним разлозима који
би се косили са трансплантацијом. Завештани орган је само
физичка замена за орган примаоца, било да се ради о више
или мање виталном органу. Ту се не нарушава легитимитет
личности. Поредак ствари у Цркви је познат: код трансплан-
тације се има у виду биолошко пресађивање органа.“ 3

Не само вера, већ првенствено љубав је та која нас
одликује као чланове Цркве Христове. Уколико из љубави
према ближњему неко добровољно дарује своје органе, испу-
њавајући до саможртвовања љубав на делу, такав давалац
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остаје и даље члан Цркве Христове, као и примаоц који у
истој Христовој љубави благодари Богу и моли се за свог
доброчинитеља. „Узимање органа и пресађивање у другу
особу је двострука радост: прва је што се на најпрактичнији
начин показује мера наше добродетељи, а друга је што ће тај
орган давати нови животни импулс некоме ко ће са њим
наставити живот, Богу бити благодаран, и молити се за
дародавца.„4

Управо због тога даривање неког органа, кожног ткива
или крви, из љубави према неком који се налази у великој
животној опасности означава самодаривање и саможртво-
вање целог човека у јединственом мистичном Телу Христо-
вом, у Цркви.

Са хришћанске тачке гледишта, људско тело није маши-
на којој, ради доброг функционисања, треба да се промени
неки део, или пак, да је људско тело једно складиште
резервних делова. Људско тело је део Христовох мистичног
Тела, Његове видљиве овоземаљске Цркве.

Национална Комисија за Биоетику Румунске Православ-
не Цркве издала је Резолицију коју је одобрио Свети Архи-
јерејски Сабор, на свом заседању још 2004 године, у коју се
између осталог, истиче да Православна Црква благосиља ову
и овакву медицинску праксу ради смањивања људских патњи
и болова. Оно на чему Црква скреће пажњу јеста да пресађи-
вање-трансплантацију органа траба схватити као медицинску
праксу којом се одстрањује физичка бол својих верника и
нипошто таква пракса не означава могућност овековечења
физичког живота на уштрб вере и вечног живота.

Црква се противи и не прихвата трговину људским
органима, а такође и злоупотребу потенцијалних донора уко-
лико су ови ментално оболеле особе, осуђени и утамничени,
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или у условима социјалне беде и немаштине.
Црква се исто противи, и не прихвата, трансплантацију

ембрионарних ткива којом се може угрозити само здравље
тек зачете бебе, а такође је против и трансплантације органа
узетих од безглавих или хидрокефалних новорођених беба.

Подједнако се Црква противи и не благосиља само-
убиства или еутаназије ради стицања могућности давања
појединих виталних органа.

Црква благосиља свакога који до мере даривања
сопствених органа може себе саможртвовати, али никако и
никога не наговара на такав гест, поштујући свачију слободу
слободног избора.

Уколико је физички и духовни живот ближњега
загарантован, ниједна жртва није превелика, под условом да
се за стицање тога не угрози ничији живот ради спасења
другог живота. С тим више што тело примаоца новопреса-
ђеног органа може негативно реаговати и одбацити нови
орган.5

Када је епископ јегарски Порфирије у име Српске
Православне Цркве, 28 маја 2010, заједно са представницима
Католичке цркве, Јеврејске и Исламске заједнице у Србији
потписао Изјаву о подржавању трансплантације органа,
образложио је да је религијска обавеза лечити оболелог,
излечити болест и продужити живот, те је дословце рекао:
„Треба да будемо отворени за помоћ ближњем и спремни да
део свог тела, ако је потребно, поклонимо ближњем, уколико
то може да продужи његов живот.“6

Kao закључак свега реченог, Православна Црква благо-
сиља ову и овакву медицинску праксу трансплантације-
пресађивања људских органа у горенаведеним условима, а
као доказ је и текст већ поменуте и потписане заједничке
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Изјеве, који гласи: „Подржавамо идеју стварања националног
програма завештања органа искључиво у сврху очувања
људских живота, искључујући могућност да се они користе за
медицинске експерименте или у наставне сврхе за студенте
медицине.“ 7

протонамесник Благоје Чоботин

Напомене:

1 Трансплантација представља замену нефункционалног органа путем
хирушке интервенције. Овакве процедуре се најчешће изводе код
животно угрожених особа (нпр. кардиомиопатија) и нешто ређе у циљу
побољшања основног квалитета живота код хроничних болести које се
могу третирати на овај начин. Трансплантациона медицина захтева
посебну едукацију особља, специјалну опрему и свеобухватно преопе-
ративно и постоперативно надгледање пацијента, како би се могућност
одбацивања органа свела на најмању могућу меру.

2 Buta Gelu Mircea, Buta Alexandra Iulia, Bioetica între mărturisire şi secu-
larizare, Editura Renaşterea, Cluj, 2008, ńňđ. 119

3 http://pravoslavlje.spc.rs/broj/1037/tekst/crkva-blagosilja-transplantaciju-organa/
4 Исто
5 Iloaie Ştefan, Cultura vieţii – Aspecte morale în Bioetică,Editura Renaşterea,

Cluj-Napoca, 2009, ńňđ. 195
6 Види наведени чланак из часописа Српске патријаршије: Православље

бр.1037.
7 Исто.
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О КРЕМИРАЊУ ТЕЛА УСНУЛИХ

А створи Господ Бог човека од праха земаљскога, и
дуну му у нос дух животни; и поста човек душа жива.

(1 Мој 2,7)

Овај стих још са почетка Старог Завета нам јасно
ставља до знања да је човек двојако биће: од материјалног
тела и од душе. Оно што даје живот овој материји јесте
Божији Дух.

Оно што раздељује ову двојину, тело од душе, јесте смрт.
Православно учење нам казује да смрт означава растављање
душе од тела, те пошто је душа бесмртна одлази Творцу,
њеном Изворишту, а тело будући материјалне природе,
тачније земља, почиње да трули те се предаје натраг земљи
чији је део.

То није никаква људска измишљотина, већ је то
заповест Божија. А ту је заповест Господ рекао Адаму након
што су он и Ева пали на „испиту зрелости“ односно,
преварени од ђавола, сагрешили су преступивши заповест
Божију о забрани једења плодова дрвета познања добра и
зла. Похота првих људи прегазила је послушност према Богу.
Због тога Бог сада изговара „казне“ под видом проклетства,
змији, Еви и Адаму. Казнивши човека, Бог изричито говори
Адаму: „Са знојем лица својега јешћеш хлеб, докле се не
вратиш у земљу, јер си прах и у прах ћеш се вратити.„ (1
Мој 3,19; 2 Сол 3,10)

Ова истина и заповест била је добро позната
старозаветном свету, јер и Еклезијаст нас на то подсећа: „И
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врати се прах у земљу како је био, и дух се врати Богу, који
га је дао.” (Проп 3,18-20 ;12,8)

Сходно овоме, сви старозаветни људи, односно приста-
лице изабраног народа Божијег, након нечије смрти, тело
овога су сахрањивали у гроб, а никако нису спаљивали.
Свакако да су сви они поштовали Господњу заповест да се
тело уснулог враћа земљи из које је био узет.

Ипак Бог наређује Јеврејима да неке умрле спале.
Међутим, овде се ради о посебном случају, где се спаљивање
тела умрлога сматра као казна због учињених преступа. „ Ко
би узео жену и матер њезину зло је, огњем да се спали он и
она, да не буде зла међу вама.” (3 Мојс. 20,14)

Такође, у Старом Завету, где се описује Мојсијева смрт,
читамо: „...и умре онде Мојсије, слуга Господњи, у земљи
Моавској, по речи Господњој. А погребе га Господ у долини
у земљи Моавској према Вет- Фегору. (5 Мојс 34,5-6)

Ево још једног доказа који јасно потврђује да свака
друга пракса одстрањивања мртвог тела осим сахрањивања
у земљу, јесте страна и богопротивна.

Семитски народи су своје покојнике сахрањивали, а
исто су то чинили и Асирци, Вавилонци, Персијанци, Егиш-
ћани, Скити, Келти, Кинези.

Међутим, Грци, Римљани, Трачани, Германи, Индијци,
Јапанци, уместо да сахрањивају ови су своје мртве спаљи-
вали.

„ Постојао је и трећи начин поступања са телима
мртвих. Код неких народа у Индији остављана су она на
посебним местима да их дивље птице разнесу; код Чучка и
Самоједа у Сибиру, одношена су на планинске врхове и
излагана дивљим зверима.”1

У Новом Завету нигде се не говори о спаљивању тела
покојника већ само о сахрањивању ових:
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Уснулог сина Наинске удовице ношаху да га сахране.
(Лк.7.11-17);

Лазар је већ четири дана лежау у гробу када је стигао
Господ Христос и васкрсао га . (Јн.11.38-39);

Говорећи о немилостивом богаташу, јеванђелист каже
да су после смрти и њега закопали у гроб. (Лк.16,22);

 Мученичко тело светог Јована Крститеља, његови
ученици су положили у гроб.(Мк.6,29);

 Сам Спаситељ наређује будућем ученику „Остави
нека мртви сахрањују своје мртве.“ (Мт. 8,22);

Мученичко тело убијеног светог архиђакона Стефана
„људи побожни укопаше“ (Дап. 8,2);

Тело Ананије и његове жене Сапфире такође су људи
закопали. (Дап. 5,6-10);

 Пречисто тело Господа Исуса Христа било је поло-
жено у нови гроб...

Свакако да нећемо погрешити у тврдњи да сви они који
траже да им након смрти тела буду сагорена, сви ови
изражавају своје маловерје, односно неверје, своје паганство
и једноставно хуле на Свету Тројицу, чинећи на тај начин
смртни грех као и самоубице. Због тога, по Црквеном
Правилу над овима се не врши црквено опело, нити било
каква молитва, нити им се урна са посмртним прахом
сахрањује у гробљу уз остале правоверне хришћане.2

Приликом вршења свете Тајне Крштења, новокрштени
бива миропомазан светим Миром. Овим „печатом Дара Духа
Светога“ освећује се не само душа новокрштенога већ и тело,
тако да је, осим душе, и тело носилац „дара Духа Светога.“ „
И не жалостите Светога Духа Божијега, којим сте
запечаћени за дан избављења.“ (Еф 4,30) Управо се на овоме
односи и Блажени Августин када вели: „Стога се не презиру
и не одбацују тела умрлих, особито праведних и верних,
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чијим се органима и члановима, за свако добро, користио Дух
Свети.” 3

Свети Григорије Ниски још сажетије подвлачи особе-
ност тела у односу са душом , као и значај које тело има,
будући да је тело „храм душе“. „Душа даје телу одређену
форму, она је запечаћена у телу посебним отиском или
печатом, који је постављен изнутра а не споља. За
идентичност васкрслог тела са овоземаљским је потпуно
необавезно сједињење тих истих материјалних елемената:
довољан је само тај печат.” 4

Свети апостол Павле овако нам казује о нашем телу:
„Тело је ваше храм Светога Духа који је у вама, којега
имате од Бога и нисте своји. Јер сте купљени скупо.
Прославите, дакле, Бога телом својим и духом својим, јер су
Божији.„ (1 Кор 6,19-20) Исти апостол каже да нам је све
слободно али нам није све на корист, те као што немамо
права да располажемо својим животом, те да сами одлучимо
када ћемо овај свет напустити, исто тако немамо права ни
да одлучимо шта ћемо са својим телом након смрти, „јер су
Божији.“ Уколико то учинимо преступимо заповест Божију
и тиме учинимо грех против Духа Светога, односно
неопростив, смртни грех. Због тога нисмо меродавни да
одлучимо сами шта ћемо са својим телом после смрти.

„Не знате ли да сте храм Божији и да Дух Божији
обитава у вама? Ако неко разара храм Божији, разориће
њега Бог, јер је храм Божији свет, а то сте ви.” (1 Кор
3,16-17) „Јер ако живимо, Господу живимо, ако ли умиремо,
Господу умиремо. Дакле, и ако живимо и кад умиремо,
Господњи смо.“ (Рим 14,8)

Стога, у хришћанству тела умрлих била су сахраљивана,
међутим, велику борбу је хришћанство водило са незнабожач-
ким навикама спаљиваља тела покојника, те је због тога, још



38 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС

785 године, на сабору у Падерборну, цар Карло Велики
морао да својим 7 правилом строго нареди да: „ Ко на
незнабожачки начин једног мртваца спали, треба смрћу да
буде кажњен.”5

Крајем осамнаестог и почетком деветнаестог века,
појавом Француске револуције, која је гајила нетрпељивост
према свему што је хришћанско и свето, дошло је до појаве
1797 године декрета Директориума по којем се као обавезно
наметнуло спаљивање тела покојника. Касније, устаници из
1848 године, у свом богоотпадништву, настојавају у томе,
тако да се захтеви за спаљевање тела покојника сада чују и у
Италији, Енглеској, Немачкој и почињу да се граде и
специјални крематорији за ту сврху.

На почетку је Римокатоличка црква заузела критичан
став у односу на кремирање умрлих, а касније је те своје
ставове умногоме ублажила, као што то налаже и својим
декретом папа Павле шести, јула 1963 год.

Код протестаната то је свакако једноставно, чим је
Лутер прихватио спаљивање тела покојника, то они увелико
и данас чине.

Немачки евангелисти су такву праксу строго забранили,
сматрајући је супротном учењу Светог Писма.

„Православна хришћанска црква негодује на спаљивање
мртваца прво због тога што она то сматра насиљем...
Даље, и због тога што је тај пагански и варварски обичај
потиснут из Европе хришћанском културом пре близу две
хиљаде година. Ко жели да га обнови не жели ништа ни
културно ни модерно ни ново него једну давно преживљену
старудију.” 6

На жалост, наше секуларизовано, богоотпало друштво,
које хришћански морал употпуности одбацује, а веру гура на
маргине друштвених вредности, истовремено проповедајући
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„право и слободу човека“ полако, све присталице овог
сатанског система полако оживотињава.

Данашњи секуларизован и безверан човек, строги кри-
тичар црквеног учења, нема никакве основе нити аргументе
којима може да оправда своје определење за кремирање тела
након смрти. Једини показатељ таквог избора јесте демон-
ско-паганска одлика његове душе као и омаловажавање
Христовог погребења и васкрсњења.

На жалост, многи такви заговорници кремирања тела и
нису свесни да онда када сами одаберу овакав начин
уништења тела они потпадају под демонском опсеном. Њима
је сатана помутио здрав разум и сада им се чини да сваки
аргумент рођен у демонизованом уму јесте правичан и
непогрешив. Грдно се, на жалост варају, као и они који им
такве сулуде идеје подржавају.

„Као став Православне цркве, те и Српске, епископ
Никодим Милаш, још 1902 године вели да је забрањено
опојати тело оног верника који је за живота свога наредио
био да му се тело спали... и ту наредбу хоће и родбина да
изврши.

Свети Архијерејски Сабор, под А. С. Бр. 4 зап.65, од
11/24.10.1928. године, доноси ову одлуку: „Православна
црква – верни чувар учења Светог писма и Светог Предања
– не може својим верним дозволити спаљивање мртвих и
при томе никаквог црквеног учешћа православног клира, како
при акту самог спаљивања, тако и после њега при сахрани
пепела сажеженог покојника. Учешће православног свеште-
ника могао би у том случају дозволити надлежни епископ
само онда ако је покојник сажежен не по својој наредби, већ
по жељи његовох рођака и других лица, или усред каквих
искључивих прилика. Ако је спаљен по својој вољи, ускрати
му се све, ако је спаљен против његове воље, дозволити му
све.„ 7
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Исту ову одлуку Сабор је, по потреби, поновио и
доставио свим епархијским архијерејима и 1953. и 1967.
године.

Како то јасно истиче блаженопочивши патријарх
Павле, „Српска православна црква има јасно одређен став.
Ако се православни хришћанин кремира мимо своје воље,
свештеник му може одржати опело пре кремирања, али не
у крематоријуму, него или у цркви и капели или у дому. Може
то учинити и над урном са његовим пепелом, али на месту
где је она постављена. После извршеног опела, могу му се
читати помени и парастоси у прописане дане, и на
задушнице, а такође вадити за њега и честице и помињати
га на проскомидији и на Литургији кад је то прописано. Ако
је спаљен по својој жељи, ништа од овога не може му се
вршити... зато што нас поступак кремирања враћа уназад
у тамне векове незнабожачког мрака... и новог незнабошт-
ва”8 а самим тим издавањем Христа и православног начина
сахрањивања којег смо од Господа Христа наследили.

протонамесник Благоје Чоботин

Напомене:
1 Павле, Патријарх – Да нам буду јаснија нека питања наше вере, Том 2,

Београд, 1998, стр.128.
2 Nicodim Sachelarie, Pravila Bisericească, Bucureşti 1997.
3 Павле, Патријарх, н. дело, стр 130.
4 Серафим, јером. Колугин, http: //manastir-lepavina.org/novosti/index.php/

weblog/
5 Павле, Патријарх.н. дело стр 131.
6 Николај, Владика, Сабрана дела Књига 8, Глас Цркве, Ваљево, 1996,

стр.70.
7 Павле, Патријарх. Наведено дело, стр.135.
8 Исто, стр.136.
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ТРАГОМ ПРОШЛОСТИ

МАНАСТИР МИЛЕШЕВА И ВЛАШКЕ
ЗЕМЉЕ

Пре него што пређемо на oбраду најављене теме,
неопходно је дефинисати и појам “Влашке Земље”, на начин
на који су дефинисане три румунске земље: Влашка,
Молдавија и Трансилванија. Битно је и неопходно подсетити
да је и провинција Банат1 у одређеним периодима била
сврставана у Влашке Земље, и поред чињенице да је, у тим
периодима, Банат био густо насељен српским живљем2. Како
је остало записано у катастигу Пећке Патријаршије од 166о
и 1666 године пећки монаси прешли су Дунав... „у Влашку“3.

Други аспекат који треба нагласити јесте чињеница да
су везе између манастира Милешеве и Влашких Земаља део
једног ширег оквира црквених односа, који су постојали
током времена између Српске Православне Цркве и Румунске
Православне Цркве, представљајући значајан сегменат тих
односа, па чак и шире сфере румунско-српских односа4.

Несумљива је чињеница да су односи манастира
Милешева са Влашким Земљама резултат постојања култа
Светога Саве у овим земљама, култа који се наметнуо у
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балканском правослаљу још за живота светога, а ширио се
као ехо и у будућим временима5.

Култ Св. Саве био је одржаван и ширен у Влашким
Земљама током времена преко родбинских веза које су
постојале између владарских породица Срба и Румуна6,
путем активности одређених црквених и лаичких личности7,
посредством одређених верских књига које су биле препи-
сиване или штампане8, путем учвршћивања православне
солидарности на Балкану са појавом турске опасности9,
путем сталних веза које су постојале између високих јерарха
Пећке Патријаршије и Карловачке Митрополије10.

Манастир Милешева у својству чувара моштију Св.
Саве чврсто је повезао своје име са именом Светог,
освојивши тако велики углед не само у Српској Православној

Пећка патријаршија – вековно седиште српске цркве
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Цркви, где је по свом статусу ставропигије заузимала друго
место „у јерархији српских светилишта одмах после Студе-
нице”11, него и у сестринским Православним Црквама, па чак
и шире12.

Захваљујући престижу, који је заслужио у балканском
православном свету, манастир Милешева добијао је одређене
донације и повеље од стране румунских владара, у перио-
дима када се налазио у тешким матерјалним и финансијским
ситуацијама.

Тако, стоји прибележено, да је још у XVI-том веку вој-
вода Молдавије Александру IV Лапушнеану поклонио манасти-
ру Милешева „једну плаштаницу типично румунске израде”13.

Милешевска фреска – Свети Сава и Симеон – духовни
и телесни родоначелници
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У следећем веку, године 1604, помиње се као добротвор
манастира Милешеве влашки војвода Раду VII Шербан14,
затим војвода Влашке Матеј Басараб који је поклонио мана-
стиру суму од 10000 aспри15. Исту суму су касније поклонили
владари Влашке, Раду Леон, 1655 године16, Георге Дука
године 167517 и Шербан Кантакузино 1680 године18. Други
румунски владар, војвода Молдавије, Василе Лупу поклонио
је манастиру Милешева 1643 године суму од 13000 аспри19.

Везе румунских војвода са Пећком Патријаршијом
одржале су се и у првим деценијама XVIII-тог века, све до
прекида владавине домаћих владара и почетка фанариотске
владавине, којој су били страни интереси Влашких Земаља
и која је била незаинтересована за осећања румунског
народа20.

Поред донација и повеља додељених манастиру, други

Манастир Милешева



ТЕМИШВАР - ГОД. 2012. 45

вид помоћи посвећен манастирима у средњем веку било је
додељивање појединих манастира, као метоха, другим
манастирима или потчињавање једног манастира другом.

Постављањем једног манастира, као метоха, другом
манастиру, омогућено је коришћење и прихода подређеног21

манастира.
Историја нам показује да је подређивање једног

манастира другом манастиру од већег угледа, била честа
пракса у средњем веку. Разлог овакве праксе био је да би се,
са једне стране, помогао манастир од угледа, у случају ако је
исти био у финансијским потешкоћама, али исто тако да се
метоху додели већи значај, значај који је имао надређени
манастир, као и да се метоху пренесе престиж ктитора или
оних који су управљали манастиром од већег значаја.

У својству чувара моштију Св. Саве и постигнутом
престижном улогом у православном свету, манастир Миле-
шева користио је ове привилигеје. Тако, како је забележено у
документима, међу манастирима који су били метох овог
манастира налази се и манастир Златица у Банату. Оснивање
овог манастира повезано је за име Св. Саве. Верује се, по
традицији из ових крајева, да га је Свети основао 1225
године22.

Да је манастир Златица био метох манастира Миле-
шеве, показује и једна статистика цркава Вршачке епархије од
15. јануара 175723. У поменутом документу о манастиру
Златица прибележено је следеће: „Mонастир Златица. Храм
Свјатих Сербских Просвиатитељеј Симеона и Свјатитеља
Сави дзјало ветхи и готово пасти. Солздана во време оно
от господеј Сербских и метох бил јест славнаго монастира
Милешеви бившаго во Ерцеговиње. Јеромонаси: Јосиф егумен.
Грунтом оскудно перњавора 15 домов цесарскују порцију
дајут а монастиру едан дан де лајут”24.
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Из горњег текста јасно произилази да је манастир Зла-
тица једно време био метох манастира Милешеве. Докуме-
нат не прецизира ни период, ни годину, ни услове под којим
је манастиру Златици додељен статус метоха. Такође се, у
недостатку информација, не може установити и утврдити ко
је био иницијатор доделе статуса метоха манастиру Златици,
као ни које су обавезе произилазиле из тог статуса.

Док будућа истраживања не разјасне тачно горе
наведене аспекте, нама не преостаје ништа друго, него да
кометаришемо и вршимо претпоставке које се односе на те
за сада неистражене чињенице.

Поменута веза између манастира Златице и Милешеве
може се сматрати потпуно природном у условима у којима
је култ Св. Саве био добро заступљен, нарочито због чиње-
нице да је традиција повезивала оснивање неколико мана-
стира, са овог подручја, за име Св. Саве.

По традицији, поред манастира Златице, такође се и
подизање манастира Базјаша и Месића ставља у заслугу
Св.Сави25.

Да је у Банату култ Св. Саве био широко распрострањен
међу верницима потврђује и антиотомански устанак 1594.
године у Вршачкој епархији, када су устаници на својим
заставама носили насликан лик Св. Саве и тако полазили у
борбу.

Не треба занемарити и улогу и везу високих српских
јерахара са Српским устаницима. Позив на устанак Пећког
патријарха Јована Кантула био је разглашен по Вршачкој
епархији од стране епископа Теодора Несторовића, који је
уједно постао централна личност устанка, а који је због свог
трагичног скончања остао у српкој историји и цркви као
свети и мученик26.
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Трагичан крај имао је устанак Срба у Банату. Турци су
у свом осветничком бесу, да би застрашили побуњене Србе,
по наређењу великог везира Синан-Паше, 27 априла 1595.
године спалили (у Београду, на Врачару) мошти највећег
српског Светитеља Саве Немањића, симбола српског једин-
ства и достојанства, чији су лик на заставама носили банат-
ски устаници27.

Што се тиче иницијативе за доделу статуса метоха,
манастиру Златици, ако се имају у виду непрекинуте везе које

су постојале између јерараха Карловачке Митрополије и
Пећке патријаршије, могуће је да су улогу у овом смислу
имали српски јерарси из ове две црквене организације. Чак
шта више, познате су молбе одређених Пећких патријараха
упућене Карловачкој Митрополији након 1718. године, ради

Епископ Лукијан, свештенство и народ – Лето 1997. –
почетак обнове манастира Златице
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помоћи, с обзиром да се Пећка патријаршија налазила у
великим финансијским потешкоћама.

У прилог горе наведене предпоставке могу се навести,
да поред помоћи прикупљене у Банату 1660. и 1666..године
од стране калуђера Пећке патријаршије, послатих од стране
патријарха Максима, и писма неких Пећких патријараха
одређеним Карловачким епископима и митрополитима, су у
циљу помоћи Пећкој патријаршији28.

