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 ГОСПОДИНУ ЛУКИЈАНУ 
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ПРАВОСЛАВНОМ ЕПИСКОПУ БУДИМСКОМ 
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МНОГАЈА ЉЕТА !!! 
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СВЕЧАНОСТИ 

 
ОСВЕЋЕЊЕ ОБНОВЉЕНОГ ХРАМА У ПАРЦУ 

 
У јутарњим сатима у суботу, 12. септембра, уз присуство 

свог свештенства архијерејског намесништва темишварског, 
мноштва званица и гостију, онако како приличи, мала српска 
заједница у Парцу, на челу са њиховим свештеником јерејем 
Слободаном Вујићем, дочекала је Његово Преосвештенство 
Епископа адм. темишварског Г. Лукијана, који је нашао за 
сходно да изврши велико освећење-троносање, генерално 
обновљеног храма Вазнесења Господњег у месту.  

Заједно са Његовим Преосвештенством Епископом 
Г.Лукијаном, у чину великог освећења храма и касније 
служењу Свете Литургије, саслуживали су :протојереј-
ставрофор мр Маринко Марков, архијерејски заменик 
Епархије темишварске, протојереј-ставрофор др Бранислав 
Станковић, архијерејски намесник темишварски,игуман Јустин 
(Стојановић), егзарх манастира Епархије темишварске, 
протосинђел Никон (Корићанац), настојатељ манастира Св. 
Георгија, месни парох јереј Слободан Вујић и ђакони Јосиф 
Станковић и Миодраг Јовановић. 

У оквиру чина великог освећења храма, после омивања и 
помазивања св. миром у Часну трпезу су положене честице 
моштију Светог великомученика Теодора Тирона и запечаћене 
восхомастиком. Затим су на четири угла часне трпезе 
постављене иконице четири јеванђелиста, а часни престо је 
прекривен срачицом и индитијом.Такође и зидови храма су 
помазани св. миром и пошкропљени св. водом. 
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Генерално обновљен храм Вазнесења Господњег  

у Парцу (саграђен 1849-1851.године) 
 
У току малог входа,Епископ Лукијан је месног пароха 

о.Слободана Вујића, за примерну и ревносну свештеничку 
службу, уложени труд и залагање око генералне обнове овог 
храма (грађеног од 1849-1851.г.), одликовао достојанством 
протонамесника. 

Након отпуста св. литургије, о. Слободан Вујић, је се 
присутнима обратио беседом, притом у име Српске 
православне црквене општине и парохије у Парцу, уручивши 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015 
 

8 
 

Захвалнице, за делатну љубав према православној вери и 
велико залагање око генералне обнове и уређење храма.На тај 
начин је истакао за пример осталим верницима: Нику Бојина, 
Миодрага Мрачића, Светислава Вујића из Фења, Ноју Панића, 
Живу Унипана, Богдана Благојева, потпредседника Општине 
Парац, Јоана Дунку у име Општинског одбора и породицу 
Флоринела Петрикаша.  

 
Додела епархијског високог одликовања 

 
Затим је на крају овог свечаног чина, Епископ Лукијан,  у 

име Српске православне Епархије темишварске, на основу  
предлога Управе парохије Парац и одлуке Епархијског савета, 
уручио високо епархијско одликовање, Орден III реда г. 
Михају Флорину Петрикашу, председнику месне општине 
Парац, за показану и делатну љубав коју је показао према 
Цркви Божијој, и посебно се истакао својим залагањем и 
доприносом око генералне обнове овог храма, који са новим 
рухом, поново постао украс овог прелепог и живописног места 
поред Тамиша. 