Што се тиче периода у којем је манастир Златица био
метох манастира Милешеве, тешко га је одредити из позна-
тих докумената. Са сигурношћу овај се период може сме-
стити између 1557. и прве три деценије осамнаестог века.
Постоји могућност да будућа истраживања појасне ову про-
блематику и да унесу више светла у познавању односа
између ова два манастира у ширем смислу. Сматрамо да овај
дезидерат остаје као свето задужење како за свештена лица,
тако и за историчаре.

Духовна веза између двају
манастира не треба да буде
заборављена, већ је потребно
да буде настављена и појачана
новим облицима сарадње које
намеће време у којем живимо.

То и није толико тешко,
тим више што су први кораци
у том смислу учињени. Као
знак вредновања и подсећања
на везе које су постојале
између ова два манастира,
Његово Преосвештенство Епи-
скоп администратор темишвар-

Генерално обновљена
црква у манастиру

Златици – 2012.
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ски Г. Лукијан, одмах након почетка обнове манастира
Златице, служио је 22. септембра 1996. године, свету
архијерејску литургију са ондашњим епископом милешевским
Василијем. Тако, након више деценија „тишине“, у манастиру
Златица поново се зачула Божја служба.29. Том приликом, оба
епископа су нагласила везу која је некада, током времена,
постојала између ова два манастира. Оба епископа „...су
указала на значај и нужност поправке манастира као правог
симбола Светосавске православне вере у овом делу Баната”30.

протојереј др Васа Лупуловић
(ауторски текст прочитан у оквиру Међународног

научног скупа: Осам векова манастира Милешеве,
манастир Милешева 6-8. септембар 2012.)

ПРИЛОГ I
АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД, ФОНД ВРШАЧКЕ

ЕПАРХИЈЕ, КЊИГА БР.149 ИЗ 1751 ГОДИНЕ (СТАРА
СИГНАТУРА БР.2/1751)
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Напомене:
1 У средњем веку Банат је био део Мађарске Краљевине и био је подељен

у 6 комитата: Тамиш, Караш, Кеве, Торонтал, Чанад и Арад, у чијем
састуву је било 33 дистрикта. 1541 године отоманске трупе заузеле су
део Баната, и то један узак појас северно од Дунава, док је незаузети
део припадао Кнежевини Трансилванији. 1552 године Турци су заузели
Западни Банат са тврђавама Темишвар, Арад и Липова, док је Источни
Банат (Лугож, Карансебеш) остао у саставу Кнежевине Трансилваније.
Између 1606-1616 године области Липове и Арада биле су враћене
Трансилванији, међутим између 1658-1666 године Турци су заузели
целокупни Банат организујући на тој територуји Темишварски Вилајет
и Вилајет Орадеје (1552, 1664). [По Paul Brusanowski, Jurisdicţia
bisericească şi privilegiile ilirice în Banat şi Ungaria de Sud/Serbia de
Nord în secolele XVII-XVIII, у „Piramida” бр.4, Zrenjanin, 2012, стp.124-
125; Ion Aurel Pop у Istoria României, Transilvania, Cluj, 1997, стp.451-
543].

2 Ова чињеница потврђена је у белешкама „Катастига Пећке патријар-
шије”.Докумет је објављен од стране Душана Ј. Поповића, O Banatu i
stanovništvu Banata u XVII-veku у „Гласник Историјског Друштва у
Новом Саду” том IV, Сремски Карловци, 1931, стp.209-223 и од стране
Светозара Матића, Kатастиг Пећки из 1660-1666 у „Гласник Истори-
јског Друштва у Новом Саду ”том .IV, Сремски Карловци, 1931, стp.447-
455 и том V Сремски Карловци, 1932, стp.72-79; 418-422.

3 Душан Ј. Поповић, наведено дело., стp.210.
4 Silviu Anuichi, Relaţii bisericeşti româno-sârbe în secolele al XVII-lea şi

al XVIII-lea, у „Biserica Ortodoxă Română” година XCVII – бр. 7-8,
Букурешт, 1979, стp. 869-1056; Mircea Păcurariu, Pagini de istorie:
Legăturile bisericeşti româno-sârbe; у „Piramida” година II бр. 4,
Zrenjanin, 2012, стp. 8-17; Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, том.II,
Букурешт, 1981, стp. 285-286, стp. 383-385; Nicolae Bocşan, Argument
Relaţii bisericeşti româno-sârbe în „Piramida” година II, бр. 4, Zrenjanin,
2012, стp. 4-5; Nicolae Iorga, Relations entre serbes et roumains,
Букурешт, 1922; Ђорђе С Радојчић, Српско – румуснски односи XIV-XVII
века у „Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду” књ. I, Нови
Сад, 1956; Никола Гавриловић, Срби и Румуни, Београд-Нови Сад, 1997;
Љубивоје Церовић, Срби у Румунији, Нови Сад, 1997; Idem, Знаменити
Срби у Румунским Земњама, Нови Сад, 1993; Mиодраг Милин, Вековима
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заједно, Темишвар, 1995; Радослав Грујић, Прилози за историју
одношаја са Румунима у XVIII вekу, Сремски Карловци, 1908.

5 Постојање у раним временима култа Св. Саве потврђује откривање,
средином прошлог века, једне иконе Светог у скиту Островул
Калиманештилор за који научници верују да је припадао породици
владара Влашке Њеагоје Басараб. [ По Ştefan Bazilescu, Relaţiile lui
Neagoe Basarab cu lumea ortodoxă din afara graniţelor Ţării Româneşi
у „Mitropolia Olteniei” XXIII бр.9-10, Крајова, 1971, стp.679.

6 Од родбинских веза које су постојале између владарских породица Срба
и Румуна овде ћемо напоменути неколико: 1360 године цар Урош (1335-
1371), син великог цара Стефана Душана, оженио се са Анком, ћерком
Војводе Влашке Кнежевине Николаја Александра Басараб (1352-1364). ;
Владар Влашке Кнежевине Неогоје Басараб (1512-1521) био је ожењен
са Милицом – Деспином, ћерком деспота Јована Бранковића, а Војвода
Молдавије Петру Рареш био је ожењен сестром Деспине, Јеленом-
Екатерином. Најстарија ћерка Петра Рареша и Јелене-Екатерине,
Руксандра била је супруга владара Молдавије Александра Лапушнеана,
а најмлађа ћерка, Киажна, била је супруга Војводе Влашке Кнежевине
Мирче Чобанул [Према: Ђорђе С. Радојчић, наведено дело, стp. 15;
Silviu Anuichi, наведено дело., стp.879; Љубивоје Церовић, Срби у Руму-
нији, Нови Сад, 1997, стp. 33-35].

7 Од црквених и лаичких личности које су допринеле одржавању култа Св.
Саве у Влашким Земљама напоменућемо овде монаха Никодима
Грчића (који је подигао 2 манастира у Влашкој: Водицу и Тисману и
један у подручjу Хацега, Прислоп); митрополит Максим Бранковић који
је, поред богате црквене активности, вршио и запажену дипломатску и
културну активност оснивајући у Влашкој прву типографију – штам-
парију; затим браћа Сава и Георгије Бранковић, први исказавши се у
митрополитској активности и као врли бранилац православља због чега
је био канонизован, а други Георгије Бранковић, поред дипломатске
активности које је обављао при двору Шербана Кантакузина, оставио је
будућим генерацијама и две „славено-српске хронике”.[По Љубивоју
Церовићу, Срби у Румунији, Нови Сад, 1997, стp.24-35; Idem, Знаменити
Срби у Румунским Земљама, Нови Сад, 1993, стp.43-51; Silviu Anuichi,
наведено дело., стp. 880-881; Aрсеније Бугарски, Свети Максим
(Бранковић) у Влашкој по румунскин изворима“ у „Teмишварски
Зборник” бр.3, Нови Сад, 2002, стp.7-18].
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8 Mircea Păcurariu, Pagini de istorie. Legăturile bisericeşti româno-sârbe у
„Piramida” бр. 4 Zrenjanin, 2012, стp.8-17; Gheorghe Mihăilă, Tipăriturile
româno-sârbe de la Râmnic 1726-1761 şi un episod semnificativ din
istoria Ţărilor Române: Împăcarea lui Bogdan III cu Radu cel Mare
(1507) у „Piramida” бр.4 Zrenjanin, 2012, стp.80-94.

9 Православна солидарност између Срба и Румуна одражавала се у више
облика: од солидарности на војничком плану која је почела за време
Кнеза Лазара и Војводе Мирче Старог и настављена са великим,
успехом у време румунског Војводе Михаја Храброг који је био у вези
за устаницима из Вршца, до дипломатских веза Пећких патријараха са
Русијом које су биле вршене преко Влашких Земаља, путем усмера-
вања српских патријараха према румунским војводама у циљу добијања
матерјалне и моралне подршке, итд. [По Silviu Anuichi, Relaţii bisericeşti
româno-sârbe în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea у „Biserica Ortodoxă
Română” година XCVII бр. 7-8, 1979, стp. 878-885].

10 Душан Ј. Поповић, наведено дело, стp.209-223; Радослав М. Грујић,
Писма пећких патријарха из друге и треће деценије XVIII-века у
„Споменик Српске Краљевске Академије”, L I други разред 43, Београд,
1913, стp.105-146; Сава, Eпископ Шумадијски, Српски патријарси од
деветог до двадесетог века, Београд-Подгорица-Kaленићи-Kрагујевац,
1996, стp.61-62.

11 Др. Владимир Р. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повес-
ницу српског народа у „Посебна издања, Српске Краљевске Академије”
књ.CLVII „oдељење друштвених наука” нова серија књ.4, Београд, 1950,
стp.189; Драгиша Милосављевић, Изгубљена ризница Манстира
Милешеве, Београд, 2010, стp.13.

12 Драгиша Милосављевић , наведено дело., стp.13.
13Лазар Мирковић, Mилешевска плаштаница молдовског војводе

Александра и жене му Роксане у манастиру Пакри у „Прилози за
књижевност, језик, историју и фолклор” књ. 7, Београд, 1927, стp. 130-
137; Драгиша Милосављевић, наведено дело, стp.91-97.

14 Silviu Anuichi, Свети Сава у повељама румунских војвода, у „Споме-
ница поводом осамстогодишњице рођења (1175-1975)”, Београд, 1977,
стp.362.

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Idem, Relaţiile bisericeşti româno-sârbe în secolele al XVII-lea şi al

XVIII-lea у „Biserica Ortodoxă Română” година XCVII бр. 7-8, Букурешт,
1979, стp.912.

21 У свом азбучнику, Радослав М. Грујић указује да је у току времена
реч метох имала више значења. Ми овде представљамо смисао речи
метох који одговара случају манастира Златица, то јест да је „ метох
називан сваки манастир којег су ктитори или владари приложили
другом манастиру и потчинили га његовој власти”. [По Aзбучник Српске
Православне Цркве по Радославу Грујићу], Београд, 1993, стp.138.

22 Манастир Златица са својом црквом која је посвећена „Свајтих
сербских Просвјатитељеј Симеона и Свјатитеља Сави” смештена је у
суседној Румунији на самој граници са Србијом око пет километара
јужно од Беле Цркве, на левој обали златоносне реке Нере, на подручју
политичке општине Соколовац. По веровању манастир је подигао Св.
Сава 1225. године који је цркву посветио Св. Сави Освећеном. Касније,
када је Св Сава био канонозован, братија је узела дан његовог спомена
као храмовни празник. Манастир са храмом посвећеним Св Сави
помиње се и у турским тефтерима из друге половине XVI-тог века. За
време турске окупације манастир је био у више наврата рушен.
Чињеница да се у „Kaтастигу Пећком” из 1660. и 1666. године, помиње
само манастир Кусић у непосредној близини, указује да је манастир
Златица у то доба био порушен. Када су 1716. године били протерани
из Баната, Турци су запалили манстир Златицу, али захваљујући
привилегијама које су Срби имали, манастир је био обновљен. Пo
систематизацији манастира из 1772 године, оближњи манастири Базјаш
и Кусић били су припојени манастиру Златици. Друга рушења мана-
стира Златице: у аустро-турском рату 1788. године, касније је обновљен
милостињом скупљеном из више епархија, као и немирне 1848. када је
претрпео „грозно спаленије“. Oбнова је уследила 1861. године. Иако
обнављан неколико пута, због недостатка материјалних средстава,
манастир се није могао сам издржавати. До 1919., од када је припао
Темишварској епархији, живео је од помоћи из манастира Војловице, а
након 1919. од помоћи из манастира Бездина и Светог Георгија. Будући
да је био на самој граници са Југославијом, тадашње комунистичке
румунске власти користиле су ту чињеницу да би забраниле сваки
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приступ манастиру као и његово обнављање, што им је у ствари био и
прави циљ. У овако јадном стању, манастир се налазио све до 1996.
године, када су на иницијативу Епископа славонског и администратора
темишварског Г. Лукијана, започели радови на обнови цркве и конака
манастира Златице. Радови ће бити окончани ове године. [По Викентије
Љуштина, Kратка повест о општежитењном Манастирје Златицје ва
Валахо-Илирској Регименти сушчем о его начаљеј прикљученија от
1225 јаже до 1797, Будим, 1798; Владимир Р. Петровић, наведено дело,
стp.189; Стеван Бугарски, Српско Православље у Румунији, Teмишвар-
Београд-Нови Сад, 1995, стp.79-82; Oзрен M.Радосављевић, Maнастир
Златица, Бела Црква, 1997; Васа Лупуловић, Maнастир Златица у
„Православље“ бр.6 од XIX бр.713, Београд, 1996, стp.10.

23 Aрхив Војводине Нови Сад, Фонд Вршачке Епархије, књига 149 из 1751
год. (Стара сигнатура бр.2/1751); I.D.Suciu-R.Constantinescu, Documente
privitoare la Istoria Mitropoliei Banatului том .I, Tемишвар, 1980, стp.
221-222; стp. 238.

24 Ibidem; види прилог I.
25 В. Лупуловић-Б. Крстић, Maнастир Базјаш, Tемишвар, 1998; С. Бугар-

ски, неведено дело, стp. 61-63; Даринка Рацков, Maнастир Месић,, Нови
Сад, 2002; Oлга Зиројевић, Цркве и манастири на подручју Пећке
Патријаршије до 1683 године , Београд, 1983, стp.47; стp. 132; Mилош
Поповић, Историја манастира Месића, Рума, 1987.

26 Љубивоје Церовић, Срби у Румунији, Нови Сад; Mилош Поповић,
Верско – црквени живот Срба у Банату, Нови Сад, 2001, стp.17-18;
I.D.Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Tемишвар, стp.92-93.

27 Љубивоје Церовић, неведено дело., стp.86.
28 Радослав M.Грујић, Писма пећких патријарха из друге и треће деце-

није XVIII-века у „Спомен Краљевске Академије“, L I други разред 43
Београд, 1913, стp.105-146.

29 Васа Лупуловић, Maнастир Златица у „Православље” Год. XXX бр.
713, Београд, 1996, стp. 10.

30 Ibidem.
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др Љубивоје Церовић

ПАВЛЕ КЕНГЕЛАЦ
ПРЕЦИ, СЕОБЕ, ЗАВИЧАЈ,

ЖИВОТ, ДЕЛО1

Поводом двестогодишњице од објављивања
Јестествословија

Павле Кенгелац, архимандрит свето-георгијевски, тео-
лог, рационалиста, историчар, књижевник, 1811. објавио је
Јестествословије, наше прво свеобухватно дело из природ-
них наука.

[...] У животу Срба на банатском подручју, више од
једног века (1774-1876), Великокиндски диштрикт је имао
значајну улогу. Штитио је становништво од непосредног
феудалног угњетавања и омогућио повољнији положај у
односу на многобројне кметове на спахијским имањима у
Банату, иако цена свему томе није била мала. Становништву
Диштрикта у пуном власништву остављена је сва земља коју
је до тада обрађивало. Најзначајнија одредба била је да

1 Дати текст је по избору приређивача, и представља делове Увода  др
Љубивоја Церовића - Јестествословије-Природослов, истоимените
књиге на црквенословенском (фототипско издање) са преводом
Епископа будимског Г. Лукијана (Пантелића) на савремени српски
језик. Издање Историјског архива у Кикинди, 2011 године.Уредништво
најискреније благодари за уступљен текст Г. Милану Срдићу, директору
Историјског архива.
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диштриктска земља не може бити продана, заложена или на
било који други начин отуђена. Земљиште се делило на
сесионално (старо), ритско, односно иберландско (резерват-
ско) и пустаре. Највише је било иберландске земље, дво-
струко више од сесионалне. За разлику од сесионалне,
иберландска није био издељена, већ је препуштена сеоским
општинама да га с времена на време парцелишу и издају
појединим породицама за пашњаке и оранице, према броју
чланова и радној снази, као и према заслугама за Диштрикт.
То је, међутим, током његове историје изазивало оштре
социјалне сукобе.

Великокиндски диштрикт правно је зависио од
Земаљске администрације у Темишвару. Међутим, 1779, када
је укинута Земаљска администрација а Банат ушао у састав
Угарске, заведен је жупанијски систем. Угарски сабор је преко
Торонталске жупаније са седиштем у Великом Бечкереку,
перманентно водио акције усмерене према укидању
привилилегованог статуса Диштрикта. Пред магистрат се
поставило питање његовог признавања од стране Угарског
сабора и регулисања његовог правног положаја у жупа-
нијском систему Угарске. То је подстакло становнике
Диштрикта да поставе захтев за нову повељу о привилегији.
У тој борби стасао је и афирмисао се Павле Кенгелац.

КЕНГЕЛЧЕВА МЛАДОСТ И ШКОЛОВАЊЕ

Павле Кенгелац рођен је 1766. у Кикинди. Подаци о
години рођења и о његовом школовању потичу из прилога
Илариона Зеремског Школовање архимандрита Павла
Кенђелца, објављеном у Летопису Матице српске, 1927, у
313. књизи. Прилог је сачињен на основу преписа Кенгел-
чеве Автобиографије, који се налази у Архиву Српске
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академије наука и уметности у Сремским Карловцима.
После завршене основне школе у родном граду, отишао

је да учи трговину, боравећи у Сегедину, Будиму и Стоном
Београду. Треба напоменути да су у то време трговци били
веома цењени, посебно они из редова „хонорацијора”. Склон
учењу, овај амбициозни и талентовани младић, читајући и
учећи, као самоук, оспособио се за школовање. У Шопрону
је завршио шесторазредну гимназију, a Лицеј окончао у
Кежмарку, 1787. године.

Школујући се у Словачкој, импресиониран рационалис-
тичким духом и филантропским идејама свога времена,
Кенгелац се заинтересовао за природне науке, што је оста-
вило велики утицај за његово будуће ангажовање на научном
плану. У словачкој протестантској средини, васпитавале су се
и образовале генерације српских интелектуалаца. Српско
национално вођство, наиме, како црквена јерархија тако и
грађанска класа, у евангелистичким лицејима видело је
гаранцију за одбрану младе генерације од утицаја католи-
чанства и унијатства.

Студије је желео да настави на Кијевској духовној
академији, али то није могао да оствари у условима
Аустријско-турског рата, као и у времену када је Бечки двор
настојао да отвори Генералну семинарију у Темишвару за
школовање православних клирика. Зато је одбијена молба
Павла Кенгелца, коју је упутио 1788. године. Пасош за одлазак
у Кијев, добио је тек после смрти цара Јосифа II, 1790.
године. Међутим, уместо у Кијев, Кенгелац је на препоруку
Теодора Јанковића Миријевског отишао у Семинарију Алек-
сандра Невског у Петроград. Иначе, Миријевски, рођен у
Сремској Каменици, 1741, завршио је студије филозофије у
Бечу, био је педагог и филозоф рационалиста, творац прве
реформе српског школства у Аустрији 1774. године. На позив
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царице Катарине II, 1778. отишао је у Русију, где је постао
државни саветник и организатор читавог руског школства,
што је остао до краја живота, 1814. године. На богословским
студијама у Петрограду, Кенгелац је био најбољи у генера-
цији, где је као први Србин код Инокентија Дубравинског
стекао звање доктора наука.

ШКОЛОВАЊЕ У ХАЛЕ-У

На препоруку Теодора Јанковића Миријевског, Кенгелац
је отишао на студије у Хале.

Универзитет у Халеу настао је 1694. на традицијама
хугенота, француских калвинистичких протестаната, који су
се од прогона католичке реакције склонили у Пруску.
Претходио је Грађански рат у Француској, који је окончан
Нантским едиктом, 1598. којим je краљ Анри IV хугенотима
доделио грађанска права. Упркос томе, хугеноти су били
изложени покатоличавању и прогонима, а француски краљ
Луј XIV, 1685, опозвао је Нантски едикт, па је око пола
милиона хугенота избегло широм Европе, чак и у прекоокеан-
ске земље. Доспели су и у Пруску, упориште калвинизма,
којом је владала династија Хоенцолерна. Уз сагласност
пруског краља, основали су Универзитет у Халеу, који је
убрзо својим квалитетом, надмашио све протестантске
високе школе. У његовим оквирима у 18. веку настала је
немачка идеја просвећености, која је одлучно устајала против
сујеверја и тортуре режима.

У овој толерантној средини, развијала се теорија
природног права и ширила идеја пијетизма, који је настао у
Немачкој у 18. веку. На верским окупљањима верници су
читали одломке из Библије и водили духовне разговоре.
Пијетисти су заговарали веће присуство обичног света у
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богослужењу, обимнија изучавања Светог писма и образо-
вање свештеника, у којем нагласак не би био само на
теолошким расправама, већ на побожности и на марљивом
учењу. Центар окупљања пијетиста постао је Универзитет у
Халеу. Све је ово оставило снажан утисак на Кенгелца,
посебно предавања из натуралних наука професора Јохана
Рајнхолда Форстера, изучаваоца природе, који је неколико
година путовао по свету и стицао практична знања.
Кенгелац је овде завршио студије филозофије и права.

Године између студија у Халеу и повратка у завичајну
Кикинду, Кенгелац је, попут Доситеја, испунио путовањима
по Шведској, Данској, Енглеској, Француској и другим
европским земљама, радећи на личном образовању и учећи
језике. На тај начин, поред класичних – латинског, грчког и
хебрејског – савладао је руски, француски и немачки језик. У
завичају је поред матерњег, српског, говорио мађарски и
румунски језик.

Боравећи у Паризу упознао се са капиталним делом
Природна историја, Жоржа Бифона, врхунског научника из
природних наука, претходника теорије о еволуцији биљног и
животињског света. Својим радовима Бифон је успешно
сјединио научну материју и књижевни стил, а извршио је
снажан утицај на културу 18. века и на окупљање француске
интелигенције која се припремала за револуцију.

На крају путешествија по Европи, Кенгелац је 1792.
доспео у Беч, где је подстакао Стефана Новаковића да
покрене први српски лист Славјаносербскија вједомости.
Овде је неко време боравио, бавећи се и новинарством.

ПОВРАТАК У КИКИНДУ

Пошто је стекао висока научна знања, упознао се са
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делима врхунских стваралаца, као и са друштвеном ствар-
ношћу водећих европских земаља, Кенгелац се новембра
1793. вратио у Кикинду која се у том времену налазила у
вртлогу немира незадовољних мештана. Тог хладног,
кишовитог јесењег дана, маса бунтовних грађана, са барјацим
и литијама, поздравила га је овацијама, захтевајући од њега
да стане на чело револта народа, који ће у историји остати
познат као Кенгелчева буна.

Незадовољни Кикинђани, фебруара 1794. окупили су се
испред Магистрата, тражећи да се делегација са Кенгелцем
на челу, упути на Бечки двор, где ће презентовати захтеве
грађана: нова и правичнија подела иберланда; нове приви-
легије; смањење пореских намета; реформа диштриктске
управе. Тензије између Магистрата и народа трајале су током
читаве године. Комисији, која је формирана у међувремену,
Кенгелац је изложио жалбе и захтеве народа. После свега
закључио је да читава акција мора имати снажнију подршку
од црквених власти. Зато се 15. децембра 1794. обратио
карловачком митрополиту Стефану Стратимировићу, тражећи
од њега да убеди власти да преговарају, али није добио
никакав одговор. Како је Магистрат отезао са преговорима,
делегација незадовољних становника Диштрикта, са Кен-
гелцем на челу, у лето 1795. отишла је на Бечки двор, где их
је примио цар Франц I Хабзбуршки, уваживши њихове
захтеве, који су делимично испуњени. Наиме, диштриктски
судија Јован Авакумовић је смењен, а створени су услови за
измену привилегије у корист српског становништва, што је
дошло до изражаја неколико година касније.

Буна становника Диштрикта оставила је дубоке трагове
у овом крају, као и на лични живот Кенгелчев. Њени
учесници, чији је инспиратор и предводник био Павле
Кенгелац, нашли су се на удару угарских власти, посебно
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Торонталске жупаније, из
које су му упућиване отво-
рене претње. То је навело
његове пријатеље да га
склоне испред прогона. У
томе је посебну улогу имао
епископ темишварски Петар
Петровић, који се убраја
међу најобразованије и нај-
слободоумније Србе друге
половине 18. века.

СВЕТОГЕОРГИЈЕВСКИ
АРХИМАНДРИТ

[...]По својим погледи-
ма на живот, Петровић је
имао доста додирних тачака
са Кенгелцем и у сваком
погледу га је подржавао. На
његово залагање, пред прогонима због организовања буне,
Кенгелац је отишао у Будим, где је од епископа Дионисија
Петровића добио најпре чин ђакона, а потом архиђакона.
Када се вратио у Темишвар, 1798, епископ Петровић повео
га је са собом. Без претходне митрополитове дозволе, 1800.
унапредио га је за архимандрита манастира Сенђурађа и
задржао га у својој резиденцији, где му је био главни
сарадник у епархијским пословима, а самостално је водио
богословске курсеве за клирике Темишварске епархије. Као
архимандрит манастира Сенђурђа, Кенгелац је од 1801. до
1802. био предавач на Дијецезалној клирикалној школи у
Темишвару, коју је основао епископ Петровић. Наставни пред-
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мети били су: догматика, пастирско богословље, црквена исто-
рија, књига светих апостола и тумачење дела апостолских.

Митрополит Стефан Стратимировић оштро је реаговао
због Кенгелчевог избора за архимандрита. После Петрови-
ћеве смрти, 1801. Стратимировић је лишио Кенгелца архи-
мандрије и свих одличја, пославши га на епитимију, док се
цео случај не расправи на Бечком двору. Међутим, епископ
вршачки, Јосиф Јовановић Шакабента одобравао је епити-
мију, али не и Кенгелчеву деградацију на ниво обичног
јеромонаха.

У суштини, разлози су били Кенгелчеви ставови у вези
са просветитељским идејама, којима је био надахнут. Неко
време је живео код пријатеља, богатог трговца у Мехали крај

Манастир Св. Георгија и крипта у којој почива Кенгелац
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Темишвара. Међутим, убрзо је враћен за јеромонаха мана-
стира Бездина.

[...] Манастир Сенђурађ, чији је архимандрит био Павле
Кенгелац од 1803. до 1834. налази се у средњем Банату, на
Брзави, притоци Тамиша, југозападно од Темишвара. Пред-
ставља једно од језгара православне духовности у Банату,
али и споменик чија архитектура и сликарство имају важно
место у историји културе и уметности овог краја. Подигао га
је српски деспот Јован Бранковић, 1486. године. Турски деф-
тери помињу га 1557, а Пећки катастиг 1666. године. После
уништавања у време ратова, садашња манастирска црква
саграђена је 1794. у време темишварског епископа Петра
Петровића и игумана Августина Петровића.

ПИСАЊЕ ЈЕСТЕСТВОСЛОВИЈА

[...] Као човек високе културе и европског образовања,
Кенгелац је осетио значај природних наука и њиховог
популарисања и ширења у народ. Када се ово констатује,
мора се имати у виду да је превасходно био богослов, и то
високог нивоа.

[...] Прво свеоубахвано дело из области природних наука
у Срба Јестествословије, Кенгелац је писао више година, а
објављено је у Будиму 1811. „старањем господара Георгија
Стефановића, грађана и трговца темишварског”.

У предговору Јестествословију који је на савремени
српски језик као Природослов, приредио епископ будимски и
администратор темишварски Лукијан (Пантелић), Кенгелац
говори о мотиву свога подухвата: „Крајњи недостатак
потпуног земљописа на нашем матерњем језику, побудио ме
је пре четири године на такво књижевно проучавање, а
нарочито пак велика потреба да се напише Природослов и
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пре свега осталог да се преда на штампање”.
Дајући осврт на садржај дела, Кенгелац наглашава: „То

дело ће нас научити: како је свет овај од искони по безданом
стењао и до садашњег свог изгледа дошао? Како су горе
висином својом превазишле облаке који ваздухом лете и како
су установљене тако да се разбити не могу? Како се морска
вода која покрива лице земље на своје место сакупила, и
копно се појавило? Како су потоци и реке које обилују
рибама потекле и без прекида теку и не престају? Како
ветрови из својих ризница исходе, како мехове своје по свој
земљи надимају и дишу? Откуда земљотреси, и како се горе
у долине а долине у горе, те копно у језера а језера у копно
претварају и ко огњеним планинама које стално врију и
кључају огањ подстиче? Ко је установио годишња доба и
како четири годишња доба у једној години бивају? Како је
комадић глине, тј. родоначелник Адам, добивши душу,
изродио себи сличан људски род? Може ли ко себе у правом
смислу човеком назвати, а да не зна како је зачет, како је у
утроби мајке растао и хранио се, какав је његов спољашњи
и унутрашњи састав, какве је нарави? Једном речју, такав
нити себе нити овај материјални свет не познаје”.

Јестестословије, односно Природослов, чини осам
поглавља: О настанку земље и о значајним променама на
њој; О планинама, јамама, пећинама и провалијама; О
морима, њиховом изгледу, морским струјама и о језерима; О
изворима и рекама; О ветровима; О земљотресима и
вулканским планинама; О календару и метеорологији; О
човеку.

Поједини аутори наводе да је написао још три погла-
вља: О минералима; О биљном царству; О животињском
царству, што би се уклапало у јединствену целину са
Јестествословијем.
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О ЈЕЗИКУ КЊИГЕ

Осврнувши се на језик на којем је написао своје дело,
Кенгелац констатује: „Љуто се варају сви који мисле да се на
словенском не може све описати и изрећи, као што Грк,
Латин, Француз, Британац и Немац могу на својим језицима
описати и изрећи. Зато они који се нису учили матерњој
граматици (писмености) и нису читали своје него само
стране књиге, у своме језику су сиромашни остали”. Пошто
је поставио питање, где се налазе књиге писане на словен-
ском, Кенгелац даје одговор: „Иди у цркву и тамо ћеш наћи
мноштво таквих књига које те могу умудрити. Кад се мало
удубиш, видећеш да су мудрије од многих празноречитих
превода у наше време, односно од књига словенски писаних
па преведених. Сем латинског језика који се не сме
неправилно говорити, сви народи погрешно говоре (чак и
неки књижевници), но не обазирући се на то како обични
људи говоре, него како правила језика изискују, тако треба
писати. Ако би неко, на пример, немачки онако писао како
се обично говори, тада би и проста немачка баба могла
књиге писати. Тако неки књижевници из нашег рода
написаше своје књиге и венцем књижевника су од људи
овенчани и сујетну похвалу добили”.

У вези са језиком којим је Кенгелац написао Јестест-
вословије, Драгиша Живковић у прилогу Романтизам у
српској књижевности, у петој књизи – други том Историје
српског народа, 1981, каже: „Српску књижевност XVIII и XIX
века обележавају црте такозване ’неконтинуиране’ књижев-
ности, што је особеност и осталих јужнословенских,
балканских и других књижевности југоисточне Европе, које
су свој нововековни развитак започеле с већим или мањим
закашњењем. Српска књижевност у првим деценијама XIX
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века показиваће све знаке књижевности у настојању и
превирању, у ћудљивој мешавини стилских праваца и
жестокој борби за прави национални израз и самосвојан пут.
Она грозничаво тражи трајне ослонце у својој књижевној
традицији и свој песнички и књижевни израз у ранијим
вековима. Кроз цео XVIIII век српски писци траже и мењају
књижевни језик: српскословенски, рускословенски, црквено-
словенски, славеносрпски, мучећи муку и са ортографијом и
са граматиком, с лексиком и синтаксом, с књижевним и
народним језиком, не налазећи трајнија решења за књижевна
и језичка тражења и лутања”. Ово поткрепљује Кенгелчевом
констатцијом у Јестестословију: „У свим народима, па и
код незнабожаца, пишу се књиге по правилима граматике,
само се код нас пише по правилима ’бабе Смиљане”.

Праву, изворну књижевну традицију”, наглашава Живко-
вић у поменутом тексту „на живом и савременом народном
језику, открио је српским писцима тек Вук Караџић својим
збиркама народног, усменог књижевног стваралаштва које је
предстаљало класику српске књижевности. На тој народној
основи изградиће се српска уметничка књижевност као
национална књижевност, развијајући се сада не као
’пресађена биљка’, него као ’домаћи цвет’, храњен соковима
свога тла и обасјаван светлошћу свога поднебља”.

ДАЉИ РАД

[...] Под непрестаним притиском црквене јерархије,
Кенгелац је био приморан да одступи од својих поставки из
области природних наука. Упркос свему, његов стваралачки
дух није сломљен; окренуо се изучавању историје. Тако је
1821. у Будиму објавио прво поглавље научног дела Всемир-
наго Сбитијасловијa (Светска историја) које је у тадашњим
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научним круговима оцењено као дело високе вредности.
Према оцени историчара Франца Шрека, 1823, књига пред-
ставља дело непролазне вредности. Његови савременици
приказали су га као романтичног јунака који отвара нове
путеве сазнања. Всемирнаго сбитијасловијa, прва те врсте у
Срба, одликовала су се научном вредношћу, али нису
изазвала толики интерес читалаца као Јестестословије,
услед недостатака њене актуелности и изражајне снаге. У
свесци 205. Народн библиотеке

Књижаре браће Јовановић, у Панчеву је 1889. објавље-
но Кенгелчево Всемирнаго Сбитиjасловијa, прилагођено
тадашњем актуелном српском језику као Збитијесловље. У
предговору се наводи да је аутор писао црквенословенским
језиком, оним којим су написане црквене књиге. Наглашено
је да се Кенгелац „као црквенословенски писац, може сло-
бодно назвати класиком и да нико није умео боље писати од
њега”. Такође се указује да је „његов слог занимљивији што
је ток мисли Кенгелца скроз српски, па где је требала згодна
реч, он је узимао из српског језика, као што се није
устручавао да скује нову словенску реч, ако му је требала”.

Приступ представља уводни део прве књиге. Састоји
се из неколико целина: Шта је Збитијесловље или историја;
Раздељење историје; Средства историје; Корист историје;
Шта је епоха и период у историји.

Разматрајујћи питања везана за Раздељење историје,
Кенгелац каже: „Од постанка човечјега рода људи су вазда у
двизању били, клањали су се ма каквом сушстаству и имали
су нарочита места за приношење жртава својих. Ако и јесу
дуго време лишени били писмена, они су се учили предању,
па нуждом гоњени умовали су на разумевању художества и
лукавства. Не имајући новац, мењали су међу собом своја
имања и тако су трговали. Када је наишао потоп, као и жеља
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да се обогате и да из других крајева са обе стране мора и
река преносе благо и друге ствари у своје отачаство то их
умудри да граде бродове. Пониче међу њима проклето семе
зависти и донесе своразаравајући плод, убиство и војну.
Свакад убого незадовољство принуди их, да се с места на
место селе, да се преселе у боље пределе, да од других
отимају, друге да у себе преобраћавају, или себе другима да
потчине. О свим овим и другим многим збитијама пове-
ствује светска наука”.

Кенгелац наглашава да „историк неће моћи слушати и
читати историју без историјских помоћних средстава:

 1) Земљопис, који учи човека познавању спољашњега
вида и лица наше земље, тј. Где леже предели и места и где
се што збило.

2) Лепословље нас учи, како треба време и године
према течају сунца и месеца измерити, разделити и збитија
у овом свету у оно време и годину поставити, у којој се она
једно за другим догоди.

3) Родословље показује, ко је произашао из кога
племена.

4) Писмословље (дипломатика) учи читати и разумети
древне повеље, или слободна царска писма, која су дарована
људима за њихове велике заслуге.

5) Грбословље (хералдика) даје настављење и правила,
како се грбови могу познати.

6) Новцословље (нумизматика), наука о познавању
новаца уопште”. Излагање завршава напоменом: „Над свим
овим сад споменутим историјским, помоћним средствима,
земљопис је једини, који као светалник служи онима, који
историју читају и слушају”.

Када је реч о користи историје, Кенгелац констатује:
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„Историја просвећава разум, даје увесељење уму, испуњава
срце пријатним радовањем, напаса вазда жедно мудро
љубопитство, чува од погубног сујеверја и води к познавању
свега рода човечјега. Све што су људи у овом великом свету
и скоро у 74 столећа учинили, износи нам историја пред очи
наше, као у малом зрцалу и позоришту. Светска историја даје
кључ знања и пали светилник откривења. Свим наукама буди
част и слава, али историји, земљопису и јестествословију,
поклон до земље. Све ове три науке су изнад свих осталих”.

ОДЈЕЦИ КЕНГЕЛЧЕВОГ РАДА

Посредством Вука Караџића, Јестествословије и
Всемирнаго Сбитијасловијa, 1823. доспеле су у Петроград.
Предате су Руској академији наука, Друштву љубитеља руске
књижевности и државном канцелару Николају Петровичу
Румјанцеву. Поменуто Друштво слало је потом своје публи-
кације Кенгелцу, а гроф Румјанцев лично му се захвалио на
примљеним књигама. Кенгелцу је истим поводом, писао и
његов колега из Петроградске семинарије, Јован Орлај, тада
директор Нежинске духовне академије.

Снажну подршку научном стваралаштву Павла Кенгелца
пружио је председник Руске академије наука Александар
Семјонович Шишков. Пошто је проучио обе књиге, упутио је
писмо подршке Кенгелцу, које је објављено у Тироловом
Банатском алманаху у Темишвару, 1828. године. У писму је,
између осталог, нагласио да о наводно украденим радовима
у Русији, шире гласове недобронамерни и необразовани
људи. Истакао је да су Кенгелчеви радови, по садржају и
дубини мисли, високог домета и по свему достојанствени.
Упутио му је честитку и дао подршку у име Руске академије
наука, позвавши га на сарадњу.
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О стваралаштву Павла Кенгелца писао је и Јован
Стерија Поповић, један од великана српске књижевности.
Рођен у Вршцу, 1806. школовао се у родном граду, потом у
Сремским Карловцима и на Пијаристичкој гимназији у
Темишвару, док је студије права 1830. завршио у Кежмарку, у
Словачкој. Радио је као професор и адвокат у родном граду,
да би по позиву из Србије, 1840. постао професор Лицеја у
Крагујевцу, а потом начелник Министарства просвете у
Београду (1842-1848). Налазио се међу оснивачима Друштва
српске словесности, покренуо је иницијативу за оснивање
Народне библиотеке и Народног музеја у Београду. Његовом
заслугом сачувана је Кенгелчева књига Всемирнаго сбитија-
словија, коју је похранио у Народном музеју у Београду.
Године 1848. повукао се у Вршац, где је живео и стварао до
краја живота, 1856. године.

Мишљење о стваралаштву овог великана српске науке,
Стерија је изнео у прилогу Карактеристике српских
списатеља – Павел Кенгелац, постхумно објављеном 1864, у
четвртој свесци Огледала србског, часописа за језик,
повестницу и смесу књижевну, који је излазио у Новом Саду.
Издавач и уредник био је Јован Хаџић, један од оснивача и
први председник Матице српске. Стерија у прилогу нагла-
шава да је Кенгелац настојао да сачува чистоту словенског
језика, па с тим у вези констатује: „Чистијим класичним
црквенословенским језиком нико до њега ни после њега није
писао. Учећи од своје ране младости језик матере наше
цркве, он је тај језик љубио као матер свога духа и срца.
Слаткост му је стила ненадмашна”. Говорећи о делу Кенгел-
чевом, наглашава да се „карактер и темпераменат књижев-
ника у његовим списима као у огледалу види, не разумева
књижевнике, какови хвала Богу (довољно у нас) има, којима
је пуна глава туђи мисли и туђи израза, те ове, како су их од
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кога заватили, онако их некуване даље продају, него разумева
човека, који ток своје мисли, своја чуства на артију ставља,
и који је оно, што је читао и чуо, тако рећи у себе упио и
што оно веле у крв и мозак претворио. Такав је био
Кенђелац; на сваком листу, на свакој страни види се један
печат, један калуп, дух јак, сила велика, трезвен, разборит,
мало опор, здраваго разума; притом славољубив, поносит,
горки подсмевач; то је Кенђелац као списатељ. Слог му је
особито леп, образован по књигама црквеним, и заслужује,
да га наши млади списатељи испитују као образац”. Говорећи
о стил писања Кенгелчевом, Стерија констатује: „Ни једној
његовој реченици нити се што може додати, нити од ње
одузети: тако је кратко, јасно и снажно написана”.
Закључујући своје излагање, наглашава да је Кенгелац „био
човек зрео и снажног духа, који је испекао, шта је изрекао, и
ми мало имамо књига, које би се с његовима могле споре-
дити”. У временима када је Србија са кнезом Милошем
Обреновићем на челу, после петнаестогодишњих дипломат-
ских напора, остварила добијање Хатишерифа од Турaкa, уз
подршку Русије и европских сила, Србија се незадрживо
кретала у правцу остварења националне независности,
Кенгелац је написао Проповед о покоравању властима. Спис,
који је на савременом српском језику приредио Ђорђе
Рајковић, објављен је 1854. у Седмици, недељном листу за
науку и забаву, који је у Новом Саду, у време постојања
Војводства Србије, излазио каo прилог Србског дневника
Данила Медаковића, новинара и историчара. Због свог
богатог садржаја, Седмица је добила епитет „тумач жеља и
осећања српског народа”.

Полазећи од посланицâ Светог апостола Павла упуће-
них Јеврејима, Кенгелац у Проповеди о покорности власти-
ма „за Сербију сочињена лета 1830.” дефинише основне
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поставке свог схватања власти: како, када и од кога је власт
настала и постала уређена, у чему се састоји покорност и
послушност властима и коначно шта је власт дужна да чини
потчињенима.

Разрађујући задате теме, Кенгелац чини осврт на доба
када није било организоване власти, када су људи са својим
породицама по горама и пећинама „подобно дивијим зверо-
вом живили: нису имали тверда и постојана места”. Лутали
су од једног до другог места, једни на друге нападали,
пљачкали и убијали „и тако никада у миру, тишини и
постојаности нису могли остати”. Временом су се сложили
да изаберу себи поглавара и судију „и даду му власт над
њима владати и обштеством управљати”. Указује да „овакова
урежденија власти и господарства нису се могла без воље и
промисли преблагаго Бога, отца и творца нашего увести,
уредити и утвердити”. Истиче да „воистину угодно јест и
Богу и народу, и спасително за сав род и потомство наше.
То, знајте браћо и христијани, да гди не има послушанија и
покорности, тамо не има благостојанија, не има мира и
тишине, тамо је смјатеније и паденије человеческому роду”.
Зато, наставља Кенгелац „да нас дакле овакове несреће
непостигну, да будемо власти и началству покорни и
послушни, а кад смо власти и началству послушни, онда смо
и Богу покорни и мили јер власт и началство он је уредио”.

„Кад смо ми дужни власти покорни и послушни”,
Кенгелац наглашава: „дужни јесу нама на противу тог
творити и чинити”. Истиче да је „власт дужна да нас брани
и чува од насилија и нападенија а да мир и тишина, чин и
порјадок у земљи и међу народом буде, старати се за наше и
наших потомков просвештеније ума, и воспитаније у закону
Божију. Закон христијански, церкве и монастире, школе и
учитеље сохрани, неваљале људе као шугаве овце од здраваго
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стада да уклони, немирне да смири, необуздане да заузда,
неукротиме да укроти, лењиве да ободри, невеже да уразуми
и настави. За сироте, нишче, удовице и болесне, болнице
или шпитаље устроји, созида и содержи, промотреније и
бригу да има. Једним словом, свима и свакому да буде
правиј, твердиј покровитељ, заступник и заштитељ. Таковима
образом привућиће љубов и сердца целаго народа и онда ће
земља процветати, народ срећан и довољан, миран и
покоран бити. Онда ће слава и хвала власти и господарства
као крилата по целоме свету развитисе и раширитисе. Онда
ће се благословеније Божије на све нас као роса излити”.

С тим у вези констатује: „То знајте и верујте браћо и
христијани, да гди нејма власти и господарства, гди нејма
верности, покорности и послушанија, и гди власт лењиво
управља, тамо је погибељ и паденије народу, царству,
краљевству и књажеству. Слушај жалосне примере и случаје
о томе: Шта је разорило толика силна и богата царства,
чифутстко, древно римско и древно греческо Александра
великаго и проча многа, многа царства, која све по реду
опоменути, не допушта нам време; није человеческа сила, но
упорство, непослушаније и неверност, које ствара мерзост
јесу пред очима Божјима, зато Бог и наказује непокорне,
непослушне и неверне народе те пропадају и под туђе иго
долазе”. У том контексту се пита: „Зашто паде, сокруши се и
изчезе Сербско царство 1389. лета и ми више от 400 година
под туђим игом и бичем стењасмо и уздисасмо. Није оно
разорила, сокрушила и упропастила турска сила и храброст,
но наше упорство, и несогласије, наше непослушаније и
наша неверност. Зашто паде и изчезе 1453. Лета греческо
силно и богато царство; ни турска сила, снага и храброст,
меч и топ отворију Цариградске капије и стене разорију, но
гордост грчка к власти”. Кенгелац Проповед завршава речи-
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ма: „О многомилостиви Боже! Сохрани нас от убитачнаго
раздора, губителнаго несогласија, погубнаго непослушанија и
разорителнаго упорства. Усели и укорени у сердца наша
братољубије, согласије, подчињеније, да мирно и тихо
проведемо и ми и потомство наше животе до скончанија
века”.

КЕНГЕЛЧЕВО НАСЛЕЂЕ

Oстали Кенгелчеви радови нису публиковани, а некима
се изгубио траг. Кенгелац је припремио за објављивање
рукопис своје Церковне историје, у осам књига. У договору
са Вуком Караџићем и Јернејем Копитаром, намеравао је да
га штампа у Бечу, мимо подршке митропилита Стефана
Стратимировића, уз материјалну помоћ кнеза Милоша
Обреновића. Вук је заинтересовао Александра Семјоновича
Шишкина, председника Руске академије наука, као и друге
научнике у Русији. Пошто у својој средини није нашао
погодну личност за то, Димитрије Тирол, културни прегалац
из Темишвара, тврдио је да је Кенгелац рукопис своје
Церковне историје 1827. послао у Руску академију наука у
Петроград по монаху Герману. По свој прилици, рукопис није
доспео до Шишкова. Трећа и четврта књига рукописа
сачуване код Кенгелчевог праунука Емилијана Радића, нека-
дашњег студента Московске духовне академије, потоњег
професора и ректора Карловачке богословије.

При крају живота Кенгелац је написао Автобиографију,
која, међутим, није публикована. Чедомир Денић у наведе-
ном прилогу о Павлу Кенгелцу, истиче да је „писана по
сећању, на брзу руку и за практичне потребe. Сажела је на
пет страна један веома богат и нерасветљен живот”. Делове
рукописа користио је Иларион Зеремски, епископ горњокар-
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ловачки, потоњи професор Карловачке богословије и Теолош-
ког факултета у Београду. Када је реч о судбини Автобиогра-
фије, валидни подаци налазе се у прилогу Ђорђа Рајковића,
који је прикупљајући грађу за писање Биографско-књижевне
слике Павла Кенгелца, трагао за поменутим рукописом. С
тим у вези написао је: „Године 1872. ја сам нарочито тога
ради путовао у намастир Сенђурађ, не би ли сретан био, да
прибавим више материала за кенђелчев живот. На жалост
морам признати, да сам тога у тамошњој библиотеци нашао
веома мало. Више сам се могао користити причањем о.
Калонима Ђорђевића, јеромонаха. На годину дана доцније
дознам у Новом Саду из уста Сенђурађског архимандрита
Стефана Михаловића, да он има автобиографију архиман-
дрита Павла Кенђелца, и то у оригиналу, Кенђелчевом руком
написану. Михаловић је на скоро после тога умро у
Темишвару, а ја до јако нисам могао даље што чути за суд-
бину автобиографије”.