Горан Гога Пантин 
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ЕПАРХИЈСКА СЛАВА – СВЕТИ ЈОСИФ 
ТЕМИШВАРСКИ И ОСВЕЋЕЊЕ НОВОГ 

ХРАМА У УЛБЕЧУ 
 
Српски живаљ у Румунији је током векова здушно гајио 

и брижно неговао приврженост нашој прадедовској 
православној вери и светосављу. О томе сведочи прелепа 
ниска наших древних светиња, храмова и манастира од равног 
Бездина на Моришу, Св. Георгија на Брзави, па до дичног 
Базјаша на Дунаву, за који се тврди да је задужбина праоца 
српске цркве и школе – Светог Саве. Иначе, са својих преко 
педесет цркава и пет манастира, који представљају најлепши 
украс наше бурне али усправне прошлости ми, овдашњи Срби 
смо и сачували своје име, своју културу и свој идентитет на 
овим просторима. А тај дух љубави и привржености 
прадедовској вери и светосављу живи и дан-данас. Речит 
пример десио се у Улбечу у понедељак, 28. септембра. 

Празник Светог Јосифа Темишварског овога лета 
Господњег обасјао је посебном светлошћу небоземног 
догађаја, насеље Улбеч и верни народ овога краја. 
Овогодишња епархијска слава остаће у сећању не само нас 
одраслих већ и наше омладине, нашег подмлатка као дан у 
којем се дешавало нешто што се не виђа често у животу једног 
човека па ни у служби једног свештеника. 

Његово Преосвештенство Епископ будимски и 
администратор темишварски Г. Лукијан, обавио је Велико 
освећење новоподигнуте цркве Силаска Светог Духа на 
апостоле у Улбечу и том приликом положио свете мошти 
светог краља Стефана Првовенчаног - преподобног монаха 
Симона и светог великомученика кнеза Лазара у часни престо 
овога храма. 
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Новоизграђени храм Силаска Светог Духа на апостоле у Улбечу 
Фото: Дејан Попов 
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Литија у току великог освећења храма 
 
Након завршеног Великог освећења - троносања 

новоизграђене цркве, Преосвећени Епископ Лукијан је 
одслужио Свету архијерејску литургију, уз саслужење: 
протојереја-ставрофора мр Маринка Марковог, архијерејског 
заменик Епархије темишварске, протојереја-ставрофора др 
Бранислава Станковића, архијерејског намесника темишвар-
ског, игумана Јустина (Стојановића), егзарха манастира 
Епархије темишварске, јереја Дине Чоковог, пароха семиклуш-
ког, месног пароха јереја Ивана Попова, протођакона Тиберија 
Ардељана, доцент на Православном богословском факултету 
при Универзитету „Аурел Влајку“ у Араду, ђакона Данила 
Флорина Божина, којег је тог дана Преосвећени Епископ 
Лукијан рукоположио у чин свештеника и епархијских ђаконâ 
Миодрага Јовановића и др Јосифа Станковића. 

Било је присутно сво епархијско свештенство и 
монаштво. Литургијско сабрање увеличано је богоугодним 
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појањем Хора православне српске Саборне цркве у 
Темишвару. Свечаности су присуствовали и протојереј-
ставрофор Тиберију Бенеску, православни румунски 
свештеник и Александру Плоштинару, свештеник грчко-
католичке парохије из места. 

 

 
 

Благодарност заслужним хришћанима 
 

У току малог входа, Епископ Лукијан, наградио је јереје 
Дину Чокова (некадашњег првог сталног пароха у Улбечу), 
сада пароха семиклушког и јереја Ивана Попова, месног 
пароха, за досадашњу примерну свештеничку службу и 
залагање око изградње и уређење овог храма у достојанство 
протонамесника. 

После причешћа свог епархијског свештенства и отпуста 
св. литургије, месни парох протонамесник Иван Попов, 
присутнима је се обратио захвалном беседом и уручио 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015 
 

13 
 

захвалнице у име Црквене општине и парохије Улбеч, за 
делатну љубав према православној вери и велико залагање око 
изградње и уређења храма, и на тај начин истакао је за пример 
осталим верницима: Александру Стојанов, Душка Павла 
Попова, Дору Влада, Маријана Парвана и породицу Соломон. 