Павле Кенгелац ангажовао се и у културном животу
Баната. По угледу на Матицу српску, у Темишвару је 1828.
Основано Содружество љубитеља књижества србског, које је
иницирао културни посленик Димитрије Тирол, који је
годину дана раније покренуо Банатски алманах. У припреме
за оснивање Содружества, активно се укључио и Павле
Кенгелац. У то време у Темишвару, код Тирола боравио је
Вук Караџић, који о активностима које су претходиле овом
значајном догађају, пише: „И најпосле, премда са великим
трудом и многим незгодама успели смо толико, с дозво-
љенијем племенитог мјестнога Магистрата у присуствију на
то одређеног комесара, јавно скупштину држати могли и у
њој се о образу, саставу и намјеренију заведенија ученог
друштва договарати”. После извесног времена, наставља Вук
„архимандрит Павле Кенгелац, на прошеније наше сочини у
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сматрању овом Рекурс, које у присуствију на то одређенога
магистратског комесара једнодушно подпишемо”. Рекурс, са
образложењем о циљевима организације упућен је цару
Францу I, који га је подржао и проследио Угарском намес-
ничком већу у Будим, које је дало сагласност. Циљеви Содру-
жества били су: подстицање и потпомагање српске књижев-
не културе, материјално помагање стваралаца, стипендирање
младих, као и издавање часописа. Најаву оснивања Друштва,
српска културна јавност топло је поздравила. Тако је Павле
Р. Михајловић, на крају своје књиге Крстоносци, објављене
1830. у Будиму, узвикнуо: „Радујте се Србљи и нараштаји, јер
умилини глас преслатке Надежде Србљем проговара и сјајна
звезда Даница нам над србским Оризонтом, тамне облаке
разгоњавајући, и благотворне зраке своје на србско Просве-
штеније, неиспуштајући радост и олакшање с тим предво-
звјешчава, што проницава и у Темишвару, тако једно друштво
за отклашаање Списатељима, издатељима и целом Совер-
шенству књижевне културе служи”. Међутим, са недовољним
финансијским средствима, и недостатком бројнијег чланства,
Содружество се угасило, 1831. године. Ипак, најјачи разлог
за престанак његовог рада, представљао је Тиролов прелазак
у Београд. До престанка рада Содружества, штампан је Наод
Сименон Јована Стерије Поповића, који се својевремено
школовао на Пијаристичкој гимназији у Темишвару, где је
1825. објавио свој литерарни првенац Даворје.

Када се сагледа укупно ангажовање Кенгелца на
световном и духовном плану, са аспекта просветитељства,
морају се узети у обзир друштвене и политичке прилике на
ширим просторима, како Аустрије тако и Европе, крајем 18.
и у првим деценијама 19. века. Суревњивост и нетрпељи-
вост врхова Карловачке митрополије према њему лично,
долазиле су тек после тога.
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У временима насталим после смрти цара Јосифа II
Хабзбуршког, 1790. и краткотрајне владавине цара Леополда
II (1790-1792), завладао је страх и на Бечком двору од
продирања идеја Француске револуције које су се шириле
Европом. Победа републике у Француској и свргавање кра-
љевства могли су да постану преседан за све монархије, па
и за Хабзбуршку. Да би се то неутралисало, у царско-краљев-
ским земљама у погледу образовања и васпитања младе
генерације више се није превасходно захтевало стварање
учене, образоване и просвећене омладине, него покорних и
владајућој класи оданих поданика. Превише слободе, знања
и спознаје могло је само да нанесе штету остварењу тог
основног циља, тако да је читава делатност у вези са
образовањем у Хабзбуршкој монархији, у постјозефинском
периоду, понела печат таквог ретроградног схватања.

Као последица оваквих ставова, првом половином 19.
века у Аустрији је наступио период реакције, чији су носио-
ци били канцелари. Прва брига им је била да угуше свако
настојање ка слободи мишљења, користећи се сваковрсним
репресивним мерама, које симболишу речи канцелара
Франца Тугута: „Могу да ме мрзе, само нека ме се плаше”. У
том контексту пооштрена је цензура књига и штампе; пропу-
штано је само оно што је одговарало интересима власти.
Када је било у питању школство, од директорâ васпитно-
образовних установа захтевано је да се школска омладина
обучава у побожности и безрезервној покорности, над чијим
је извршењем бдела чак и тајна полиција.

Под утицајем канцелара Клеменса Метерниха, који је
после Наполеонових ратова и Бечког конгреса (1815) бла-
годарећи Светој алијанси, имао велики утицај у Европи, цар
Франц I, обраћајући се водећим личностима у образовању,
изјавио је: „Сада колају неке нове идеје, које ја не умем да
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ценим, нити ћу их икада ценити. Ви се придржавајте старих,
добрих, којих су се придржавали и наши претходници, а са
којима се можемо и ми сасвим добро осећати. Чувајте се да
међу омладином ширите нове идеје. Ко мени служи, мора да
подучава оно што ја наређујем”. За његово време чак је и
свештенство изгубило своју пређашњу самосталност и
постало оруђе у служби царске премоћи. Све се сводило на
то да се не ради на стварању учене, образоване омладине,
већ генерације покорних поданика.

Придржавајући се начела политичког прагматизма,
духовни старешина свеколиког православног живља у
Хабзбуршкој монархији, митрополит Стефан Стратимировић,
свестан своје одговорности пред Богом, императором и
народом, доследно је извршавао царску наредбу о безуслов-
ној покорности на коју се и формално обавезао приликом
своје архијерејске инсталације 1790. и поновне потврде
Илирских привилегија, 1792. године. Полазећи од чињенице
да однос митрополита Стефана Стратимировића према
Павлу Кенгелцу представља епизоду у његовој духовној
активности, треба се осврнути на његово укупно ангажовање
као духовног архипастира српског народа.

[...] Лик архимандрита Павла Кенгелца овековечио је
Константин Данил, родом из Лугожа, чије се сликарство
оцењује као врхунац епохе бидермајера у Срба. Израстао је у
уметника „према су се чијем сликарском поступку процењи-
вали напори савремених српских сликара”. За израду портре-
та ангажовала га је Српска православна црквена општина у
Панчеву, 1833, после окончања израде иконостаса Успенске
цркве у овом граду. У прилогу Сликарство Срба у Аустрији
и Угарској, објављеном у петој књизи – други том Историје
српског народа, 1981, Дејан Медаковић каже: „Мада га је при-
влачила идеална лепота, ипак та његова тежња није битно
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нарушавала његову изузетну прибраност пред моделима
управо захваљујући дубљем посматрању. За ово тврђење нема
бољег примера од портрета архимандрита Павла Кенгелца на
коме је Данилово мајсторство заблистало у пуном сјају”.

[...] Архимандрит Павле Кенгелац преминуо је 1834. у
манастиру Сенђурђу, где је и сахрањен. Смрт овог великана
српске научне мисли, прошла је у јавности готово незапа-
жено. Пуну афирмацију добио је у каснијим временима.

Личност и дело Кенгелца разни аутори различито су
оцењивали, како са друштвеног тако и са верског аспекта.
Међутим, у једном су се сви слагали, да је као интелектуалац
високих домета, поставио темеље развоју природних наука у
Срба. Језгровиту и високу оцену научних достигнућа Павла
Кенгелца, аутора Јестествословија, изрекао је Ђорђе Рај-
ковић: „Кенђелац се овим делом појавио као свештеник духа
и као пророк науке”.

Приредили:
протосинђел Јустин (Стојановић)

ђакон Јосиф Станковић
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ПРИМЕРИ ПРОМЕНЉИВОСТИ ЛИЧНОГ
ИМЕНА СРБА ПРАВОСЛАВАЦА У

МАТИЧНИМ КЊИГАМА ТЕМИШВАРА
XVIII И XIX ВЕКA1

САЖЕТАК: Истражујући претке по мајчиној линији у
матичним књигама XVIII и XIX века двеју најстаријих српских
цркава у Темишвару наишао сам на занимљиву језичку појаву.
Наиме, у матичним књигама онога времена известан број
лица уписан је не само по имену одмиља или скраћеноме
имену уместо имена, него и по сасвим другом, тзв.
секундарном имену, а нека лица имала су и по два лична
имена и више. Циљ ми је да предочим примере на које сам
наишао, да изведем извесне правилности и да дам закључак
који би био очит, не залазећи у дубља објашњења без будућег
ширег опсега истраживања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Темишвар, осамнаести век, деветна-
ести век, Срби православци, лично име, име одмиља, скра-
ћено име, секундарно име, двоструко име, матичне књиге.

Породица моје мајке, Димитријевићи, доселила се у
Београд из Шенђурца; пореклом су из Темишвара, а изворно
су из Русије, од грофова Дмитријевичв-Шчербачевв. Истра-
жујући ове претке у матичним књигама XVIII и XIX века
двеју најстаријих српских цркава у Темишвару2 наишао сам
на занимљиву језичку појаву. Наиме, у матичним књигама
онога времена известан број лица уписан је не само по
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имену одмиља или скраћеноме имену уместо имена, него и
по сасвим другом, тзв. секундарном имену, а нека лица
имала су и по два лична имена и више.

Примери на које сам наишао су следећи (разврставам
их по полу, дајући их групно по породицама излистане по
годинама појављивања):

1. Женска лица:
МКВ3 29.1.1773. Темишвар Махала: Георгије „Јованов“

и Ана4 „Теодорова“
МКР 27.3.1774. Темишвар Махала: Георгије и Стана =>5

Петар
МКР 12.11.1774. Темишвар Махала: Григорије и Наста

=> Јелисавета
МКР 13/1779 Темишвар Махала: Григорије

„Димитријев” и Стана „Забочина“ => Ева

МКВ 11.5.1773. Темишвар Махала: Петар „Кузулбашев“
и Јана „Јовичина”

МКР 346/1784 Темишвар Махала: Петар „Кузулбашев” и
Јана => Теодора

МКР 474/1785 Темишвар Махала: Петар „Куцулбашев“ и
Јана => Аксентије

МКР 92/1786 Темишвар Махала: Петар „Кузулбашев“ и
Иконија => Живана

МКР 227/1788 Темишвар Махала: Петар Кузулбаш и
Јелка => Василије

МКР 45/1780 Темишвар Град: Петар Павић и
Јелисавета-Кумрија => Јован

МКР 144/1781 Темишвар Махала: Траило „Дракша” и
Ануца => Петра
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МКР 64/1786 Темишвар Махала: Траило „Николин“ и
Иконија => Петар

МКВ 104/1783 Темишвар Махала: Пантелија Димитри-
јевић и Марта, кћи сарача Николе

МКР 159/1787 Темишвар Махала: Пантелија Димитри-
јевић и Мара из Махале => „Ђулијана“

МКУ 327/1788 Темишвар Махала: Мара, супруга Пане
Димитријевића

МКР 16.5./1792 Темишвар Махала: Теодор Бугарин и
Живана-Ана => Теодор

МКВ 276/1805 Темишвар Махала: Петар Димитријевић
и Живана Кузулбаш, овдашњи (кум: Живан Цвејанов, овдаш-
њи)

МКР 619/1811 Темишвар Махала: Петар и Живана из
овдашње Вароши => Катарина (кума: Јевра Цвејанов, кћи
Живана Цвејанова, овдашња)

МКР 934/1813 Темишвар Махала: чизмар6 Петар и
Наста, овдашњи => Василије (кум7: Стефан Мановић из
Махале)8

МКР 133/1815 Темишвар Махала: чизмар Петар и
Живана => Георгије (кум: Живан Цвејанов, овдашњи)9

МКР 297/1816 Темишвар Махала: чизмар Петар и
Стана, овдашњи => Јован, избледело па „подебљано“ у:
Петру Димитрие и Ана => Јосиф (кум: Јован Давидов из
Махале)10

МКР 685/1809 Темишвар Махала: Жива „Цвејин“ и Ана
=> Катарина (кум: Стефан Мановић)

МКР 643/1812 Темишвар Махала: Живан Цвејанов и
Анка из овдашње Вароши => Георгије (кума: Сосана
Мановић, кћи Георгија Мановића, овдашња)

МКР 235/1816 Темишвар Махала: Живан „Цвејин“ и
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Анка => Димитрије-Георгије (кум: Стефан Мановић)
(можда)
МКВ 62/1821 Темишвар Град: Алексије Димитријевић

из Темишвара и Софија Јовановић из Темишвара (кум:
Георгије Казимир)

МКР 94/1823 Темишвар Град: Александар Димитријевић
и Сосана => Роза (кума: Марија Казимир, супруга Ћирила
Казимира)

МКР 528/1825 Темишвар Махала: Живан-Сава Лацков и
Марија-Ђула => Димитрије

МКР 1030/1828 Темишвар Махала: Димитрије-Трифун
Свирац, син Петра Свирца и Стана-Јованка => Василије

МКР 1101/1828 Темишвар Махала: Андреј Петровић,
син Аћима Петровића и Марија-Ана => Симеон

МКУ 67/1842 Темишвар Град: служавка Магдалина-
Јевросија Димитријевић из Фабрике

МКР 6/1866 Темишвар Град: Александар Јовановић и
Августина-Марија (бивша римокатолкиња Августина) =>
Симеон

2. Мушка лица:
МКВ 29.1.1773. Темишвар Махала: Георгије „Јованов“

и Ана „Теодорова“
МКР 27.3.1774. Темишвар Махала: Георгије и Стана =>

Петар
МКР 12.11.1774. Темишвар Махала: Григорије и Наста

=> Јелисавета
МКР 13/1779 Темишвар Махала: Григорије „Димитри-

јев” и Стана „Забочина“ => Ева
МКВ 6.10.1774 Темишвар Град: Данило „Димитријев” и

Ана „Фабијанов” (кум: Стојша Спасојевић)
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МКР 4/1779 Темишвар Град: Данило „Димитријев” и
Ана из Темишвара => Константин (кум: Стојша Спасојевић)

МКР 303/1789 Темишвар Град: Данило „Димитријев” и
Ана из Темишвара => Јован (кум: Тоша Спасојевић из
Темишвара)

МКР 13.11.1775 Темишвар Град: Данило Димитријевић
и Ана из Темишвара => Јован (кум: Стојша Спасојевић из
Фабрике)

МКР 10.9.1777 Темишвар Град: грађанин11 Данило
Димитријевић и Ана из Града => Михаило „Данилов” (кум:
Стојша Спасојев са женом, из Фабрике)

(можда)
МКР 15/1779 Темишвар Махала: ћурчија12 Симеон и

Јелисавета, Томанина кћи => (не пише име детета)
МКР 221/1782 Темишвар Махала: ћурчија Стока

Ивковић и Јелисавета => Василије
МКВ 104/1783 Темишвар Махала: Пантелија Димитри-

јевић и Марта, кћи сарача Николе
МКР 159/1787 Темишвар Махала: Пантелија Димитри-

јевић и Мара из Махале => „Ђулијана”
МКУ 327/1788 Темишвар Махала: Мара, супруга Пане

Димитријевића
МКУ 373/1789 Темишвар Махала: Јулијана Димитрије-

вић, кћи Пане Димитријевића
МКУ 97/1801 Темишвар Махала: Теофила Јовановић, кћи

Павла-Васе Јовановића
МКУ 248/1807 Темишвар Махала: Ана Голубов, супруга

Софронија-Нинка Голубова
МКР 685/1809 Темишвар Махала: Жива „Цвејин“ и Ана

=> Катарина (кум: Стефан Мановић)
МКР 643/1812 Темишвар Махала: Живан Цвејанов и
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Анка из овдашње Вароши => Георгије (кума: Сосана
Мановић, кћи Георгија Мановића, овдашња)

МКР 235/1816 Темишвар Махала: Живан „Цвејин“ и
Анка => Димитрије-Георгије (кум: Стефан Мановић)

МКР 535/1810 Темишвар Махала: Јефтимије Димитри-
јевић и Стана, овдашњи => Арон

МКУ 310/1811 Темишвар Махала: Арон Димитријевић,
син Јефте Димитријевића, овдашњи

МКР 685/1812 Темишвар Махала: Никола „Радивојев” и
Петра из овдашње Вароши => Димитрије-Василије

МКР 934/1813 Темишвар Махала: чизмар Петар и
Наста, овдашњи => Василије (кум13: Стефан Мановић из
Махале)14

МКР 42/1851 Шенђурац: ћурчија Илија Димитријевић и
Катарина => Живан

МКУ 20/1872 Шенђурац: ћурчија Илија Димитријевић,
удовац, стар 65 година, рођен у Темишвару, умро у Шенђурцу

МКВ 17/1816 Темишвар Град: Димитрије-Јован Дими-
тријевић из Оравице и Марија Манџарлија из Темишвара

МКУ 429/1831 Темишвар Град: Димитрије Димитри-
јевић из „Ораховице”

МКВ 235/1844 Темишвар Град: Павле Николић из Те-
мишвара и Теофанија „Деметровић”, кћи покојног Јована
„Деметровића”, господара Оравице

МКВ 238/1844 Темишвар Град: Георгије „Деметровић”,
син покојног Јована „Деметровића” из Оравице и Катарина
Андрејевић из Темишвара

МКР 235/1816 Темишвар Махала: Живан „Цвејин“ и
Анка => Димитрије-Георгије

(можда)
МКВ 62/1821 Темишвар Град: Алексије Димитријевић
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из Темишвара и Софија Јовановић из Темишвара (кум:
Георгије Казимир)

МКР 94/1823 Темишвар Град: Александар Димитрије-
вић и Сосана => Роза (кума: Марија Казимир, супруга
Ћирила Казимира)

МКР 528/1825 Темишвар Махала: Живан-Сава Лацков
и Марија-Ђула => Димитрије

МКР 1030/1828 Темишвар Махала: Димитрије-Трифун
Свирац, син Петра Свирца и Стана-Јованка => Василије

МКУ 309/1846 Темишвар Град: најамник Петар-Марко
Јовановић, из места Соки

МКР 42/1851 Шенђурац: ћурчија Илија Димитријевић и
Катарина: Живан

МКВ 26/1880 Београд, Саборна: Живко Димитријевић
из „Санђурђа“ у Банату и Јелена Тодоровић из Београда

МКУ 242/1905 Београд, Св. Никола: Живко Димитрије-
вић, око 55 година.

Из наведених примера можемо дефинисати следеће
категорије промене личног имена у Темишвару XVIII и
XIX века:

1. Секундарна имена15 или двострука имена:
Августина-Марија (секундарно име: Марија)
Димитрије-Василије
Димитрије-Георгије (двоструко име на крштењу)
Димитрије-Јован
Димитрије-Трифун
Живан-Сава
Јелисавета-Кумрија16

Магдалина-Јевросија
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Марија-Ана
*Марија-Јулија17 (записано у облику од миља: Марија-

Ђула)
Петар-Марко

2. Имена постају скраћена имена или имена одмиља:
(можда) Александар  Алексије18

Ана  Анка
Василије  Илија (скраћено име)19

Георгије  Григорије
Живан  Жива20

Живан  Живко
Живана  Ана (скраћено име; записано заједно с

пуним именом као: Живана-Ана)21

Јефтимије  Јефта
*Марија-Јулија  Марија-Ђула
Марта  Мара
Пантелија  Пана
Стојша  Тоша

3. Имена постају скраћена имена или имена одмиља
па се потом мењају у нека друга имена одмиља:

(на крштењу) Живана  Ана  Стана и Наста24

Иконија  *Ана и Јана  *Јела, Јелка25

(можда) Симеон  *Стојан  Стока26

Павле  *Вале27  Васа
Стана  *Станка  Јованка (записано као: Стана-

Јованка)
(можда) Софија  *Соса  Сосана28

Софроније  *Нине29  Нинко.



88 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС

Из побројаних категорија промене личног имена може
се издвојити неколико (под)моделв промене личног имена у
Темишвару XVIII и XIX века (даљим истраживањем моћи ће
се рећи више):

1) Лице је током живота добило још једно име, уп.
Арон постаје Димитрије-Арон, у шта спада и то када лице
промени веру па има два имена, старо и ново: Августина-
Марија.

2) Лице је на крштењу добило два имена, нпр.
Димитрије-Георгије.

3) Име се скратило „с краја“ на скраћено име које исто
„звучи“ као неко друго (пуно) име, нпр. Живана се скратило
на Ана.

4) Име је постало име одмиља, нпр. Јефтимије је
постао Јефта.

5) Име се преко скраћеног имена или имена одмиља
променило у неко друго име одмиља, нпр. крштено Живана
постало је скраћено Ана, а потом се преобратило у Стана и
Наста.

Из свега изложенога можемо закључити да у Темишвару
XVIII и XIX века лично име није било обавезно ни јединич-
на ни непроменљива категорија, тј. људи су се могли родити
с једним, а умрети с другим додатним именом или под дру-
гим именом или именима, скраћеним именом или именима,
односно именом или именима одмиља, или се, пак, родити
са два имена. Мислим да све то треба приписати језичком
утицају двочлане личне именске формуле Немаца и Мађара,
који се вршио такође и на румунски, те отудa у румунском
појава да лице може имати два лична имена. Но, могуће је
да је променљивост личног имена повезана и са апотро-
пејском функцијом одбране новорођенчета од смрти, нпр. у
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Самошу у Банату постоји следећи обичај везан за лично име:
у породици у којој деца умиру мушком новорођенчету дв се
очево име, али се то име не изговара и таји се, а употре-
бљава се неко друго име. За повијање оваквог мушког детета
узимају се платна-пелене од три жене са именом Стана или
сл., а кад дете порасте, тим трима женама врате се три нова
платна-пелене уз поклоне у знак захвалности28. То би се онда
дало повезати са страховитом кугом 1738-39. у Темишвару,
која је десетковала становништво Темишвара те су се по
попису од 28. јануара 1739. у Темишвару налазиле тек 54
православне породице29.

Резиме

Истражујући претке по мајчиној линији у матичним
књигама XVIII и XIX века двеју најстаријих српских цркава
у Темишвару наишао сам на занимљиву језичку појаву.
Наиме, у матичним књигама онога времена известан број
лица уписан је не само по имену одмиља или скраћеноме
имену уместо имена, него и по сасвим другом, тзв.
секундарном имену, а нека лица имала су и по два лична
имена и више. Предочавам примере на које сам наишао. Из
њих се може издвојити неколико моделв промене личног
имена: 1) Лице је током живота добило још једно име, уп.
Арон постаје Димитрије-Арон, у шта спада и то када лице
промени веру па има два имена, старо и ново: Августина-
Марија, 2) лице је на крштењу добило два имена, нпр.
Димитрије-Георгије, 3) име се скратило „с краја“ на скраћено
име које исто „звучи“ као неко друго (пуно) име, нпр. Живана
се скратило на Ана, 4) име је постало име одмиља, нпр.
Јефтимије је постао Јефта и 5) име се преко скраћеног имена



90 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС

или имена одмиља променило у неко друго име одмиља,
нпр. крштено Живана постало је скраћено Ана, а потом се
преобратило у Стана и Наста.

Закључак је да у Темишвару XVIII и XIX века лично име
није било обавезно ни јединична ни непроменљива
категорија, тј. људи су се могли родити с једним, а умрети с
другим додатним именом или под другим именом или
именима, скраћеним именом или именима, односно именом
или именима одмиља, или се, пак, родити са два имена.
Мислим да све то треба приписати језичком утицају
двочлане личне именске формуле Немаца и Мађара, који се
вршио такође и на румунски, те отудa у румунском појава да
лице може имати два лична имена. Но, могуће је да је
променљивост личног имена повезана и са апотропејском
функцијом одбране новорођенчета од смрти.

О АУТОРУ:
Жарко Вељковић, рођен 1976. у Београду, где и живи.

Песник, класични филолог, по вокацији етимолог-
ономастичар. Објавио више етимолошких радова у научним
и другим часописима: Ко су Тулмаци/Талмаци и Рушани код
Порфирогенита? 2005, Стара имена Ариља 2008, Откуд ж
у Ужице? и Српско име Урош из далматског врела 2009,
Свети Ахилије-Архилије, један светац с две варијанте
имена 2011, Четири предсловенске реке златиборског краја
2012, Љta znaиi †Loљin, Loљinj 2013.

Напомене
1 Захваљујем се госпођи Славици Јовић, начелници Збирке микрофилмова

и микрофилмованих и матичних књига „Историјског архива Београда“
на рецензији матичарског дêла рада. Такође и следећој господи из
Темишвара без чије помоћи и корисних упутстава овај рад не би



ТЕМИШВАР - ГОД. 2012. 91

угледао светлост дана: књижевнику Стевану Бугарском, ђакону Јосифу
Станковићу и госпођи Љиљани Емилији Жикић -службеницима Српске
православне Епархије у Темишвару, као и архивисткињама Аурелији
Митраке (Aurelia Mitrache) и Миоари Првулеску (Mioara Pîrvulescu) из
„Државног архива Румуније за жупанију Тимиш у Темишвару“ (Arhi-
vele Naţionale ale României, judeţul Timiş, Timişoara).

2 „Arhivele Naţionale ale României, judeţul Timiş, Timişoara“ (Државни архив
Румуније за жупанију Тимиш у Темишвару), фонд „Parohia ortodoxă
Sârbă – Timişoara-Cetate“ (Темишвар Град), књ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 16, 17, фонд: „Parochiă orthodoxă Sârbă – Timişoara-Mehala“
(Темишвар Махала), књ. 3 (само рођ.), 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

3 МКР = матична књига рођених, МКВ = матична књига венчаних, МКУ =
матична књига умрлих. Бројеви и године раздељени цртом, који долазе
након ових скраћеница, представљају матичне текуће бројеве за
одређену годину. Премда би правилније било МКК (= матична књига
крштених), по савету Славице Јовић, начелнице Збирке микрофилмова
и микрофилмованих и матичних књига „Историјског архива Београда“
узимам уобичајенији термин МКР (= матична књига рођених), који се
користи једнако и за црквене матичне књиге вођене до након II светског
рата.

4 Лична имена, имена одмиља, скраћена имена, секундарна имена и
двострука имена истакнута су затамњењем.

5 Скраћеница => значи: добијају, добија...
6 Стављао сам свугде: чизмар, премда сам по овим матичним књигама

виђао понајвише облик чизмаш, а једанпут и облик чизмаџија.
7 Ово је кум венчаног кума (в. доле).
8 Уп. МКУ: МКУ 20/1872 Шенђурац: ћурчија Илија Димитријевић, удовац,

стар 65 година, рођен у Темишвару, умро у Шенђурцу.
9 Стављао сам свугде: Ђорђе, премда сам по овим матичним књигама

виђао пре свега облик Георгије.
10 Уп. МКУ: МКУ 418/1848 Темишвар Град: темишварски чизмар Ђорђе

Димитријевић, стар 36 година.
11 Уп. МКР потомака:

МКР 34/1849 Шенђурац: чизмар Јован Димитријевић и Катарина =>
Љубомир
МКР 52/1851 Шенђурац: чизмар Јован Димитријевић и Катарина =>
Персида.
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12 Стављао сам свугде: Константин, премда сам по овим матичним
књигама виђао и облик Констандин.

13 Ставио сам: грађанин, премда у матичној књизи стоји облик пулгер,
споредно од пургер, што је синоним из немачког Burger.

14 Стављао сам свугде: ћурчија, премда сам по овим матичним књигама
виђао понајвише облик кожухар (кожуар, кожукар, кожохар), а двапут и
облик винц(е)лер (по румунски vinþeleru) који је синоним из немачког.

15 Ово је кум венчаног кума (в. горе).
16 За презиме уп. МКВ: МКВ 276/1809 Темишвар Махала: Петар Дими-

тријевић и Живана Кузулбаш, овдашњи (кум: Живан Цвејанов, овдаш-
њи). За име мајке уп. МКР другог потомка: МКР 297/1816 Темишвар
Махала: чизмар Петар и Стана, овдашњи => Јован, избледело па
„подебљано“ у: Петру Димитрие и Ана => Јосиф (кум: Јован Давидов
из Махале).

17 За секундарно име уп. МКР 21.10./1779. Текелијина црква – Арад:
Ђорђе Алексић и Јелена => Арон, МКР 68/1864. Текелијина црква –
Арад: Димитрије-Арон Алексић и Јулијана, рођ. Мурза => Драгомир-
Ђорђе, МКУ 59/1867 Текелијина црква – Арад: благајник у пензији
Димитрије-Арон Алексић, стар 67 година. Видети: Божидар П а н и ћ ,
Трагом арадских Алексића, у: Темишварски зборник 6, Нови Сад, 2011,
162, 163.

18 Милица Г р к о в и ћ , Речник личних имена код Срба, Београд, 1977,
269. (Кумрија).

19 У речницима нисам пронашао ово име одмиља, али га лично употре-
бљавам одмиља за име Александар.

20 Уп. МКР Самош, српска црква 37/1885 Порфирије, прозван Илија
Паскул и Вирсавија => Сава.

21 Редослед појављивања је: Жива, Живан, али сам ставио: Живан па
Жива.

22 Уп. Стана  Ана. Видети: Светозар С т и ј о в и ћ , Ономастика
источног дела метохијског (пећког) Подгора, Београд, 1979, 358.

23 Ознака * у овом случају значи да то лично име није забележено код
одређеног лица, док је име без те ознаке – забележено. То
незабележено име ми са извесношћу претпостављамо из имена (или
именâ) одмиља које је то исто лице носило.

24 Редослед појављивања је: Живана, Наста, Стана, Ана, али сам ставио:
Живана, Ана, Стана па Наста.
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25 Редослед појављивања је: Јана, Иконија, Јелка, али сам ставио: Иконија,
Јана па Јелка. Уп. и код Румунâ:
МКР 207/1782 Темишвар Махала: ћурчија Николае и Јана => Михаило
МКР 399/1784 Темишвар Махала: ћурчија Николае и Јана => Марта
(можда) МКР 41/1785 Темишвар Махала: Николае Павлов и Јана из
Махале => Димитрије
(можда) МКР 71/1786 Темишвар Махала: Николае Димитријев и Иконија
из Махале => Теодор
МКР 245/1788 Темишвар Махала: ћурчија Николае и Ана => Персида,
као и:
МКР 247/1803 Темишвар Махала: Гејћа Думитру и Стојанка, овдашњи
=> Ана
МКР 313/1806 Темишвар Махала: Гећа Димитријевић и Иконија,
овдашњи => Јефтимије
МКР 471/1809 Темишвар Махала: Гејћан Димитров и Иконија, овдашњи
=> Ђорђе
МКР 864/1812 Темишвар Махала: Гејћа Думитру и Иконија, овдашњи
=> Марта
МКВ 86/1816 Темишвар Махала: Гејћа Думитру, овдашњи, и Стојанка,
удовица покојног Јанка Сујића из места Краљевац
МКР 446/1818 Темишвар Махала: Гећа Ника Думитров и Јулијана,
овдашњи => Илија
МКР 611/1819 Темишвар Махала: Николае Думитров и Јулијана,
овдашњи => Митра.

26 Уп. Милица Г р к о в и ћ , Нав. дело 189. (Стока).
27 Уп. Нав. дело, 49. (Вала).
28 Уп. МКР Самош, српска црква 60/1867 Живан и Софија Ћела => Милица

(првенац)
МКР Самош, српска црква 83/1869 Жива и Софија Ћела => Велимир
МКР Самош, српска црква 20/1872 Живан и Софија Ћела => Даница
МКР Самош, српска црква 23/1874 Живан и Софија Ћела => Јефимија
МКР Самош, српска црква 93/1876 Жива и Софија Ћела => Милорад
МКР Самош, српска црква 124/1878 Живан и Сосана Ћела =>
Вукосава
МКР Самош, српска црква 18/1882 Живан и Софија Ћела => Верона.

29 Уп. Нав. дело, 147. (Нине).
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СА ПОДРУЧЈА ЕПАРХИЈЕ

ОСМИ БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ У
САБОРНОЈ ЦРКВИ

Општи карактер и начин древ-нохришћанског појања
одликовао се потпуном једноставношћу и одсуством сложе-
них хармонија. На богослужењу су сви присутни певали
“једним срцем и једним устима”, и то свакако треба сматрати

Хор Саборне цркве
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Гостујући хор

Дечији хор
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за идеал црквеног појања, јер оно је пре свега молитва, а тек
потом уметност. Православно појање српског народа се
разликовало од појања других православаца, а одређене
специфичности су се одржале до дана данашњег. Но, новија
српска грађанска култура изнедрила је и плодну делатност
црквених певачких друштава у складу с лепотом православ-
ног црквеног појања и уметничким зборским делима српских
компо-зитора: Корнелија Станковића, Стевана Стојановића
Мокрањца, Станислава Биничког, Марка Тајчевића и других.

У духу те традиције одржан је и осми Божићни концерт
у суботу, 7. јануара, с почетком у 19.00 часова, у Српској
саборној цркви у Темишвару. Уз поруку „Слава на висини
Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља!“, први је
наступио хор „Teofora Dacica Timisiensis” Православне парохије
Темишвара-Дачија, који је под диригентском палицом ђакона
Флорина Јонуца Филипа извео следеће композиције: Ј. Фиц
– „Устан`те, ви што спавате“, Г. Шојма – „Твоје речи,
Господе“, Ј. Фиц – „Ово је свето, свето вече“, Ј. Брије – „На
Бадње вече“, П. Константинеску – Кондак Рождества Хри-
стова, В. Тепдорјан – „Исусова успаванка“ и Д.Ђ. Киријак –
„Полазак мудраца“. Уследио је Хор православне Саборне
цркве у Темишвару (диригент проф. Јоца Бугарски, солисти
Јасмина Фењац, Миодраг Попов и Предраг Остојин), који је
извео композиције: Ст. Ст. Мокрањац – „Рождество твоје“, И.
Бајић, Т. Петијевић – „Дјева днес“, И. Бајић – „Избављеније
посла Господ“, Д. Бортњански – „Кто Бог велиј“, грчки напев
„Славите Господа“, напев Кијево-Печерске лавре „Сподоби
Господи“, В. Теодорјан – „Исусова успаванка“, Т. Поповић –
„Данас се Христос родио“, М. Адамов-Стојадиновић –
„Божић иде з улицу“, Ј. Бугарски – „Маријо славна“ и Ст.Ст.
Мо-крањац – „Коледа“.

Препуна црква је са посебним одушевљењем испратила
и спе-цијалне госте – Дечију српску вокалну групу.

Горан Мракић
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ПРОСЛАВА НЕДЕЉЕ ПРАВОСЛАВЉА И
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ИКОНА

На самом почетку Часнога поста, у њену прву недељу,
наша Света Црква Православна обележава успомену на једну
од њених великих победа, или како рече један Божји
угодник, не само на једну победу и једног победиоца, него
на дугу бројаницу од победа и читаву восјку победилаца.
Благословене и свете душе одредише овај дан да нас подсећа
на многобројне победе наше вере, да нас подсете да не
заборавимо, да нас охрабре да не клонемо, да нас загреју да
се не охладимо, и да нам отворе вид духовни да не
заслепимо и у слепилу се не предамо непријатељу.



98 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС

Недеља Православља је победа Цркве као целине и
Црква је тај победилац који се спомиње и прославља. Овога
дана победе Цркве, сваке године се присећамо, да би се
загрејали надом и јасно видели Онога Који се невидљиво за
Цркву своју бори и толиким је победама овенчава. Стога,
наша Света Црква првенствено слави Бога који је помогао да
се сачува православна вера кроз многе векове, кроз велике
борбе против разних и многобројних насилника и моћника
овога света, као и против свих унутрашњих непријатеља.
Црква је кроз векове увек била “војинствујућа”, стално се
борила и бранила се, подносећи велике жртве и проливање
невине крви, а и трпећи неописиве муке. У време многих и
честих робовања, православље је трпело од спољних непри-
јатеља, а у време мира и слободе – од унутрашњих. Неста-
јали су и пропадали многи њени непријатељи, али Црква
није никад изгубила битку. Падале су многе главе хришћанс-
ких мученика, али Црква није остала никада обезглављена.

У недељу, 4. марта 2012. године, у свим нашим храмо-
вима на најсвечанији начин је прослављена Недеља право-
славља. Најсвечаније је било у Темишварској Саборној цркви
где је Његово Преосвештенство Епископ будимски и адми-
нистратор темишварски Г. Лукијан служио Свету литургију
Василија Великог уз саслужење свештенства. Био је присутан
велики број верника, који су се у великом броју причестили
светим Тајнама. На крају Литургије, пригодном беседом је се
обратио вјерном народу протонамесник Зоран Остојић, парох
будимпештански.

После Свете Литургије, у Епархијском двору уз приго-
дан програм, отворена је изложба: ,,У походе Светој Гори
Атонској и манастиру Хиландару”. Изложба је представила
дело труда Православног удружења ,,Свети Сава” из Новог
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Сада и садржала је: репродукције икона, фресака, карте,
аквареле и фотографије из фототеке аутора Мише Николов-
ског и Станка Родића из Новог Сада.

О изложби је говорио Г. Радомир Радојчић, члан
Удружења, који је укратко представио циљеве изложбе, а то
је промоција Свете Горе и обнове манастира Хиландара од
последица катастрофалног пожара.

Традиционално, изложбу је посетио и Епископ лугошки
Г. Пајсије, викар темишварске Архиепископије РПЦ као и
многи представници јавног и културног живота. Изложбу је
свечано отворио Епископ Лукијан. На отварању су певали
чланови српских хорова из Темишвара.

протосинђел Јустин (Стојановић)
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ЈУБИЛАРНА ДВАДЕСЕТА СМОТРА
ЦРКВЕНИХ ХОРОВА У ТЕМИШВАРУ

У суботу, 19. маја, одржана је двадесета јубиларна
манифестација „Смотра хорова“, коју заједнички сваке године
организују Српска православна епархија темишварска и
Савез Срба у Румунији.

У српском саборном храму на Тргу уједињења пре 10.00
часова одржано је благодарење у присуству мноштва народа
пристиглог из свих наших места од Мориша до Дунава.
Вернике и госте који су дошли из Мађарске и матичне
Србије поздравио је викар Маринко Марков и пренео
поздраве и благослов Његове светости патријарха српског
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Г.Г. Иринеја и Епископа адм. темишварског Г. Лукијана као
и целог Сабора српске православне цркве. Такође је отац
викар Маринко Марков истакао врло добру сарадњу која
постоји између Српске православне епархије темишварске и
Савеза Срба у Румунији, чиме доказујемо да смо сви једно.
Овогодишње окупљање наших хорова наставило се свечаним
дефилеом свих учесника, српских црквених хорова и појаца
са литијама и барјацима на Тргу уједињења, а затим и
фотографисањем за успомену.

Други део двадесете Смотре хорова одржан је после
11.00 часова у великој сали за приредбе темишварског Дома
омладине. Манифестацију су ове године својим присуством
и учешћем увеличали: представник Српске академије наука и
уметности, Дејан Масликовић, Огњан Крстић, председник
Савеза Срба у Румунији, Душан Попов, посланик у Парла-
менту Румуније, Стева Перинац, директор Српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“, затим истакнути драмски уметници из
Србије: Рада Ђуричин и Небојша Дугалић, Дечији црквени
хор „Свети Сава“ из Лознице. Истакнуто је да се ове године
прославља један значајан јубилеј - стота годишњица Цркве-
ног хора „Орао“ из Варјаша.

Водитељи културно-духовног и уметничког програма
Радмила Шакотић и Александар Инђић су после поздравних
речи прочитали молитву и позвали чланове Дечијег цркве-
ног хора „Свети Сава“ из Лознице који су под диригентском
палицом проф. Драгана Ђедовића извели неколико духовних
песама.

Глумица Рада Ђуричин изговорила је приповетку Госпа
Нола из књиге приповедака Хроника паланачког гробља,
једне од најумнијих српских списатељица Исидоре Секулић.

Монодрама „Реч о свечовеку“, по тексту владике
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Николаја (Велимировића) поводом осам стоте годишњице
постојања манастира Жиче, задужбине Немањића, тумачио је
драмски уметник Небојша Дугалић пред препуном салом
Дома омладине. „Речи о свечовеку“ представљају монодрам-
ску адаптацију истоимене збирке алегоричних поука и записа
светог владике Николаја у којима нови православни Златоуст,
у разуђеној и разноврсној наративној драматургији, блиставој
језгровитости своје поетике и стила, благовести, опомиње и
подсећа на наше замрло сећање на Бога, ближњег и свеко-
лику твар... У ово време, које, изгледа, ничим не сиромахује
тако као љубављу, благовест о Свечовеку владике Николаја,
делује као напој жедноме у пустињи - речи о свечовеку су
наше животворно огледање у Богу.

Након што су водитељи овогодишње Смотре хорова
прочитали молитву, уследио је други део наступа Дечијег
црквеног хора “Свети Сава” из Лознице, који је предвођен
професором и диригентом Драганом Ђедовићем извео две
изворне народне српске песме са Косова и Метохије: Маријо
бела кумријо и Густа ми магла паднала, а затим неколико
изворних народних и духовних песама са којима су увели-
чали овогодишњу манифестацију.

Представницима и руководиоцима наших српских
дечијих и црквених хорова из Баната, истакнутим српским
глумцима: Ради Ђуричин и Небојши Дугалићу, Српској акаде-
мији наука и уметности и Дејану Масликовићу, представнику
САНУ, црквеном хору из Будимпеште додељене су Дипломе
и Захвалнице од стране Српске православне епархије темиш-
варске и Савеза Срба у Румунији за учешће на двадесетој
јубиларној Смотри хорова, за допринос црквеном појању, као
и за дугогодишњи рад и залагање. Председник Савеза Срба
Огњан Крстић је након уручивања Диплома додао: “Часни
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оци Српске православне цркве, уважени гости из Србије и
Мађарске, браћо и сестре поздрављам вас у име Савеза Срба,
који ће као кровна организација свих Срба из Румуније и уз
благослов и у сарадњи са нашом црквом подржавати овакве
и сличне манифестације. Заједно можемо и боље и више,
заједно јачи да нам буде боље! А ово нека буде гесло које ће
да нас води.”

Била је ово још једна лепа прилика да се чује наше
црквено хорско појање и да сви будемо заједно на оваквом
узвишеном духовном и културном догађају.

Миодраг Тодоров



104 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС

ТРЕЋА СЕРИЈА ДЕЧИЈЕГ ДУХОВНОГ
КАМПА У МАНАСТИРУ

СВЕТОГ ГЕОРГИЈА

Трећу серију наших малишана, који су боравили у
манастиру Светог Георгија, из Краљевца, Лукаревца, Петро-
вог Села, Станчева, Рекаша, Фења и Ђира, посетили смо 12.
јула, на  празник светих апостола Петра и Павла - Петров-
дан.

Дочекали су нас свештеници, који су недељу дана
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боравили са децом и подучавали их у духу православља,
протојереј Георгије Сујић, парох станчевачки, краљевачки и
лукаревачки, протонамесник Славољуб Везелић, парох петро-
воселски и протонамесник Георгије Андрејић, парох фењски
и ђирски.

Из разговора са свештеницима сазнали смо да су
полазници ове треће по реду серије у Духовном кампу Свети
Ђорђе, њих преко тридесет, редовно присуствовали свако-
дневним богослужењима на којима су заједнички  певали и
одговарали, као и на организованим часовима веронауке на
којима су учили о историјату овог српског манастира  који је
основан давне 1485. године и научили неколико духовних
песама. Круна њиховог боравка била је  исповест и свето
причешће као и целивање  моштију Св. Георгија.

О значају великог црквеног празника посвећеног светим
апостолима Петру и Павлу деци је предавање одржао прото-
намесник Славољуб Везелић. Устаљено је да се за сваку
групу деце која бораве у Духовном дечијем кампу манастира
Свети Ђорђе организују разноврсне активности, па је тако
било и овога пута. Прошлог четвртка и петка је професорка
ликовног образовања Мира Поповић одржала неколико
занимљивих часове цртања. Деца су били окружена потреб-
ним материјалом за цртање: бојицама, кичицама, хартијом  и
у хладу ораха стрпљиво учили нове технике цртања икона.

Полазници ове треће серије су похваљени и од стране
мајке Евгеније за своје залагање и труд. Било је и доста
времена за одмор, разне активности и друштвене игре.

Миодраг Тодоров
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ЧЕТВРТА СЕРИЈА ДЕЧИЈЕГ ДУХОВНОГ
КАМПА У МАНАСТИРУ СВЕТОГ

ГЕОРГИЈА

У оквиру Дечијег духовног кампа у манастиру Светог
Ђорђа, којег сваке године за време летњег распуста органи-
зују Српска православна епархија темишварска и Савез Срба
у Румунији, боравила је и многобројна група девојчица и
дечака српског порекла из Рудне, Малог Бечкерека, Дињаша,
Иванде и Српског Семартона.
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Ми смо ову четврту серију полазника посетили једног
преподнева и хтели да се на лицу места уверимо како
проводе време. И ову групу деце подучавали су у духу
православља и о њима бринули за време јед-но-недељног
боравка у кампу наши свештеници: протонамесник Милорад
Остојин, парох дињашански, протојереј Васа Жупунски,
парох рудњански, јереј Милан Миоковић, парох бечкеречки
и јереј Миливој Горник, парох семартонски и иванђански.

Малишани су присуствовали свакодневним јутарњим
литургијиама и часовима на којима су учили о нашој
православној вери, о манастиру Свети Ђорђе, о животу
светитеља и црквеним празницима... Пошто је већина деце
из ове групе кампера из мешовитих бракова, организовано је
и учење азбуке. У поподневним сатима поново су се сви
окупљали у цркви на вечерњу молитву. У кампу је са децом
боравила и професорка енглеског језика, Анђелија Субин из
Малог Бечкерека, која је учила децу основним појмовима.

Часове ликовног васпитања одржала је у четвртак и
петак професорка Мира Поповић, а деца су пажљиво слушали
савете и упутства и научили нове технике цртања икона. Та
њихова уметничка дела ће бити изожена на ходницима
манастира, а нека ће сигурно њихови аутори понети да би их
показали својим родитељима, бакама и декама. Деца су
крајем прошле седмице посетили румунски православни
манастир Шемљуг (Сараку), а у петак, 20. јула присуствовали
су литургији у оближњем селу Берекуца за румунског Светог
Илију. У вечерњим часовима сви су се сакупили испред
логорске ватре, где су провели незаборавне часове дружења.

У суботу пред полазак својим домовима причестили су
се.

Треба напоменути да су мали кампери тренутке одмора
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по завршетку свих устаљених активности искористили за
учење разних српских игара, затим су неки одлучили да се
играју у хладу, док су други организовали праве фудбалске
утакмице.

Храну и укусне колаче су за наше малишане припремале
куварице Радмила Мијатов из Темишвара и Ружица Николић
из Мачевића.

А да је деци било лепо током боравка у манастиру
Свети Ђорђе, крај Брзаве, сведоче нова познанства и
дружење које ће се сигурно наставити првом приликом када
се поново буду срели.

Миодраг Тодоров
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ДЕЦА ИЗ ЧАКОВА, ДЕТЕ И ДЕНТЕ У
МАНАСТИРУ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА

Пету серију деце, која су недељу дана провела у Духов-
ном дечијем кампу манастира Светог Георгија, из Чакова,
Дете и Денте посетили смо прошле седмице.

Свештеници: протојереј Љубомир Матић, парох чако-
вачки, јереј Љубодраг Богичевић, парох дећански и јереј
Живојин Малетић, парох денћански, трудили су се свако-
дневно да наше малишане обуче у духу православне вере.
Њима су помагали и домаћини, отац Никон и мати Евгенија.

У јутарњим часовима мали кампери су присуствовали
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свакодневним литургијама, да би након доручка сви пажљи-
во слушали предавања на корисним и занимљивим часовима
веронауке, које су њихови свештеници држали наизменично
свакога дана. На једном од тих часова веронауке, о. Живојин
Малетић је децу научио Песму часном крсту, а затим су од
проте Љубомира Матића и Љубодрага Богичевића, слушали
предавања о православљу, о Икони Пресвете Богородице
Тројеручице, о историји манастира Шенђурац, о деспоту
Ђорђу Бранковићу, о српским светитељима и историји...

Иза часова одређених за одмор и слободне активности,
које су деца проводила у тишини старог српског манастира
крај Брзаве, понову су се окупљала на заједничку вечерњу
молитву.

У току боравка свештеници и деца су имали и мини
излет до оближњих села Шенђурца и Берекуце.

И ову групу кампера, коју су сачињавала деца узраста од
7 до 14 година, њих двадесетак, у технике цртања право-
славних икона подучавала је професорка ликовног васпитања
из Темишвара, Мира Поповић. Професорка Мира је и за ову
многобројну групу деце припремила хартије, кичице и
бојице и стрпљиво деци објашњавала нове технике цртања,
а резултати њиховог рада и стварања биће изложени у
манастирским ходницима.

Девојчице и дечаци су током боравка имали довољно
времена за упознавање и организовање разноврсних дечијих
игара, а и овога пута приоритет су имале игре са лоптом. До
следеће године, када ће се поново срести у Духовном кампу,
остају лепе успомене.

Миодраг Тодоров
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АРАЂАНИ И ГАЈЧАНИ У БЕЗДИНУ

Последњу серију кампера за 2012. годину у Српском
духовном центру манастира Бездина у арадској жупанији,
посетили смо прошлог четвртка, а сачињавали су је девој-
чице и дечаци из Арада и Арад Гаја.

О петнаестак малишана током једнонедељног боравка у
српском православном манастиру покрај Националног при-
родног парка крај реке Мориш, бринули су свештеници:
протојереј-ставрофор Огњан Плавшић, архијерејски намесник
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арадски и парох арадски, и протојереј Небојша Попов, парох
арадгајски, као и њихови добри домаћини отац Симеон
(Алмажан) и искушеник Драган Павловић.

За време боравка у овом нашем манастиру, деца су
свакодневно била присутна на јутарњој литургији, на којој су
активно учествовали.

Такође свакога дана, свештеници су малишанима одржа-
вали часове веронауке на којима су им говорили о нашој
српској православној вери, о значајним црквеним празници-
ма и о историјату манастира у којима се налазе. И ове годи-
не су за полазнике Дечијег духовног центра организовани
часови ликовног васпитања. Наоружана бојицама и кичи-
цама, деца су стрпљиво на хартији цртала иконе и манастир
користећи разноврсне моделе.

После ручка и часова предаха у послеподневним часо-
вима деца су заједно са својим свештеницима присуствовала
вечерњим богослужењима.

Уз обавезне активности остајало је много слободног
времена које су деца користила за дружење, боље упозна-
вање и за разноврсне игре. Када су временски услови
дозвољавали, дечаци су играли фудбал или заједно са
девојчицама одбојку.

Вечерње часове одмора у манастиру пре поласка на
спавање проводили су играјући друштвене игре, али и
препричавали разне дечије догодовштине.

А ми се надамо да ће следеће године бити још више
деце из Поморишја током одржавања Дечијег духовног
кампа, којег заједнички организују Савез Срба у Румунији и
Српска православна епархија темишварска.