На крају овог свечаног чина, Епископ Лукијан је на 
предлог Управе Српске православне парохије Улбеч и 
препоруку архијерејског намесника темишварског, уручио у 
име Српске православне Епархије темишварске, висока 
епархијска одликовања, Орден III реда, породици Стојковић из 
Темишвара и господину Василеу Мишки, за делатну љубав 
коју су показали према Цркви Божијој, где су се истакли 
својим посебним залагањем и трудом око подизања новог 
храма у Улбечу, живећи у уверењу да у свету бољег улога 
нема, до Цркву Божију даривати. Ово црквено одликовање 
нека им послужи на част и сваки добри напредак, а свима нама 
за добар пример. 

У месном Дому културе, уприличен је свечани ручак за 
све званице. 

Горан Гога Пантин 
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ИЗ РИЗНИЦЕ БОГОСЛОВЉА 
 
 

 
ЕKСКЛУЗИВНОСТ И ИНКЛУЗИВНОСТ 

ХРИШЋАНСТВА - КРАТКА ЛЕКЦИЈА ИЗ 
ИСТОРИЈЕ ЦРКВЕ - 

 
 Преглед историје ране Цркве показује хришћанство као, 
с једне стране, изузетно конзервативну заједницу верних и, с 
друге стране, као веома „еластичан“ систем, способан за 
адаптацију у разним крајевима света. Како је, поставља се 
питање, могуће да једна стриктно монотеистичка религија, као 
што је хришћанство, буде ексклузивна и инклузивна у исто 
време, нарочито у периоду њеног настанка? Одговор је 
садржан у историјској чињеници Христовог Оваплоћења и не 
може се спорити његова актуелност ни у нашем времену: у 
окружењу у којем Црква често бива нападана за свој 
„либерализам“, „посветовњачење“, „екуменизам“ и остале 
ставове који немају чврсто утемељење у реалности, изузетно је 
битно осврнути се на формативни период црквеног учења и 
потражити смернице ка разрешењу лошег стања. Овде 
првенствено мислимо на бројне секте које су се одвојиле од 
тела Цркве са изговором да „чувају“ изворно хришћанство, 
православље и светосавље, а притом не узимају у обзир 
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целокупан став Цркве према свету од њеног почетка, нити 
желе да прихвате инклузивност њене мисије. 
 Када кажемо да је хришћанство истовремено 
ексклузивно и инклузивно, имамо на уму да је Црква одувек 
чувала своје свете догме и, у одређеним околностима, 
проповедала те исте догме на различите начине. Хришћанство 
је, дакле, ексклузивно у питању учења: ниједна историјска 
околност нити присила какве друге врсте не могу утицати на 
мењање догми о Светој Тројици, Христовом Оваплоћењу, 
Страдању и Васкрсењу, итд. Једноставније речено, Црква је 
искључива у односу на покушаје да се њена учења измене под 
утицајем других учења, како религијских тако и философских 
или чисто научних. Са друге стране, Црква је и неизмерно 
инклузивна: она је одувек прихватала добре плодове људске 
мисли, без обзира да ли ти плодови долазе из хришћанских 
или иноверних кругова. Овај последњи став захтева детаљније 
образложење. 
 У време када је хришћанство изашло из јудејског 
окружења у којем је поникло, суочило се са сасвим другачијом 
публиком. Многобожачки народи, на првом месту Грци, били 
су на вишем културолошком ступњу од старих Јевреја, имали 
су напреднију философску и научну мисао, итд. Врло је 
занимљива историја првог контакта између хришћанства и 
овог страног, нејудејског света. Изучавање те историје открива 
нам да је Црква сасвим другачија од оне слике коју у својим 
умовима имају савремени „зилоти“ и „чувари“ православља. 
Такође, она нам открива да је Оцима и учитељима Цркве 
потребно приступати с великом пажњом и увек размишљати о 
историјском контексту у којем су они писали и говорили. 
 Вероватно је најзначајнији елемент овог раног контакта 
Цркве са многобожачким светом однос библијског Откривења 
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и јелинске философије. Ми данас често прелазимо преко 
уџбеничких лекција о овом питању незаинтересовано, као да 
ова конкретна историјска лекција нема никакву важност за нас 
и наше време. Истина је, међутим, потпуно другачија. Прича 
почиње једним чудним виђењем Светог Апостола Павла: „И 
Павлу се показа виђење ноћу: бјеше неки човјек Македонац, 
који стајаше и мољаше га говорећи: Пређи у Македонију и 
помози нам! А кад видје виђење, одмах гледасмо да изађемо у 
Македонију, јер разумјесмо да нас је Господ позвао да им 
проповиједамо јеванђеље“ (Дап 16, 9-10). Овде можемо 
говорити о Божијој наредби да се Јеванђеље проповеда 
Јелинима као и Јеврејима, али често превиђамо речи самог 
Македонца: „Помози нам“! То говори да за задовољење 
људских духовних потреба није довољна само философија, 
Платонов Тимај или Аристотелова Метафизика, него Истина, 
а та Истина је Јеванђеље. Међутим, Павлов прелазак у 
Македонију није означио почетак уништења јелинске мисли. 
Сасвим супротно, означио је почетак плодног дијалога на 
добробит хришћанства и јелинског света, па на истим 
плодовима ми данас богословствујемо. 
 Ера апологетских Отаца важно је сведочанство о 
инклузивности Цркве. Свети Јустин Мученик и Философ је 
занимљива личност у целокупној причи о односу хришћанства 
са другима и другачијима јер је показао и оставио 
сведочанство да Црква од почетка није била заједница 
немилосрдних зилота, без слуха за било шта што није изворно 
црквено. Овде ћемо навести један одељак из његове Прве 
апологије: „Научени смо да је Христос прворођени у Бога и 
образложисмо да је Он Реч коме је причастан сав свет. Сви 
који су живели сагласно са Речју јесу хришћани, иако их 
сматрају за безбожнике; такви међу Јелинима беху – Сократ 
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и Хераклит и њима подобни; од варвара – Авраам, Ананија, 
Азарија и Мисаил, Илија и многи други; излагати овде њихова 
дела и животе било би, то знам, веома заморно; због тога ћу 
то изоставити. На исти начин и сви они који су у то време 
живели противно Речи јесу нечасни, непријатељи Христови и 
убице тих људи који живљаху у сагласју са Божијом Речи; сви 
који су живели и који и данас живе сагласно са Христом јесу, 
дакле, хришћани, неустрашиви и смирени“ (Свети Јустин 
Мученик и Философ, Апологија I упућена Антонину 
Побожном у одбрану хришћана). Знајући живот и учење 
философа Сократа, Свети Јустин се није либио да га назове 
хришћанином пре Христа. Тиме он признаје да Логос делује на 
тајанствене начине, на местима и кроз личности које нас данас 
могу изненадити. Јустин је, заправо, у стоичкој философији 
пронашао доброг савезника за проповед хришћанства међу 
незнабошцима, а симпатије према стоицима, њиховом учењу о 
логосима и њиховој етици, неће крити ни поједини каснији 
Оци. 
 У целокупном односу између хришћанства и 
философије било је и лоших елемената, тј. лоших ставова које 
Црква није прихватала као своје званично учење. Климент 
Александријски је кренуо путем којим је философију (можда 
несвесно) постављао изнад Откривења, док је Ориген под 
утицајем неоплатонизма у потпуности реинтерпретирао 
Откривење, и то на штету самог Откривења. Због тога њихова 
учења нису постала званична учења Цркве, мада вреди 
поменути да је Свети Максим Исповедник вековима касније 
успео усмерити оригенистичку мисао у православном правцу. 
Такође, падови Климента и Оригена не значе да је Црква 
морала заузети негативан став према философији. Такав став 
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је, на пример, држао Тертулијан, каснији отпадник од Цркве и 
члан једне зилотске секте. 
 Осим Светог Максима, Оригенову мисао су кориговали 
и велики Кападокијци. Изузетно је битно нагласити да су они 
били образовани у световним наукама, нарочито философији, 
колико и у богословљу. Поменули смо да је Оце и њихове речи 
потребно посматрати у историјском контексту, што важи и у 
случају Светог Григорија Богослова. Познато је да се Свети 
Григорије залагао и борио за доступност философије и науке 
хришћанима, али то није чинио само из личне љубави према 
овим плодовима људског ума. Наиме, цар Јулијан Отпадник 
забранио је хришћанима да похађају философске школе, 
надајући се да ће се хришћанство тако претворити у 
конзервативну секту која ће временом нестати. Свети 
Григорије је био свестан ове Јулијанове стратегије и због тога 
је критиковао како власти тако и оне хришћане који су 
мислили да хришћанство треба да буде нека катакомбна 
заједница. Опет, дакле, до изражаја долази инклузивност 
Цркве у односу са светом насупрот искључивости. 
 Данас смо сведоци великих борби за православље и 
борби против свега што није православље, а те борбе често 
нису изазване ничим осим личним анимозитетима и 
психолошки нездравим стањима. На крају се испоставља да 
такве борбе „за“ Цркву често буду борбе против Цркве. Врло 
је лако бити зилот и конзервативан: у таквом ставу нема 
потребе за размишљањем и залажењем у дубине богословске 
мисли Отаца, постоји само негација и осуда. Заиста, то је 
нешто најлакше. Са друге стране, постоји инклузивност и 
отвореност, што су ставови који захтевају много већи ступањ 
богословствовања. Није ли и само Оваплоћење Христово чин 
инклузивности, тј. укључивости Бога у односу према свету и 
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човеку? Није ли сврха хришћанског живота подражавање 
Бога? Како се, онда, и чиме може оправдати било каква 
ексклузивност у стварима које се не тичу светих догмата, тј. 
Писма и Предања? Свети Иринеј Лионски давно је рекао да је 
Христос Онај у коме целокупна светска историја доживљава 
своју рекапитулацију, тј. возглављење: све се креће око Христа 
и све у Њему проналази свој смисао и своје испуњење. Тако је 
не само са појединачним личностима већ и са свим плодовима 
људског ума. Морамо имати на уму још једну ствар: ниједно 
учење Цркве није само реч која стоји у књигама него је и реч 
која се проповеда. Може ли постојати здрава проповед у 
искључивости? Ако је то уопште и могуће, онда је врло тешко, 
чак непотребно тешко с обзиром на јасна упутства из Писма и 
Предања која инсистирају на једној јединој речи, а то је љубав. 
Такав треба да буде животни став сваког хришћанина. 
 