Миодраг Тодоров
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ДЕЧИЈИ КАМП У МАНАСТИРУ
ЗЛАТИЦИ

Последњи оволетњи поход клисурских и пољадијских
Српчића и Српкињица у духовни камп при манастиру
Златици, крај леве обале Нере, догодио се средином августа,
доласком деце из Решице, Златице и Лесковице. Предводили
су их свештеници Васа Лупуловић, Мирослав Ђурковић,
Борислав Ђорђевић и попадија Рузмаринка Ђорђевић, иначе
професорка српског језика и књижевности, задужена за лепо
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и правилно изражавање последње серије корисника ове наше
духовне установе, основане пре неколико година у срцу
дичне Пољадије.

Код свештеника који допутовали у златичански мана-
стир, распитивали смо се о активностима које се спроводе у
овој оази мира и тишине и сазнали да верски део образовно-
васпитног програма који се приликом боравака малих Реши-
чана, Златичана и Лесковчана спроводи у овом својеврсном
дечијем одмаралишту, заузима значајно место у свакоднев-
ним активностима. То се пре свега односи на учешће ђака на
редовним богослужењима у манастирском храму, учења
молитви и црквеног појања, па и свега оног што сваки
млади верник православац и светосавац треба да зна да би
заједници у којој живи као такав био препознатљив.

Дакако да се подоста слободног времена издваја и за
свако-дневну „разбибригу”, а то опет значи да штићеници
Духовног кампа при пољадијском манастиру самоиниција-
тивно организују спортска надметања, окупљања око
логорске ватре, али и за лепа и корисна излагања свештеника
о давно прохујалим временима, када су наши преци у „зноју
лица свог” подизали клисурске и пољадијске манастире и
богомоље, а неверници са туђих простора исте палили и
разарали до темеља.

При једном таквом казивању у смирај дана, затекли смо
и ову последњу серију ђака кампера, која је у дебелој
хладовини крошње манастирског дрвета просто „упијала”
речи решичког свештеника Васе Лупуловића, иначе доктора
наука и стручњака за средњовековну и савремену историју
српског православља на овим просторима.

Корисници овог минипредавања из далеке прошлости
базјаш-ког и златичанског манастира, су том приликом
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сазнали да су овдашњи верници пре скоро осам векова,
предвођени светитељем Савом Немањићем, подигли ове две
наше најстарије светиње и на њиховим темељима дограђи-
вали себе и у својој се вери православној потврђивали.

Радује овдашње Српкињице и Српчиће и то што им
професорка Ђорђевић помаже на часовима ликовног и
музичког образовања, јер лепе слике налажу адекватан избор
боја, а милозвучне песме најпогоднију музичку линију.

На крају ове наше посете Духовном кампу при злати-
чанском манастиру, сазнали смо и то да је многим његовим
штићеницима већ сада жао што су летње ферије на измаку,
али се опет надају да ће ова „тренутна сета” бити савладана
чим их школско звоно буде окупило у њиховим лепо уређе-
ним школама.

Јован Долић
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ВИДОВДАНСКИ САБОР У МАНАСТИРУ
ЗЛАТИЦИ

Видовдан, један од највећих српских празника и ове
2012. године свечано је прослављен у Златици, манастиру у
карашсеверинској жупанији, близу српске границе.

Након свете архијерејске литургије коју је служио
владика Лукијан уз саслужење викара о. Маринка Марковог
и свештеника из околних места, кренуло се у литију до
извора и старе цркве, од које су данас остали само темељи,
после које је у цркви уследило резање славског колача.
Овогодишњи кум манастирског сабора је био Маријус
Ботезат, док је за идућу годину кумство преузео Мита Исак,
обојица из Прњавора.
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После литургије у манастирској порти присутнима је се
најпре обратио књижевник Славомир Гвозденовић, који је
истакао важност и посебност Видовдана, позвавши владику
Лукијана да поздрави бројни окупљени народ. Владика је
између осталог истакло и следеће: „На Видовдан треба да
извршимо смотру пред царем Лазаром и пред целим небом,
а имамо и чиме то да урадимо. Манастир Златица је сада
православни бисер у овом крају, а знамо у каквом је стању
донедавно био. Не требају нам школе и дипломе да би неком
објаснили шта је то вера православна, већ само неколико
речи – наша вера је крсна и васкрсна. Господ нам је помогао
да у наше време видимо ову светињу у њеној пуној слави“.

Треба истаћи да је манастирска црква била у јако
критичном стању, али је недавно генерално реновирана уз
финансијску потпору Министарства културе Румуније, тако да
је овом средњевековном здању поново враћен стари сјај.
Познато је да је манастир Златица и једна од локација
летњих духовних дечијих кампова, где се ученици српских
школа васпитавају у духу православља и уживају у летњим
чарима природе.

Реч је припала и његовој ексцеленцији Лазару Маној-
ловићу, који је подвукао да: „Морамо бити свесни да је
потребно непрекидно и доследно радити на обједињавању
свих снага српског народа и великих потенцијала матице и
расејања. Данашња Србија треба да извуче поуке из недавне
про-шлости и да градећи модерну, победничку, економски
развијену, просперитетну и политички утицајну земљу, по-
стане стожер и тачка ослонца целокупне нације која се
простире на пет континената. Видовдан, знамо то, није праз-
ник радости, већ празник мудрости, дан у којем се присећамо
наших палих српских јунака и у тишини промишљамо о
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нашој будућности. Видовдан, који се слави као дан дијаспоре
и Срба у региону, тужан је али истовремено и најпоучнији
дан у српском народу, јер је учинио да нас наш историјски
пораз начини будућим победницима. Желим да вам сећање
на кнеза Лазара и косовске јунаке још једном учврсти
уверење да је српство и његова сједињеност у матици и
дијаспори наш највећи залог и наша највећа светиња“.

Председник Савеза Срба у Румунији, Огњан Крстић,
истакао је да морамо поштовати наше светиње и старине,
знајући да је наше данашње оружје знање, вера и слога.
Песникиња Љубица Рајкић се такође обратила окупљенима,
подсети-вши на косовски завет, а присутне је поздравила и
председница општине Соколовац, Олга Гица.

Потпредседници Савеза Срба, Мирчета Милосављевић
и Славољуб Аднађ, уручили су захвалнице манастирском
братству за залагање око обнове манастира.

Србобран Милошевић из Белобрешке је прочитао
неколико одломака из „Завештања Стефана Немање“, док је
певачка група из истог села извела две песме посвећене
Видовдану.

Глумац Марко Аџић је прочитао песму „Колико Косова
у мени“ Славомира Гвозденовића, да би на самом крају ђаци
соколовачке школе, који су се одлично прика-зали на првом
фестивалу дечјег фолклора, извели краћи позоришни комад.

Горан Мракић
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ПРЕОБРАЖЕЊСКИ САБОР У
МАНАСТИРУ БАЗИЈАШ

Предиван дан и предивно вече 18. августа крај Дунава
у близини наше светиње, манастира Базијаша, а у само
предвечерје великог празника Преображења Господњег,
саборног дана у манастиру, задужбине Светог Саве. По
традицији се тог предвечерја, на бденије окупља мноштво
верника из околних села, па и шире. Диван је ово тренутак
да се окупе и бројни свештеници, пре свега из соколовачког
протопрезвитерата, а посебна је част и радост да је са њима,
са народом и свештеницима, Његово Преосвештенство
Епископ Лукијан.

Празнично бденије
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Тако је било и ове године, а већ 19. пут је славље
допуњено и испуњено културним и књижевним садржајем:
уручивањем „Велике базјашке повеље“ за остварења на
књижевном пољу учешћем значајних песника из наше земље
и матице, али и Ликовном колонијом у Српском културном
центру „Свети Сава“, уређеном и функционалном од пре
неколико година у згради бивше српске школе, тик уз
манастирску цркву.

И рекох да је народа било као ретко где на оваквим
славама или манифестацијама. Црква је увек премала и
претесна да прими све вернике у „свој загрљај“, тако да
већина верника остаје у порти.

Отац Сава Мареш је говорећи о Преображењу, о значају
ове духовне светковине за српски народ, између осталог
казао: „Славимо Преображење Господње, када је Господ

Присутни народ
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четрдесет дана од свога страдања, заједно са својим учени-
цима, изашао на Гору Тавор, на високу гору где се облак са
облаком сусреће и тамо се преобразио. Догађај је био тако
дирљив за његове свете апостоле, да нису могли очима
људским да то гледају. Господ се одједном појавио, као
сунце, а хаљине његове су сијале као светлост. Ученици су
сагнули главе чувши глас са неба који каже: Ово је син мој
љубљени који је по мојој вољи, а ви устаните и не плашите
се. Подигавши главе видеше лик који им је био и познат, и
драг. Лик Исуса Христа...“.

После бденија сваке године следи онај узвишен и неза-
бораван чин уручивања лауреату „Велике базјашке повеље“,
ове године већ 19. пут. Поред гостију песника били су на
овом почасном месту, испред двери древног манастира,
одакле се пружа предиван поглед на Дунав, на обе његове
обале, и румунске и српске, присутни и ЊП владика
Лукијана, прота Маринко Марков  архијерејски заменик,
двадесетак свештеника из соколовачког протопрезвитерата,
челници Савеза Срба у Румунији, учесници манифестације
„Дани Преображења Срба у Румунији“, званичне личности и
што је најбитније, мноштва наших сународника.

Песник Славомир Гвозденовић је отворио скуп речима:
„Драги наши сународници, драги румунски пријатељи,
уважени пријатељи из десетак градова Србије, драга браћо
Срби из Мађарске. Хвала Богу и Светом Сави што смо још
једном заједно о Преображењу и Данима преображења Срба
у Румунији, манифестацији за коју тврдимо да је најзначај-
нија духовнокњижевна манифестација целокупног српског
расејања. То нам чини посебну част и то нам даје за право
да смо на добром путу. Дужан сам и овом приликом да
захвалим нашој цркви, Његовом Преосвештенству владики
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Лукијану, свима који су уложили труда, душе и срца да имамо
овако нешто...“.

Поздрављајући, у име организатора, све присутне, Сла-
вомир Гвозденовић је изнео податак да је на манифестацији
присутно и петнаестак сликара и вајара и двадесетак песника
из Србије, Мађарске и Румуније и да ће ликовњаци, по окон-
чању колоније, неке своје радове поклонити манастирима
Базјашу, Златици, српским школама и другим установама.

Владика Лукијан је благословио присутне на сабрању
речима: „Ево, и овога дана, који толико чекамо срцем да се
нађемо у сенци овога манастира, да гледамо у комшилук који
нам је такође драг. И овај дан, и ово свето вече, када смо се
окупили да обележимо празник који је значајан и за наше
спасење. Свако треба да да од себе онолико колико може. Бог
не очекује више, а не очекује ни мање. За нас су дух и
култура нераздвојни. А празник светлости, Преображење
Господње, је диван разлог да се окупимо и да чујемо бисере
наше културе. Посебно захваљујем Савезу Срба који је
покренуо ову манифестацију и да се ова књижевна награда
уручи управо у манастиру Базијашу и да носи име славног
манастира...“.

Када је реч о овогодишњем добитнику „Велике базјашке
повеље“, песнику Ђорђу Сладоју, Славомир Гвозденовић је
још додао: „Ђорђо Сладоје је данас један од најзначајнијих
српских песника. Он је једнако српски песник из Сарајева, а
и српски песник из Новог Сада, где данас живи. Његово дело
је огледало српског живљења и трајања на српским просто-
рима. Он се својим стиховима обраћа и српском народу,
обраћа се на свом језику и Богу и српским свецима. Он
огледа оно што је лепо у нама, а понекад и оно што је мање
лепо, али увек налази ону благу, људску и песничку
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молитвену реч. Његова поезија се не рецитује само,
исказује... Она се плаче. Јесте она је наша српска суза...“.

Председник ССР, Огњан Крстић, је потом уручио
„Велику базјашку повељу“, уваженом и цењеном песнику, а
претходно је Александар Чотрић, председник Одбора за
српску дијаспору у Скупштини Србије, упутио неколико
реченица присутнима: „Ви вечерас додељујете великом
српском песнику ову значајну награду. Лично сматрам да сви
ви заслужујете награду, вас двадесетак хиљада Срба који
живе у Румунији, за све оно што сте чинили и чините данас,
а уверен сам да ћете и у будућности чинити, на очувању
своје вере, свог језика, свога писма, на очувању веза са
својом матичном земљом, на успостављању и проширењу
пријатељских односа са државом Румунијом, са румунским
народом. Недавно је саопштено у Београду да је од свих
земаља у окружењу Србије, најбољи положај Срба у Руму-
нији. И ја се слажем са тим, али мислим да једна ствар није
довољно подвучена и истакнута, а то је да за тај положај није
заслужна толико ваша држава у којој живите, колико ви, који
сте се за такав статус и за таква права изборили мудрошћу,
радом, успостављањем свих пријатељских веза о којима сам
говорио...“.

Обраћање лауреата присутнима у порти
манастира Базјаш

„Ваше Преосвештенство, преподобна мати, часни оци,
и господо, колеге и пријатељи. Живјети у расејању као
мањина деликатно је и тешко увек и свуда, како заједници
тако и појединцу. Бити српска мањина још је теже и дели-
катније, а није чини се, ако ћемо право рећи, лако данас ни



124 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС

једноставно ни нама у матици, имајући у виду замрзнуту
слику која је о нашем народу створена у свијету, боље рећи у
мраку балканских догађаја поткрај двадесетог века. Рекох да
и појединцу у мањини није лако, а то понајбоље знају
пјесници, по особеном начину на који виде и доживљавају
свијет, по односу на политичку и друштвену стварност. По
искошеним животним ставовима пјесници су од Платона до
данас у мањини, у ужој и широј заједници, па и у самој
породици. Са те се позиције они и оглашавају, шаљући своје
шифроване језичке поруке, као што се са пучине писмо у
боци шаље.

Припадници мањинске заједнице чији је живот корект-
но уређен, јесу носиоци плодоносног међукултурног прожи-
мања и драгоцена спона међу народима. Мањинска позиција,
прије свега, подразумева појачану жудњу за матицом, за

Додела Базјашке повеље
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целином матичне културе, језика, религија и родне мелодије,
такорећи, ону вечну носталгију да се свуда пребива као код
куће. То уједно појачава напор да се очува сопствени
идентитет у мјери која не угрожава егзистенцију већинској
заједници, којој такође припадају и по чијим законима живе.
У том напору поезија је једноставно незаобилазна. Она је
један од важних градивних елемената колективног иденти-
тета, поготово малих народа и мањинских заједница. Поезија
је она свијетла жижа у којој се уврштају историјске, духовне
и језичке религијске силнице једног народа. Она је жири и
неизбрисиви траг нашег земаљског и небеског трајања у
времену. Све оно што је историја расијала диљем земаљског
шара, поезија на свој увек нов и непоновљив начин у језику
сабира. Она је последња одбрана сваког, па и мањинског
идентитета и златна копча са матицом и њеним кључним и
духовним вриједностима.

Драги пријатељи, хвала вам на „Великој базјашкој
повељи“ коју са радошћу примам као дар ближњих, мојих
рођака, такорећи. Јер род јесмо сви по вјери и језику, по
духовном наслеђу и животној свакодневици. Род јесмо и по
жудњи за нашом једином матицом, Србијом, каква би могла
бити и какву пјесници не престају да сањају. Било би ми
заиста драго ако у неком мом стиху пронађете или
препознате понешто од сопственог искуства. Тако бих лакше
повјеровао да сам ово значајно и драго признање заиста
заслужио....“.

Сутрадан, на сам празник Преображење Господње,
епископ Лукијан је служио свету архијерејску Литургију уз
саслужење протојерејаставрофора Маринка Марковог, прото-
синђела Јустина (Стојановића), јеромонаха Никона (Кори-
ћанца) као и ђакона Слободана Вујића, кога је епископ
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Лукијан рукоположио у чин
свештеника. У надахнутој бе-
седи окупљеним вернпицима
протојереј др Васа Лупуловић
је говорио о празнику Прео-
бражења Господњег на гори
Тавору.

Велики број верника је
приступио светим тајнама
исповести и причешћа. По
заамвоној молитви, Епископ
је рукопроизвео настојатељи-
цу манастира монахињу Апо-
линарију (Ковачевић) у чин
игуманије, а затим је извршен
литијски опход око цркве и
освећено је грожђе и жито и
преломљен славски колач.

Ово литургијско славље својим певањем увеличао је
Црквени хор из Белобрешке који је био и домаћин ове славе
и манастиру су у знак кумовања поклонили једну свеште-
ничку одежду.Кумство за идућу годину преузео је новоруко-
положени свештеник о. Слободан Вујић.У манастирској пор-
ти је припремљено послужење за све вернике.

Србољуб Мишковић
протосинђел Јустин (Стојановић)

Одликовање игуманијским
чином м. Аполинарије
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XIV ШКОЛА ПОЈАЊА ЕПАРХИЈЕ
ТЕМИШВАРСКЕ

Божијом вољом и благословом Његовог Преосвештен-
ства Епископа будимског и администратора темишварског Г.
Лукијана, у периоду од 05. до 17. августа 2012. године, уз
материјалну помоћ Епархије темишварске и Савеза Срба у
Румунији, још једна генерација - што старих што нових
полазника заинтересованих за црквено појање, учествовала
и чини нам се са још већим интересовањем и ентузијазмом
пратила предавања, сада већ устаљеног и у те сврхе оспо-
собљеног училишта при манастиру Св. Георгија на Брзави.

17.08.2012- После Свете архијерејске Литургије у
манастиру Светог Георгија – Епископи Лукијан и

Никанор са предавачима и полазницима ΧΙV Школе
појања Епархије темишварске
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Некада је Епархија темишварска била, по добром појању
и још бољим појцима, славна и на далеко позната. Данас на
нашу велику жалост не поседује више тако богат појачки
кадар као некада. Просто се човек одушеви и срце му од
радости заигра у грудима када му се укаже несвакидашња и
све ређа прилика да чује песму благодарности небеском
Творцу из грла физички изнемоглих појаца по нашим срп-
ским парохијама. Слушајући искрено појање, простодушних
и, за наше прилике, изузетно-талентованих појаца из Нађфа-
ле, мислима се враћамо у славну и незаборавну прошлост
нашег народа, када се испевана молитва у свакој од наших
парохијских цркава разлегала истом лепотом, готово без
икакве разлике, од Дунава па све до Мориша.

У покушају да се на неки начин стане на пут и
превазиђе феномен нестајања добрих појаца и изађе из стања
једноставно-пасивног констатовања неизбежних чињеница,
покренута је иницијатива развијања црквеног појања и
оспособљавања квалитетног појачког кадра. С тим циљем,
већ неколико година српска православна Епархија темишвар-
ска одржава појачки курс у Манастиру Светог Георгија за
заинтересоване кандидате. Богу хвала, након стидљивих и
скромних почетака овог Течаја, сада је већ цифра заинтере-
сованих у сталном порасту. Ова је иницјатива наишла на
позитиван одјек и ширег православног живља (Србија и
Мађарска). Као и обично, и ове 2012. године течај је одржан
у току месеца августа.

Свој рад Школа је практично започела 05.08.2012.
године окупљањем предавача и ученика и договарањем о
раду, поделом ученика по групама и одређивањем предавача
за сваку од њих.

Предавачи су били свештеници: Бошко Тикартић, Јоца
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Несторовић,Саша Јашин и Иван Попов. Директор Школе је
био као и ранијих година протојереј-ставрофор др Бранислав
Станковић, а духовник протојереј Александар Петровић.

Предавања је слушало укупно 12 кандида који су били
подељени у три радне групе и подела је учињена сходно
могућностима сваког кандидата понаособ, те на основу
раније стеченог искуства из црквеног појања.

У покушају да се одређено време за одржавање овог
курса што боље искористи, радило се понајвише црквено
појање, затим ствари из богослужбене праксе (Типик,
упознавање са богослужбеним књигама итд.). Што се тиче

Новоодликовани прота Александар са епископима и
присутнима
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пређеног градива, оно се своди на предавање лакших ствари
почетницима (одговарања, Литургија, празнични тропари
итд.), док за је оне напредније предавано из осмогласног,
празничног и пригодног појања. Другим речима ради се о
ономе што би сваки парохијски појац требао да зна. Са
кандидатима који су брже и боље савладавали пређено
градиво, радило се посебно.

За сваку је похвалу да кандидати показују све веће
интересовање за црквено појање, те и задовољавајуће савла-
ђују градиво. То се најбоље могло констатовати приликом
испитивања сваког кандидата понаособ пред испитном Ко-
мисијом која је радила у саставу од: Архијерејског заменика,
протојереја-ставрофора Маринка Марковог, протојереја-
ставрофора др Бранислава Станковића, Директора Школе
појања и духовника, протојереја Александра Петровића.
Испит је одржан 16.08.2012. године у просторијама конака
манастира Св. Георгија. Сви испитани кандидати су успешно
положили испит, а трочлана Комисија је у свом записнику,
кога је проследила Управи Епархије темишварске, детаљније
образложила о испитивању сваког кандидата понаособ.

Сутрадан, 17.08.2012. године као круна завршнице ове
Школе одслужена је Архијерејска Литургија, којом је началст-
вовао високи гост, Њ.П. Епископ банатски Г. Никанор уз
саслужење протојереја Алексанра Петровића, јеромонаха
Никона (Корићанца) и ђакона Игора Станковића.У току малог
входа,Епископ Никанор је по благослову надлежног Епископа
Лукијана,за вишедеценијски предани рад на Њиви Господњој
у повереним му парохијама као и за допринос раду Школе
појања,наградио протојереја Александра Петровића, привре-
меног пароха у Мачевићу, правом ношења напрског крста.
Након литурије, у присуству видљиво узбуђених родитеља и
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пријатеља, Епископи су се обратили својим беседама, после
којих су полазницима подељене дипломе о овогодишњем
положеном течају.

Била је ово још једна прилика да заједно научимо како
се треба обратити Творцу кроз певану молитву. Она треба да
је као један букет најмириснијег и предивног цвећа, кога
умилним славопојем узносимо пред наднебесним и преузви-
шеним Престолом Господа Славе за здравље наших најближ-
њих, али и за покој и олакшање оних који су се из ововреме-
ности преселили у вечност.

«Појте Богу нашему појте, појте цареви нашему појте».
Амин.

јереј Јоца Несторовић
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ХРАМОВНА СЛАВА И ПРОМОЦИЈА
КЊИГЕ О ЛЕСКОВИЦИ

Другог августовског дана мештани пољадијског села
Лесковица свечано су прославили, заједно са бројним
гостима и званицама, храмовну славу и празник Светог
пророка Илије. Славску литургију са резањем колача и
освећењем кољива служили су са почетком у 10.00 часова у
српском православном храму отац викар, протојереј-ставро-
фор Маринко Марков, архијерејски заменик, протојереј Васа
Лупуловић, парох решички, јереј Миланко Стојановић, парох
немећански, јереј Борислав Ђорђевић, парох лесковачки и
ђакон Слободан Вујић.

Овогодишњој храмовној слави у овом лепом и мирном
селу крај реке Нере поред много мештана, присуствовали су

Резање славског колача
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представници локалне управе, председник Савеза Срба у
Румунији, Огњан Крстић и неколико председника наших
месних организација.

Након трократног опхода православог храма са иконом
и литијама на челу свештеници и верници су се зауставили
у маленој порти где је обављено резање славског колача у
присуству овогодишњег кума, Иве Стојичевића, који је са
члановима своје породице припремио све како налаже
српска традиција.

Малу парохију, коју чине вредни и сложни парохијани
и њеног пароха јереја Борислава Ђорђевића похвалио је отац
викар Маринко Марков и у својој беседи истакао њихово
настојање и труд да у овим тешким временима сачувају
прадедовску православну веру. На овим лепим речима
упућеним Лесковчанима захвалио је месни парох Борислав
Ђорђевић и пред окупљеним народом најавио кума храмовне
славе за следећу годину, Симеона Радосављевића.

Поводом значајног јубилеја - 220 година постојања
садашњег српског православног храма у Лесковици, издата је
од стране Савеза Срба у Румунији књига Српска православна
парохија из Лесковице кроз време, чији је аутор протојереј др
Васа Лупуловић. Промоција ове значајне монографије одржа-
на је испред месне цркве.

Присутнима се у име Савеза Срба, обратио председник
Огњан Крстић, који је између осталог додао: „Поштовани оче
викару, поштовани оци Српске православне цркве, драги
мештани Лесковице, драго ми је што смо данас са вама
поводом двоструког славља – јубилеја, духовног и културног.
Савез Срба у Румунији има за циљ очување српске традиције
и културе на овим просторима, а доказ томе су књиге и
монографије. Лесковица је на културној мапи међу ретким
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парохијама о којој је написана књига, а то захваљујући у
првом реду нашим културним посленицима, који су успели
да прикупе довољно материјала за издавање ове значајне
монографије. И само заједно, сви ми окупљени око наше
српске православне цркве и наших српских школа, можемо
опстати на овим просторима и још једном доказати да смо
добри православци и Срби.”

У наставку је реч узео Љубомир Степанов, председник
Издавачког савета ССР, који је након поздравних речи
упућених домаћинима и гостима представио монографију
Српска православна парохија из Лесковице кроз време, аутора
Васе Лупуловића и истакао да је Лесковица једино српско
село у Румунији о којем постоје три штампане књиге. Први
рад посвећен насељу „Срби у Лесковици“, био је написан у
првој половини прошлог века од стране свештеника Трајана
Константина и објављен од Карансебешке епископије 1937.
године, други рад „Лесковица између прошлости и садаш-

Промоција књиге
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њости“, аутор универзитетски професор Михај Н. Радан,
објављен је у Темишвару 2003. године, а трећи рад – моно-
графија протојереја Васе Лупуловића Српска православна
парохија из Лесковице кроз време, на српском и румунском
језику, објављена је ове године. Ова монографија је резултат
дугогодишњег рада протојереја Васе Лупуловића која се
заснива на студијама пронађених докумената који се чувају у
лесковачком парохијском архиву. У књизи читаоци могу
пронаћи податке о историји села, историјату српске цркве,
служитељима православног храма, о споменицима и
сликарству, о школству, итд. Превод књиге са румунског на
српски језик урадио је Миладин Симоновић.

Аутор монографије, протојереј др Васа Лупуловић, је на
почетку свог излагања поздравио све присутне, а затим још
једном истакао значајан јулилеј српске православне цркве из
Лесковице, 220 година постојања садашњег храма и додао:
„Монографија коју сам написао посвећена је историјату
српске парохије из места, као и њеним мештанима. Желим
да још једном захвалим свима онима који су ми много
помогли око издавања ове књиге: Савезу Срба у Румунији,
пароху лесковачком Бориславу Ђорђевићу, који ми је уступио
архивску грађу, Миладину Симоновићу за превод на српски
језик, супружницима Мађина, куму овогодишње храмовне
славе Иви Стојичевићу, Живи, Влади и Животи Кокару,
Сими Брумару, Душану Олару, итд.”

По завршетку промоције монографије о Лесковици,
аутор и представници ССР поделили су књиге окупљеним
мештанима, а на платоу, испред српске цркве, у центру овог
малог пољадијског села покрај Нере, уследио је кратак
културно-уметнички програм. Обучени у српске банаћанске
народне ношње наступили су девојке и младићи чланови
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КУД „Свети Никола“ из Дињаша. Они су приказали игре из
Баната, у кореографији Раде Стојанова, уметнички руково-
дилац Жељко Тодоров и још једном дочарали сву лепоту
наших српских народних игара из Баната.

Миодраг Тодоров
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ОСВЕЋЕЊЕ ОБНОВЉЕНЕ ЦРКВЕ И
ЖИВОПИСА У МАЧЕВИЋУ

У четвртак 8. новембра 2012. године, када Црква
Христова слави Светог Великомученика Димитрија, Његово
Преосвештенство Епископ адм. темишварскики Г. Лукијан
осветио је малим освећењем генерално обновљену цркву
Вазнесења Господњег као и нов живопис у Мачевићу,а затим
је служио Свету Архијерејску Литургију.

Епископу су саслуживали: протојереји-ставрофори:
Владимир Марковић, Марин-
ко Марков, Васа Плестић,
Стојан Петровић, Алексан-
дар Петровић, протосинђел
Јустин (Стојановић), јеромо-
нах Никон (Корићанац) и
јереј Јоца Несторовић.У току
литургији владика је рукопо-
ложио у чин ђакона, дипло-
мираног теолога г. Миодрага
Јовановића, родом из Маче-
вића. На литургији је било
присустно скоро сво свеш-
тенство архијерејског намес-
ништва соколовачког, мо-
наштво као и мноштво
верног народа из места и
околине. Ђаконско рукоположење
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Након Свете Литургије прота Стојан Петровић је
присутнима одржао пригодну беседу у којој је истакао да је
спасење једино могуће у заједници Тела Христовог, тј. Цркви,
казавши да је изузетно срећан и радостан поводом овог
историјског догађаја за ову парохију и село. Затим је у име
свог оца, проте Александра, који је дугих тридесет осам
година парох у месту, прочитао имена приложника заслуж-
них за обнову и улепшавање мачевићке светиње, изразивши
им благодарност за исто.

На крају је Преосвећени Епископ Лукијан, са великим
одушевљењем, свима присутнима такође честитао овај
историјски догађај који је реализован захваљујући старањем
свештеника и свих који су дали свој допринос за обнову
храма. Он је нагласио да ова генерација треба да буде
поносна што се ово Божије дело испунило у њихово време.

У продужетку је било послужење за све присутне.
Молимо се Господу овај свети храм и дање буде место

молитве и обожења свих оних који у њега буду долазили и
Богу се молили, светим божанским тајнама се причеш-
ћивали, венчавали се, крштавали и упокојених се сећали.Нека
овај свети храм и даље сведочи живу веру, наду и љубав
према Христу Господу ове генерације српског народа села
Мачевића, који, иако у тешким временима и сложеним усло-
вима живота, обнови овај свети храм као залог чврсте вере
према Богу, према своме роду и потоњим генерацијама.

ђакон Миодраг Јовановић
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МИТРОВДАН - ХРАМОВНА СЛАВА У
КНЕЗУ И ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

,,САБРАНИ СПИСИ ПРОТЕ НИКОЛЕ
НИКОЛИЋА”

Не знам како је било пре једног века на Митровдан,
храмовној слави српске православне цркве посвећене Светом
великомученику Димитрију, и колико је народа присуст-
вовало тада богослужењу, светој литургији и резању славског
колача, али је ове 2012, године црква била пуна верника.
Наравно, свети храм нису могли испунити једино Срби из
Кнеза, великог и лепог села, будући да их је мање од
тридесет душа, али су зато дошли њихови сељани, суседи и
пријатељи Румуни, јер у Кнезу суживот свих националности

Вечерња служба
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може бити пример и узор осталима.
Свештеник Душан Кључар, парох варјашки и админи-

стратор српске парохије у Кнезу је одслужио свету литургију
у преподневним сатима. И поподневном вечерњем богослу-
жењу поводом храмовне славе су присуствовали бројни
верници и општински челници, затим гости из Темишвара
као и представници Савеза Срба у Румунији на челу са
председником Огњаном Крстићем.

Православна црква у Кнезу је до краја 19. века, посве-
ћена исто Светом великомученику Димитрију, опслуживала
подједнако и Србе и Румуне. При подели црквене општине
по националној основи, тадашња црква је остала румунској
већинској заједници, а Срби су добили имовинску надокнаду
и подигли себи засебну цркву 1888-1889. године. Да кажемо
и то да је иконостас сликао познати иконописац Душан
Алексић из Арада.

Након вечерње службе и беседе оца Душана, уз
садејство певачког црквеног друштва из Варјаша, уследио је
традиционални чин резања колача и освећења кољива, од
стране свештеника и кумова овогодишње славе, бројне

Наставак традиције
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породице Адамов. Славску ружу за наредну годину преузели
су млађани Ненад и Сузана.

Два изузетна чина вреди поменути овом приликом.
Породица Драгана и Данице Илин из Варјаша је српском
светом храму у Кнезу подарила велелепну икону Светог
Архангела, рад госпође Данице. На полеђини иконе стоји
записано: Поклон за Вас, од Данице и Драгана, свештеника
Душана и певачког друштва из Варјаша, 8. новембар 2012.
Није ово први дар породице Илин нашим светим храмовима,
а то може бити за похвалу, посебно што је и Драган члан
црквеног певачког друштва из Варјаша, једног од најброј-
нијих у нашим селима.

Ово је била и прилика да се обави и промоција сабра-
них списа проте Николе Николића, а поводом стогодишњице
његовог упокојења. Промоцији је присуствовао један од
аутора ове монографије, Стеван Бугарски (други аутор је
Љубомир Степанов). Говорећи о овој књизи, Стеван Бугар-
ски је истакао чињеницу да је прота Никола Николић рођен
управо у Кнезу, у породици где су били бројни свештеници,
1827. године. Након школовања у родном месту, Темишвару
и Богословији у Вршцу, док је у Загребу слушао филозофију,
Никола Николић се враћа у Кнез где је радио као учитељ и
ђакон. Рукоположен је за свештеника 1854. године, а за
месног пароха изабран је 1868. године. Упоредо са обавља-
њем свештеничке дужности отац Никола је много и писао и
објављивао у српским публикацијама онога времена на
територији тадашње Аустро-Угарске царевине. Писао је
чланке на разне теме, али и песме. Све је то сабрано у овој
књизи на преко 300 страница. Прота Никола Николић је
сахрањен на сеоском српском гробљу.

Србољуб Мишковић
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ПРОСЛАВА МАТЕРИЦА У
САБОРНОЈ ЦРКВИ

У недељу пред празник Рођења Господа Исуса Христа
празнују се Свети Оци Старог завета, тј. Христови преци по
телу. Старозаветни оци добили су тај назив захваљујући
физичком (телесном) очинству, јер су у питању Христови
преци по телу, преко Јосифа и Марије, поменути у Његовом
родослову код јеванђелиста Матеја и Луке. У старозаветне
праведнике спадају: патријарси, цареви, пророци, првосвеш-
теници, побожне жене и сви који су у Старом завету
показали савршено јуначко дело вере у Бога. Плод те вере је
Пречиста Дјева којом се открила предвечна тајна и испунило
Божије обећање о Месији – Христу Спаситељу.

Овај празник у нашој помесној Цркви и народу познат
је и као Оци или Очеви, и као Детинци и Материце,
представља припрему за хришћанске породице за велики
празник рођења Богодетета Христа у окриљу Свете породице
у Витлејему. У овим недељама у народу живи обичај „вези-
вања“ и „дрешења“ међу члановима породице. Ово пред-
ставља нешто много више од пуке игре укућана, њиме се
потврђује свеза љубави којом су повезани сви чланови
хришћанске породице. Због такве љубави Бог ствара свет
кроз Сина Јединородног у Духу Светоме. А узвраћајући
љубав и Син Божији страда за живот света. У таквој љубави
смо и ми хришћани позвани да узрастамо у Цркви Божијој.

У недељу Светих Праотаца, када се Наша Света Црква
сећа и свих мајки хришћанки, 30. децембра 2012. године,
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Његово Преосвештенство Епископ будимски и адм. темиш-
варски Г. Лукијан, служио је Свету Архијерејску Литургију уз
саслужење свештенства у Саборној темишварској цркви.Било
је присутно мноштво верника и деце.

Непосредно пре почетка службе, Епископ је рукопро-
извео у чин чтеца и ипођакона сабрата манастира Златице ,
монаха Герасима (Милића), а затим је у току Литургије истог
рукоположио у чин јерођакона, пожелевши му спасоносну
службу у Цркви. Ово рукоположење је било историјско, јер
за манастир Златицу није било рукоположење неколико деце-
нија.

По завршетку Свете Литургије, поводом празника Ма-
терице, у епископском двору уприличена је традиционалана
изложба женских ручних радова. Овога пута били су пред-
стављени радови из парохија Печке и Торње. Уз изложбу је
изведен и пригодан културно-уметнички програм.

протосинђел Јустин (Стојановић)

Присутни на изложби
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СЛУЖБЕНО

SRPSKA PRAVOSLAVNA

EPARHIJA TEMI[VARSKA

Бр. 333 / 01.11.2012.

A P E L

U maj~inskoj brizi za svoju duhovnu decu, za
budu}nost srpskog pravoslavnog æivqa u Rumuniji,
Srpska pravoslavna eparhija temi{varska, upu}uje apel
svakom Srbinu/Srpkiwi, pa i svakom drugom dobro-
namernom i po{tenom ~oveku, bez obzira na versku i
nacionalnu pripadnost da se zaхo‘i kako, kad i gde ume
i mo‘e da upozna javno mwewe sa Velikom Nepravdom
koja se ~ini u poznatom sporu oko vra}awa zakladne
zgrade ”Makri-Stojkovi}” – ”Makrinog doma”, Srpskoj
pravoslavnoj crkvenoj op{tini Temi{var-Grad.

Mi ne æelimo da iko uti~e na tok i ishod
pravosudnog postupka, jedino {to ho}emo jeste da
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Pravda pobedi i da ne moramo vi{e trpeti uvrede i
nepravde koje nam se ve} 18 godina (OSAMNAEST !!! ),
koliko traje sudski  proces po tom pitawu, nanose.
Na{a deca nemaju svoje obdani{te, zabavi{te, svoju
zgradu {kole, a pokojna Persida Makri-Stojkovi} je
upravo u tom ciqu 1860. godine ostavila ovu zgradu
Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj op{tini temi{varsko-
gradskoj!

Javno i glasno vapijemo i molimo da svi qudi
dobre voqe i svi odlu~uju}i ~inioci, kako u Rumuniji,
u Srbiji, u Evropskoj Zajednici i u vasceloj srpskoj
dijaspori pomognu da se na{a srpska deca usele u svoje
zdawe, jer Srpska pravoslavna eparhija temi{varska
svim srcem æeli da se to {to pre ostvari!

Mi ni{ta tu|eg ne}emo, jedino traæimo ono {to
je na{e i {to su nam preko sto godina priznavali i
Austro-Ugarska carevina i Kraqevina Rumunija i
Narodna Republika Rumunija, pa ~ak i Socijalisti~ka
Republika (do 1968 kad su nam zgradu oduzeli komu-
nisti)! ZAR DEMOKRATIJA tako ne{to ne priznaje!
Mi ne}emo i ne æelimo da verujemo da je to u XXI veku
jo{ uvek mogu}e u jednoj evropskoj demokratskoj zemqi!

U to ime  zajedno sa predstavnicima svih srpskih
ustanova i odgovaraju}im ~iniocima, upu}ujemo ovaj
APEL I MOLBU da svi ZAJEDNO stanemo u odbranu
na{ih prava i imovine, jer kako neko lepo re~e:
Svetosavsko srpsko ime nismo nasledili od predaka,
ve} smo pozajmili od budu}ih pokolewa! Zbog wih i
radi wih trebamo u~initi i vi{e nego {to moæemo
kako bismo im obezbedili da sa dostojanstvom i
ponosom nadaqe prenose zave{tawe Svetoga Save,
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Dositeja Obradovi}a, Save Tekelije, Dimitrija Tiro-
la, Pavla Kengelca, Vuka Karaxi}a, Branka Radi~e-
vi}a, Milo{a Crwanskog i mnogih drugih velikih i
znamenitih muæeva na{ega roda koji su ovde ro|eni
ili delali i stvarali, a imamo i wihove dostojne
naslednike koji i dan-danas delaju i stvaraju!

Na{e sve{tenstvo, na ~elu sa svojim Arhipa-
stirom, episkopom Lukijanom, usrdno se moli @ivome
i Istinitom Bogu i vapije: Gospode, usli{i glas
molitve na{e i daj da Tvoja Istina i Pravda
pobedi, sada, uvek i u vekove vekova, Amin!

ИЗ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ЕПАРХИЈЕ ТЕМИШВАРСКЕ
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КАНОНСКЕ ПОСЕТЕ,
ПРИЈЕМ И СЛУЖЕЊА

ЕПИСКОПА АДМ. ТЕМИШВАРСКОГ
Г.Г. ЛУКИЈАНА У 2012. ГОДИНИ

Припремио: Епископ Лукијан

02.01. Свети Игњатије Богоносац. Пререзао славски колач
протојереју-ставрофору Владимиру Марковић, дугого-
дишњем архијерејском заменику и викару, и своме
изузетном сараднику, а поводом његове Крсне славе.

15.01. Недеља. У Темишвару-Град служио литургију са о.
Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, о. Миро-
славом Драган, о.Јустином (Стојановић) и ђаконом
Јоцом Несторовић.

18.01. У манастиру Базијаш служио литургију и свештање
водице са о.Спиридоном (Вељковић).
Са о. Маринком Марков и братијом манастира Златице
пререзао колач старешини манастира Базијаш високо-
преподобној мати Аполинарији (Ковачевић), а поводом
њеног Имендана.
Служио парастос блажено-почившем епископу славон-
ском Емилијану Маринковић, а поводом 30-то годиш-



148 ГЛАСНИК ЦРКВЕНИ ЧАСОПИС

њице његовог упокојења (1982-2012).
19.01. Богојављење. У Соколовцу служио литургију са:

о.Маринком Марков, о.Спиридоном (Вељковић),
о.Перицом Живановић, ђаконом Јоцом Несторовић и
ђаконом Миланом Миоковић, а чтеци: теолози Перица
Орбишор, Васа Моза и богослов Снежан Михај.
У присуству конзула Р.Србије у Темишвару г.Лазара
Манојловић, те лидера Срба у Румунији Славомира
Гвозденовић, депутата Срба у Парламенту Румуније
г.Душана Попов, лидера Срба и мањина у жупанији
Караш-Северин др.Љубице Рајкић, и верног народа
литијом на реку Неру, где смо заједно са ЊП Епископом
банатским г.г.Никанорем и саслужитељима и народом
освештали водицу, јединствено у целом свету, на
обалама реке Нере, они у Србији а ми у Румунији.
Примио дипломираног теолога Верољуба Брнзеј.

20.01. Свети Јован. Пререзао славски колач ЊП Епископу
банатском г.г.Никанору, поводом његове Крсне славе.
На Крсној слави код о.Никона (Корићанац).
На Крсној слави код о.Стојана Петровић.

23.01. Примио архијерејског намесника темишварског о.Бра-
нислава Станковић.

26.01. Примио дипломираног теолога Дејана Жигум са њего-
вом вереницом.
Примио о.Никона (Корићанац) у вези шуме у манастиру
Светог Георгија.
На бденију у Решици са о.Маринком Марков, и студен-
тима теологије Миодрагом Јовановић и Перицом
Орбишор.
На Вечери поезије књижевнице др.Љубице Рајкић.

29.01. Часне вериге ап. Петра. Поводом своје Преславе слу-
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жио литургију у Темишвару-Мехали са о.Нектаријем (из
манастира Велико Средиште, Епархија банатска), о.Вла-
димирем Марковић, о.Стојаном Петровић, о.Живком
Велимировић, о.Зораном Остојић (Епархија будимска),
о.Никоном (Корићанац) и ђаконом Миланом Миоковић,
а уз пристуство монахиња Епархије темишварске и
банатске.

01.02. Одржао седницу ЕУ Одбора.
04.02. Одржао седницу Епархијског савета Епархије темиш-

варске.
26.02.-02.03. У манастиру Светог Георгија са својим монашт-

вом провео прву седмицу Часног поста и служио све по
типику.

29.02. У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену
литургију са о.Симеоном (Алмажан).

02.03. У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену
литургију са о.Спиридоном (Вељковић).

03.03. Теодорова субота.У Варјашу изјавио саучешће г-ђи
Даринки Цоцин, а поводом трагичне смрти њеног сина
Радивоја (у монаштву: Атанасије).
Пререзао славски колач о.Мирославу Стојков, поводом
његове Крсне славе.

04.03. Недеља Православља. У Темишвару-Град служио ли-
тургију са: о.Маринком Марков, о.Зораном Остојић
(Епархија будимска), о.Мирославом Стојков, о.Миро-
славом Драган, о.Јустином (Стојановић), ђаконима
Јоцом Несторовић и Миланом Миоковић. Чтеци: сту-
денти теологије у темишвару и деца војног аташеа Р.
Србије у Будимпешти Тешан и Милутин Новаковић.
У присуству високих званица: ЊП Епископа лугошког
г.г. Пајсија, војног аташеа Р. Србије у Будимпешти
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г.Марка Новаковић, конзула Р.Србије у Темишвару
г.Лазара Манојловић, председника цо Будимпешта
г.Милана Кићевац, депутата Срба у Парламенту у Буку-
решту г.Душана Попов, представника Савеза Срба у
Румунији г.Огњана Крстић, директора српске гимназије
„Доситеј Обрадовић“ у Темишвару г.Стевана Перинац,
и верног народа, отворио пригодну изложбу о
манастиру Хиландару, а поводом Недеље православља.

05.03. Пачисти понедељак. По обичају исповест и причест
свег свештенства и монаштва Епархије темишварске. У
Темишвару-Град служио пређеосвећену литургију са
о.Маринком Марков, о.Спиридоном (Вељковић) и
ђаконима Миланом Миоковић и Миливојем Горник.
Са свештенством и монаштвом одржао братски саста-
нак.

06.03. Примио дипломираног теолога Душка Кључар са ве-
реницом Биљаном.
Примио архијерејског наменсика арадског о.Огњана
Плавшић у вези имања „Павлиш“ које припада мана-
стиру Бездин.

07.03. У Темишвару-Град служио пређеосвећену литургију са
о.Јустином (Стојановић).
Посетио парохију Улбеч, ради договора о подизању
новог храма.

08.03. Обретење главе Светог Јована Крститеља. У Темиш-
вару-Град служио пређеосвећену литургију са о. Јусти-
ном (Стојановић).
Примио архијерејског намесника темишварског о.Брани-
слава Станковић и о.Ивана Попов, пароха у Улбечу.

09.03. Посета Клисури и Пољадији са викарем о.Маринком
Марков и егзархом за манастире о. Јустином (Стојановић).
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Посета манастиру Базијаш и договор са лидером Срба
и мањина у жупанији Караш-Северин др.Љубицом
Рајкић, о обнови манастирског комплекса.
Посета манастиру Златици и увид у ток радова на
храму.

11.03. Недеља Григорија Паламе-Пачиста. Служио у Темиш-
вару-Град са о.Маринком Марков, о.Мирославом
Стојков, о.Јустином (Стојановић) и ђаконом Јоцом
Несторовић.

25.03. Недеља средопосна. У Темишвару-Мехала служио
литургију са о.Стојаном Петровић, о.Јустином (Стоја-
новић), о.Живком Велимировић и ђаконом Миланом
Миоковић.

26.03. У манастиру Сведтог Георгија служио пређеосвећену
литургију са о.Маринком Марков, о.Љубомирем Матић
и ђаконом Миланом Миоковић. Причешће и братски
састанак са свештенством и монаштвом темишварског
архијерејског намесништва.

27.03. У манастиру Бездину служио пређеосвећену литургију
са о.Дином Чоков, о.Милованом Милин, ђаконом
Миланом Миоковић и ђаконом Миливојем

Горник. Причешће и братски састанак са свештенством и
монаштвом арадског архијерејског намесништва.

28.03. У Темишвару-Град служио пређеосвећену литургију са
о.Мирославом Стојков.

07.04. Благовести и Лазарева субота. У Пожежени служио
литургију са о.Савом Мареш и ђаконом Миланом
Миоковић, појали о.Александар Петровић, мр.Сава
Галкан, хор жена и школска деца.
У Радимни служио празнично вечерње и обавио
Врбицу. Служио са о. Верољубом Гвозденовић и
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ђаконом Миланом Миоковић, а појао мр.Сава Галкан.
Посетио манастир Базијаш.

08.04. Цвети. У Старој Молдави служио литургију са о.Васом
Плестић и ђаконом Миланом Миоковић.
Посетио манастир Златицу.
Посетио гробље у Соколовцу, узорно уређеном захва-
љујући пароху о.Перици Живановић.

09.04. Велики понедељак. У Мачевићу служио пређеосвећену
литургију са о. Савом Мареш, о.Верољубом Гвоздено-
вић и ђаконом Миланом Миоковић, а појали о.Алексан-
дар Петровић, о.Бошко Тикартић и о.Сава Станковић.
Посетио Радимну ради договора о наставку живопи-
сања храма.
Посетио манастир Базијаш.

10.04. Велики уторак. У манастиру Базијашу служио пређе-
освећену литургију са о.Савом Мареш, о.Верољубом
Гвозденовић и ђаконом Миланом Миоковић.
Рукоположио у чин ђакона Верољуба Брнзеј.
Причешће и братски састанак са свештенством и
монаштвом соколовачког архијерејског намесништва.

11.04. Велика среда. У Свињици служио пређеосвећену литу-
рију са о.Живом Мартиновић, о.Савом Мареш и
ђаконом Миланом Миоковић, а појали: о.Бошко Тикар-
тић, о.Сава Станковић, проф. Јадран Мартиновић и
мр.Сава Галкан.
Посетио село Свињицу и упознао се са последицама
катастрофалног пожара.
Посетио зидине манастира Сириње.

12.04. Велики четвртак. У Љубкови служио литургију са:
о.Живом Мартиновић, о.Савом Мареш, ђаконом
Миланом Миоковић и ђаконом Верољубом Брнзеј, а
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појали о.Бошко Тикартић, о.Сава Станковић и мр.Сава
Галкан.
Рукоположио ђакона Верољуба Брнзеј у чин презвитера.
Служио бденије у Саборној цркви у Темишвару-Град.