Ведран Голијанин, МА 
Православни богословски факултет  
Универзитета у Источном Сарајеву 
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ВАВЕДЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ ДЈЕВЕ МАРИЈЕ  
У ЈЕРУСАЛИМСКИ ХРАМ 

 
Свети апостол и јеванђелист Лука пише да је Пресвета 

Дјева Марија пореклом из рода цара Давида (1, 32). Родитељи 
њени – свети Јоаким и света Ана – живели су у Назарету, 
градићу на западној обали Генисаретског језера. Они су 
поклонили њихову девојчицу јерусалимском Храму, упркос 
томе што им је она била једино дете. 
 

АПОКРИФНО ПРЕДАЊЕ 
 

Рођење и детињство Пресвете Богородице није приказано 
у Јеванђељима или другим новозаветним књигама. Штавише, о 
тим догађајима врло ретко се говори. Њено рођење и 
детињство изложено је у апокрифним делима ранохришћан-
ског периода. То су Протојеванђеље (или Јеванђеље 
Јаковљево) и Јеванђеље о рођењу пресвете Марије приписано 
светом апостолу и јеванђелисти Матеју. Према овим изворима 
свети Јоаким и света Ана, целог свог живота нису имали деце 
и тек у дубокој старости Бог им је подарио ћерку Марију 
(јеврејски: Мириам, у преводу „омиљена“ или „љубљена“), као 
плод њихове усрдне молитве. 
 