13.04. Велики петак.
Ходочашће по Христовим гробовима арадског
намесништва: 1. Надлак; 2. Печка; 3. Торња; 4. Арад-
Гај; 5. Арад; 6. Фенлак; 7. Нађфала; 8. Варјаш, 9.
Кетфељ; 10. Кнез; 11. Моноштор; 12. Мунара; 13.
манастир Бездин;
У манастиру Бездину одслужио Опело Христово са
житељима манастира.

14.04. Велика субота. У манастиру Бездину служио литургију
са о.Симеоном (Алмажан) и ђаконом Миланом Мио-
ковић.
Наставио ходочашће по Христовим гробовима арадског
намесништва: 14. Велики Сенпетер; 15. Саравола; 16.
Велики Сенмиклуш; 17. Чанад. Затим и у 18. Темиш-
вару-Мехала; 19. Темишвару-Фабрика; 20. Темишвару-
Град; и 21. Малом Бечкереку.

15.04. Васкрсење.
Васкршње јутрење у Малом Бечкереку, служио са:
о.Мирославом Драган, о.Јустином (Стојановић),
ђаконом Јоцом Несторивић и ђаконом Миланом Мио-
ковић, уз хор теолога и о.Жива Милованов. Литургију
служио у Темишвару-Град са: о.Маринком Марков,
о.Мирославом Стојков, о.Стевом Рајић, о.Јустином
(Стојановић) и ђаконом Јоцом Несторовић.
Рукоположио ђакона Јоцу Несторовић у чин презвитера.
Рукоположио дипломираног теолога Слободана Вујић у
чин ђакона.
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На традиционалном васкршњем пријему у Митрополији
банатској.

21.04. У Темишвару на годишњој скупштини Савеза Срба у
Румунији.
Пријем у Епископској резиденцији за амбасадора Босне
и Херцеговине у Букурешту његову екселенцију Душка
Ковачевић, генералног конзула Србије у Темишвару
Лазара Манојловић и секретара АП Војводине г.Ђурића.

06.05. Ђурђевдан. Служио литургију у ман. Св. Ђорђа и
рукоположио о. Милана Миоковић у чин свештеника и
г. Јосифа Станковић у чин ђакона.

17.05. На промоцији књиге о.Саве Јањић у Београду.
19.05. У Београду саслуживао саборно литургију у храму

Светог Саве са Патријархом и члановима Сабора СПЦ
и такође при канонизацији светих мученика из
Момишића.

20.05. Недеља. У Борчи (Епархија банатска) на позив ЊП
Епискога банатског г.г. Никанора саслуживао у новом
храму Свете Петке.

21.05. На позив ЊП Епископа банатског г.г.Никанора узео
учешће у прослави просветних радника у Ковилову.

24.05. Спасов-дан. Поводом храмовне славе служио литур-
гију у Темишвар-Граду са протојерејем-ставрофором
Владимирем Марковић, о.Браниславом Станковић,
о.Стојаном Петровић, о.Мирославом Стојков, о.Бојаном
(из Пећинаца, Епархија сремска), о.Миланом Миоковић,
ђаконима Миливојем Горник, Слободаном Вујић и
Јосифом Станковић.
Рукоположио у чин презвитера о.Миливоја Горник.

30.05. Са викарем о.Маринком Марков посетио Ост-Кирхли-
хе институт у Регенсбургу.
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14.06. На Имен-дану код егзарха Епархије темишварске
о.Јустина (Стојановић).

27.06. У Темишвару-Град служио бденије уочи Видов-дана.
28.06. Видов-дан. У манастиру Златица, на црквено-нарoд-

ном сабору служио литургију и парастос са викарем
о.Маринком Марков, о.Живом Мартиновић, о.Савом
Мареш, о.Верољубом Гвозденовић, и ђаконом
Слободаном Вујић. Појао хор из Белобрешке.
У манастиру Златица договор са др.Љубицом Рајкић о
манастиру Базијашу.

11.07. У Темишвару-Град служио бденије уочи своје Крсне
славе.

12.07. Петров-дан. По благослову ЊП Епископа бачког
г.г.Иринеја служио литургију у Молу са о.Николом
Почуча (Епархија будимска), о.Миланом Ичин, парохом
у месту и ђаконима Зораном Живић (Епархија будимска)
и Слободаном Вујић (Епархија темишварска).

13.07. Канонска посета Улбечу.
13.07. Канонска посета парохији Парац.
13.07. Посета маузолеју-гробници племените породице Нико-

лић у Рудни.
Опљачкано и оскрнављено!

14.07. По благослову ЊП Епископа сремског г.г.Василија вен-
чао у Кукујевцима Слободана Чавка и његову невесту.

16.08. Са викарем о.Маринком Марков увид у радове на
Епископском Двору у Темишвару.

17.08. У манастиру Светог Георгија на литургији коју је
служио ЊП Епископ банатски г.г. Никанор, а поводом
завршетка ЧЙV Школе појања Епархије темишварске.
По замолби надлежног архијереја, ЊП Епископ банат-
ски г.г.Никанор уручио одликовање напрсним крстом
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протојереју Александру Петровић, дугогодишњем
духовнику Школе појања.

18.08. У Конзулату Р.Србије на пријему за раднике на пољу
културе.

18.08. Посетили манастир Кусић.
18.08. Посетили манастир Златицу.
18.08. У манастиру Базијашу служио бденије уочи манастир-

ског Сабора.
19.08. Преображење. У манастиру Вазнесења Господњег, у

Базијашу служио литургију поводом Сабора, са викарем
о.Маринком Марков, егзархом о.Јустином (Стојановић),
о.Никоном (Корићанац) и ђаконом Слободаном Вујић.
Присутно цело архијерејско намесништво соколовачко.
Рукоположио ђакона Слободана Вујић у чин презвитера.
Рукопроизвео монахињу Аполинарију (Ковачевић) за
игуманију манастира Базијаш.

21.08. У манастиру Светог Георгија се исповедио са својим
монаштвом код игумана манастира Српски Ковин
о.Андреја (Пандуровић)

21.08. Канонска посета парохији Српски Семартон.
21.08. Канонска посета парохији Дињаш.
21.08. Примио дипломираног теолога Драгослава Везелић са

вереницом, а поводом ступања у брак.
22.08. Канонска посета Банатској Црној Гори: Станчеву,

Петровом Селу и Краљевцу.
23.08. Примио о.Бранислава Станковић, о.Никона (Кoрића-

нац) и о.Раденка Стојковић.
24.08. Примио професора веронауке из Падинске Скеле

г.Будимира Кокотовић и директорицу тамошње школе
Мерицу Буј –Бјелогрлић.

26.08. Недеља. Служио литургију у Торњи са викарем
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о.Маринком Марков, о.Огњаном Плавшић, о.Верољубом
Брнзеј.

26.08. Канонска посета парохији Печка, и увид у радове на
поправки парохијског дома.

26.08. Посетио имање манастира Бездина у Павлишу.
27.08. У манастиру Бездину служио бденије уочи манастир-

ског сабора.
28.08. Велика Госпојина. У манастиру Ваведења Пресвете

Богородице у Бездину служио литургију поводом
манастирског сабора, са викарем о.Маринком Марков,
о.Огњаном Плавшић, егзархом о.Јустином (Стојановић),
о. Штефаном Пакурар (Румунска црква).

28.08. На вечерњи у Чакову, поводом храмовне славе.
31.08. Посета градилишту новог храма у Улбечу.
02.09. Недеља. У Мачевићу служио литургију са о.Алексан-

дром Петровић и о.Стојаном Петровић.
02.09. У Старој Молдави венчао сина проте Васе Плестић,

Саву са његовом изабраницом Мирелом.
04.09. На позив ЊП Епископа милешевског г.г.Филарета по-

сетио манастир Милешеву, а затим и манастир Кума-
ницу.

06.09. Посетио манастир Свету Петку Изворску код Параћина
и тамошњи дом за женску децу.

10.09. По благослову надлежног архијереја посетио манастир
Жичу.

15.09. У Београду у Патријаршији на пријему код ЊС АЕМ
Патријарха српског г.г. Иринеја.

15.09. По благослову АЕМ Патријарха српског у Београду
крстио Нину Стефановић, кћерку председника Скуп-
штине Р.Србије.

26.09. У Темишвару-Град служио бденије и изношење крста.
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27.09. Крстов-дан. У Темишвару-Град служио литургију са
викарем о.Маринком Марков, егзархом о.Јустином
(Стојановић), о.Мирославом Драган, о.Јоцом Несторо-
вић, о. Слободаном Вујић.

28.09. Свети Јосиф темишварски. У Темишвару-Град служио
литургију са протојерејем-ставрофором Владимирем
Марковић, викарем о.Маринком Марков, о.Савом Попо-
вић, о.Живком Велимировић,о.Јустином (Стојановић),о.
Никоном (Корићанац) и ђаконом Јосифом Станковић.
Свештенике о.Саву Поповић и о.Живка Велимировић
наградио чиновима протојереја. Причест свештенства
и монаштва и братски састанак Епархије темишварске.
Доделио орден Светог деспота Стефана Лазаревић
професору Јоци Бугарском, заслужном за културу, а
посебно на пољу музике.

30.09. Недеља. Служио литургију у Иванди са егзархом
о.Јустином (Стојановић), о.Миливојем Горник и ђако-
ном Јосифом Станковић, а чтеци: теолози Миодраг
Јовановић и Перица Орбишор.

02.10. Примио инжењера за цркву у Улбечу;
Примио о.Сашу Јашин;
Примио о.Миливоја Горник.

04.10. У Београду на позив ЊС Патријарха српског г.г.Ири-
неја на дочеку посмртних остатака и помену члановима
династије Карађорђевић: кнезу Павлу, кнегињи Олги и
кнежевићу Николи.

21.10. Недеља. Служио литургију у Темишвару-Град са вика-
рем о.Маринком Марков, о.Мирославом Стојков,
о.Мирославом Драган, егзархом о.Јустином (Стојано-
вић), о.Јоцом Несторовић, о.Слободанон Вујић и
ђаконом Зораном Живић (Епархија будимска).
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21.10. У Темишвару-Град венчао теолога Миодрага Јовановић
са изабраницом Анђелијом.

26.10. У Резиденцији у Темишвару примио г.Павла Станоје-
вић са његовом екипом која уређује архив Епархије
темишварске.

27.10. Света Петка. У манастиру Светог Георгија служио ли-
тургију са егзархом о.Јустином (Стојановић) и о.Ни-
коном (Корићанац).

27.10. Примио монаха Герасима (Милић).
28.10. Свети Лукијан. У Темишвару-Град служио литургију

поводом Имен-дана, са протојерејем-ставорфорем Вла-
димиром Марковић, викарем о.Маринком Марков,
егзархом о.Јустином (Стојановић) о.Стеваном Рајић,
о.Мирославом Стојков, о.Мирославом Драган, о.Зора-
ном Остојић (из Будимпеште), о.Никоном (Корићанац),
о.Јоцом Несторовић. Чтеци: ипођакон Зоран Благојев и
теолози Миодраг Јовановић, и Перица Орбишор, а
присутни и: игуманија манастира Базијаш ВП мати
Аполинарија (Ковачевић) и монах Герасим (Милић).
Умировљене протојереје Стевана Рајић и Мирослава
Стојков наградио правом ношења напрсног крста.

08.11. Митров-дан. У Мачевићу служио литургију са протоје-
рејем-ставорфором Владимирем Марковић, викарем
о.Маринком Марков, о.Васом Плестић, о.Александром
Петровић, о.Стојаном Петровић, егзархом о.Јустином
(Стојановић), о.Никоном (Корићанац), о.Јоцом Несторо-
вић. Рукоположио управника Двора епископског дипло-
мираног теолога Миодрага Каталина Јовановић за ђа-
кона. Присутни игуманија манастира Базијаш ВП Мати
Аполинарија (Ковачевић), братија манастира Златице.
Чтечеви: Перица Орбишор и Стефан Боцок. Појао хор
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из Улбеча.
08.11. У Мачевићу освештао нове фреске у храму Вазнесења

Господњег.
08.11. Посетио манастир Златицу.
09.11. Посетио манастир Бездин.
30.11. У манастиру Светог Георгија на Имен-дану о.Никона

(Корићанац) пререзао му колач.
01.12. У манастиру Златица служио литургију са егзархом

о.Јустином (Стојановић), о.Перицом  Живановић и
ђаконом Миодрагом Јовановић.

01.12. У Темишвару-Град на бденију и концерту хорова из
Темишвара, Зрењанина (Србија) и Приједора (Републи-
ка Српска).

02.12. У Темишвару-Град служио литургију са викарем о.Ма-
ринком Марков, о.Ратком (из Приједора), о.Мирославом
Стојков, о.Живком (из Приједора), егзархом о.Јустином
(Стојановић), о.Мирославом Драган и ђаконом Миодра-
гом Јовановић. Рукоположио дипломираног теолога
Дејана Жигум у чин ђакона. Појали хорови: Темишвар-
Града, Зрењанина и Приједора.

03.12. Примио епархијског фискала г.Милета Илић који је
поднео извештај о ситуацији неких некретнина.

03.12. Примио о.Ивана Попов, пароха у Улбечу у вези радова
на новом храму.

04.12. Ваведење. У манастиру Бездин служио литургију са
викарем о.Маринком Марков, о.Огњаном Плавшић,
егзархом о.Јустином (Стојановић), о.Душаном Кључар и
ђаконом Миодрагом Јовановић.
Рукоположио ђакона Дејана Жигум у чин презвитера и
дипломираног теолога Душка Кључар у чин ђакона. У
присуству свег свештенства арадског намесништва и
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игуманије бездинске ВП Мати Ангелине (Бајић)
служили и парастос пок.проти Ђури Плавшић.

30.12. Материце. У Темишвару-Град служио литургију са ви-
карем о.Маринком Марков, о.Мирославом Стојков,
егзархом о.Јустином (Стојановић), о.Мирославом Дра-
ган, о.Живком Велимировић, о.Никоном (Корићанац),
о.Јоцом Несторовић и ђаконом Миодрагом Јовановић.

Рукоположио у чин јерођакона монаха манастира Златице
о.Герасима (Милић).

30.12. У Епископском двору отворио изложбу посвећену
празнику Материце, са радовима жена из парохија
Печка и Торња.

31.12. У Темишвару-Град на литургији (праксовање новору-
коположених свештенослужитеља.)

Припремио: Епископ Лукијан
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КЊИЖЕВНИ ОДЈЕК

ВАЗНЕСЕЊЕ

Који летео није, Господе, узнеси га,
Испрегни из вршаја, долапа и таљига!
Узнеси нишчег духом, паора и аласа,
И спаси сваког - коме је још до спаса;
Трговца, цариника и тужног журналисту,
Усправи, Свемоћни, и препознај у Христу,
Вртлара, калемара, дувача српског стакла
И невољника коме се ура примакла.
Узнеси венац лука, модри пламичак циме
И гомољ што Ти у тами слави име,
Жалосну врбу која се за ноћ шљуну,
Узнеси пометеног у земном рачуну,
Згученог у рупи и стидног у прочељу,
Узнеси млинара Луку и Мару хитропрељу;
Узнеси раслабљеног, већ уморног од лета,
Прашину с јеванђеља, са иконе и длета;
У брују молитвеном и хуку сирене,
Узнеси, Боже, душе у Теби измирене.
А мене,мољу, од земље не одвоји –
Да сами нису у земљи мили моји.

                                                 Ђорђо Сладоје
( из збирке песама: Земља и речи, Орашац, 2011)
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ВРЕМЕПЛОВ

СРПСКА ГРОБЉА
Једно писмо из прошлости о садашњости

-после 114 година-

,,Сећајте се старешина ваших
који вам проповедаше реч Божију,

гледајући на свршетак њихова живота,
 угледајте се на вјеру њихову“ (Јевр. 13,7)

Јереј Јован Јовановић1 написао је чланак који је
објављен у  СРБОБРАНУ – илустрованом календару за
годину 1898. у издању Српске штампарије у Загребу.

Читајући овај чланак, можемо закључити колико је наше
друштво у двадесет и првом веку,  унапредило или не свој
однос са  затеченим стањем крајем  деветнаестог века:

Српска гробља
Гробље је место, камо нам, кад откуцне час смрти,

свакоме од нас ваља поћи, то је место од којега се нико не
може уклонити, - место заједничко, на којем постају сви
људи једнаки: ,,слуга и господар, цар и војник, богат и убог“,
то је место гдје се смртно тијело предаје матери земљи, да
земља буде, од које је и постало.
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По вери нашој то је место освећено и као такво треба
и својом спољашности да одговара светости. А да ли наша
гробља одговарају светости?... На ово питање сваки од нас
порумениће у лицу од стида и оћутаће одговор.

Неред гробова, шипрази, дивљачне травурине и трње,
што су потамнили светост наших гробља, наћерују нам стид
на образ. Али то све показује, да нисмо честити синови
православне цркве српске. По њезинијем прописима дужни
смо помињати наше мртве и поштивати њихов помен. Црква
је установила и обреде за помињање мртвих а ти су:
преливање гробова, парастоси и задушнице, те је прописала
молитве и песме, што се имају молити и појати приликом
вршења ових светих обреда.

Црква наша примила је народни обичај: кољива за
мртве и прелила га Духом својим Светим. Црква наша, вера
наша и стари обичај народни наш налажу нам, да поштивамо
помен мртвих, а тим нам уједно кажу, да смо дужни гробове
наших умрлих похађати, држати у реду, а гробља да су места
украшена чистоћом и лепотом.

Наша садашња запуштена, коровом и драчом зарасла
гробља показују очито, да смо забаталили поштивање помена
наших умрлих родитеља и дечице. Да овим погубно утичемо
на наше потомке затирући и у њима поштивање помена
умрлих; да овим подривамо поштовање млађих према
старијима још за живота, - очигледно је.

За одржавање гробаља у реду и чистоћи иште се од нас
само малко ручног рада, за одржавање помена мртвима иште
се од нас неколико десетака преко цјеле године. Зар смо ми
збиља тако пали па нећемо и ту маленкост жртвовати наших
покојницима, како би и нама наши потомци жртвовали? Зар
нећемо да примером научимо наше млађе како смо дужни,
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поштујући мртве, још више поштивати живе? Неко свако
рекне хоћемо! Хоћемо! У наша запарложена гробља, која нас
данас срамоте пред Богом и пред страним светом,
претворићемо за кратко време у лепе вртове и садове, у које
ће бити мило доћи, да потражимо гробове наших покојника
о задушним данима и иначе кад нас срце тамо вуче.

Има ли кога, ко то неће?”

Приредио: јереј Саша Јашин

Напомене:
1 Јереј Јован Јовановић је рођен 1846. године у Вршцу. Дипломирао је у

вршачком клирикалном училишту и рукoположен је за свештеника 1873.
године. Био је парох у Рудни од 1885. до краја 1886. године, када је
премештен за пароха у Иванди где је остао до 1899. године.
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НАШИ ПОКОЈНИЦИ

МИЛКА ЛУКИЋ (1844-1912)

СЕЋАЊЕ НА ЈЕДНУ ДОБРОТВОРКУ
(Поводом стогодишњице од упокојења)

Срби се у Великом Семиклушу помињу још у почетку
15. века. Бавили су се претежно пољопривредом и сточар-
ством. Након што је Банат ослобођен од Турака, нагло се
развијају у већим насељима занатство и трговина. Такав је

Милка Лукић (друга с леве стране) са другарицама
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случај и са Семиклушом. Средином 18. века ту се насељује
одређени број Грка и Цинцара, махом занатлија и трговаца.
То је довело до развоја истих занимања и код месног српског
становништва те је у следећем веку насеље постало трго-
виште урбаног карактера.

Српски мајстори и трговци су развијали своје послове,
стварали имања, штедели ... али и помагали своју заједницу
нарочито као донатори.

Међу њима су се нарочито истицали чланови породице
Лукић.

Примера ради, Јосиф Лукић и син му Вартоломеј
Семиклушани родом а трговци пештански, поклонили су
месној цркви 1794. године велико звоно које је стајало на
црквеном торњу све до 1916. године када га је реквирирала
аустроугарска војска.

Браћа Ђорђе и Јован Лукић, трговци били су редовни
приложници црквене општине, нарочито крајем 19. века када
се сакупљао фонд за исплату трошкова поводом јерархијске
поделе између месних Срба и Румуна.

Угледавши се на претке, породичну традицију наста-
вила је и Емилија Милка-Мила Лукић почетком 20. века.

Мила Лукић је рођена 15. маја 1842. године у месту, од
оца Георгија (Ђуре) и матере Марије Лукић. Она је наставила
породичну традицију бавећи се трговином и стекла завидан
иметак. Још у младим годинама започела је свој хуманитарни
рад помажући омладину, школску децу и православну цркву.

Када је основана Женска задруга постала је њена
чланица, те је поред прописане уписнине и годишње
чланарине поклонила и 200 фор. да би ова установа могла
да почне са радом. Као знак признања изабрана је у Управи
исте.
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Један од првих већих подухвата Миле Лукић био је
оправка великог крста на Белварошком српском гробљу 1904.
године. Том приликом обновљен је крст, уређен је простор
око нега и постављена је ограда.

Јула месеца 1908. године на заузимање удове Миле
Лукић и овдашњих српских ћурчија предузето је реновирање
великог каменитог крста Српске православне цркве који је
стајао између ње и општинске куће.

Реновирање се састојало из подизања постоља за 30 см,
од поновног малање ликова, обнове текстова и асфалтирање
ограђеног простора. Мила Лукић је за тај посао дала 200

Крст премештен у
црквеној порти

Споменик Миле Лукић



ТЕМИШВАР - ГОД. 2012. 169

круна. Крст је осветио на Велику Госпојину месни свештеник
јереј Петар Агрима. У наше време овај је крст премештен у
црквену порту са јужне стране где се налази и сада.

Највећи поклон Миле Лукић српској семиклушкој
заједници јесте њено закладно завештање. Њиме је она
тестаментарно оставила Црквеној општини своју пространу
кућу бр. 137, на угледном месту, у вредности од 40.000 круна
са наменом за парохијски дом. Осим тога завештала је 2.000
кр. за оправљање парохијског дома од годишње камате исте
своте; затим оставила је легат од 1.000 кр. да се из камате
исте своте сваке године држи на дан смрти јој свечани
парастос; затим 400 кр. да се из камате ове своте држи
родитељима њеним парастос једном годишње; и на послетку
200 кр. да се из камате ове своте држи у реду костурница где
је она сахрањена. Свима овима завештајима управља месна
црквена општина.

Она је оставила и месној Српској добротворној женској
задрузи 500 кр под условом да иста делегацијски учествује на

Крст на раскршћу
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свечаном годишњен парастосу.
Мила Лукић је преминула 4/17. новембра 1912. у 69.

години живота свога и сахрањена је 6/19. новембра 1912. на
најсвечанији начин.

На њеном надгробном споменику урезан је следећи
текст:

Овде борави вечни санак српска добротворка МИЛКА
ЛУКИЋ рођ. 1842. год. 15. маја, преминула 1912. год. 4. нов.
пож. 69 год.

ОСТАВЉА ЗА СОБОМ МНОГЕ УСПОМЕНЕ, ЛЕПА
ЈОЈ ХВАЛА!

Након њене смрти и тестаментарне расправе, црквена
општина је преписала кућу 28. јуна 1913. године под бројем
6088, укњижила у грунтовници бр. 1228. и предала
свештенику на коришћење.

О томе је свештеник Петар Агрима оставио забелешку
у Парохијском летопису:

Дана 9/22. априла 1913. године уселио сам се у
парохијски дом који се састоји из 6 соба, 2 кујне, 2
јестичаре, 4 подрума, 1 кујне за прање рубља, нешто баште
и живинске авлије. Хвала нека је Богу и Емилији Лукић!

У овој је згради и сада парохијски дом, одборска сала,
седиште месне организације ССР и омладински клуб, и
налази се на Тргу 30. Децембра бр 11.

Наследници покојне Емилије Лукић поклонили су
месној црквеној општини два њена велика портрета и две
лепе велике слике са молбом да се оне изложе у парохијском
дому и у одборској соби што је тадашњи Црквени одбор
прихватио записнички 7. априла 1912.

У међувремену траг ових портрета се изгубио и зато
сматрамо да је крајње време да се они пронађу и изложе у
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знак пијетета према великој добротворки.
А Црквени одбор, уз помоћ месног свештеника, треба

да испуни захтеве из тестаментарне опоруке:
- да обнови и одржава гроб Емилији-Мили Лукић,
- да јој годишње приреди парастос и да покуша да

обнови њену закладу.
А Срби из Великог Семиклуша да се увек сећају врле

добротворке и да следе њен пример.
И док смо сабирали податке за овај напис, у суботу,

3.11. 2012. године, на иницијативу и уз помоћ породице
Душана и Велинке Аднађ, који већ десетак година одржавају
гроб добротворке, приређен је парастос Мили Лукић у
месној цркви. Хвала им.

Сада, поводом стогодишњице од упокојења, нека је
слава и хвала Емилији Милки-Мили Лукић и вечна јој памјат.

Љубомир Степанов
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Уредништво захваљује редакцији српског недељника
“Наша реч” на несебичној помоћи приликом

реализације овог броја “Гласника”.