УВОЂЕЊЕ У ХРАМ 
 

Када је девојчици било три година, родитељи су је, по 
обећању, одвели у јерусалимском Храму, где су је посветили 
Богу. Пресвету Дјеву Марију красило је лепо одело. На путу за 
Храм пратила их је група девојака које су певале духовне 
песме, а у рукама носиле упаљене светиљке. Њима у сусрет, 
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изашли су првосвештеник и други свештеници. 
Протојеванђеље спомиње име првосвештеника: Захарија, оца 
светог Јована Крститеља. 

Петнаест високих степеница водиле су до дворишта где се 
налазио свети Храм, у коме су само првосвештеник и 
свештеници имали приступ. За сваки корак напред јудејски 
обред предвидео је изговарање одређених псалама („песме 
степеница“ Псалми:119/120 – 133/134). Како је Пресвета Дјева 
Марија била још увек малолетна, њени родитељи намерили су 
да јој помогну при пењању, уз сваку степеницу говоривши 
псалме уместо ње. Али, – каже се даље у Протојеванђељу – 
Пресвета Дјева Марија, Божјом промишљу, брзо се попела уз 
степенице, неиспуњавајући старозаветни обред. 

Свети пророк Захарија, надахнут Духом Светим, увео је 
Пресвету Дјеву Марију, прелазећи кроз Светињу, у Светињу 
над Светињама, најсветије одељење Храма. Призор је био 
необичан за све присутне, тим више што је само 
првосвештенику било дозвољено ући у Светињу над 
Светињама, а то само једном годишње на „Дан Очишћења“ 
(Јом Кипур), након што је приносио жртву за себе и за народ. 
Улазећи у Дом Светилишта (Беит ха-Микдаш) Пречиста Дјева 
Марија постала је заувек пресвети Божји Храм. 
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ДЕТИЊСТВО 
 

Сходно светом Предању Цркве, Пресвета Дјева Марија је 
била настањена у близини Храма, заједно са другим девојкама 
сличног узраста, које су, као и она, биле васпитаване и 
посвећене Богу. То су биле побожне девојке, добре нарави, 
које су познавале Мојсијев Закон и служиле Богу дан и ноћ 
постом и молитвом (уп. Лк 2, 36-37). Такође, под надзором 
старих удовица окупљених око Храма, оне су обављале 
послове попут ткања свештеничког одела и остале радње 
прикладне њиховом узрасту. 

Када би девојке напуниле дванаест-тринаест година, оне 
би се вратиле својим домовима. Биле су при том слободне да 
се удају. Неке од њих су и даље радиле за Храм код својих 
кућа; уз то су чиниле и дела милосрђа према сиротињи. Када 
су остариле поново су одлазиле у Храм Божији, где су служиле 
све док их Господ није призивао к Себи. 

Родитељи Дјеве Марије, претходно испунивши свој завет, 
приневши жртве испред Храма и хвалећи Бога, вратили су се у 
Назарет, aли су често ишли у Јерусалиму, где су посећивали и 
поучавали своју ћерку. Када је Пресвета Дјева Марија 
напунила шест година, њен отац, свети Јоаким, преселио се у 
вечни живот, а света Ана се придружила старицама Храма, да 
би била ближе њеној милој ћерки. Када је Пресвета Дјева 
Марија имала десет година, представила се и њена мајка света 
Ана. Смиреношћу, добротом, послушношћу и непорочним 
животом, Пречиста Дјева Марија је украсила своје детињство 
проведено око Светог Храма у Јерусалиму. 
 

МАЈКА СПАСИТЕЉА СВЕТА 
 

Храњена од анђела молитвама, Пресвета Дјева Марија 
пажљиво примећује људе око ње. Чистотом њеног срца дошла 
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је до схватања онога што је довело наше прародитеље Адама и 
Еву и њихове нараштаја, да падају у грех и удаљавају се од 
Бога. Осећала је милост и сажаљење према људима, 
искушаним и наклоњеним злу, страстима и гресима. И 
тражећи лек за људски род, молила се Свемоћном Богу да не 
казни, него да излечи људе од сваке немоћи. А молитвом је 
продрла и до духовне висине виђења Господа, јер само они 
чистим срцем могу Бога видети (Јеванђеље по Матеју 5, 8). 

Далеко од сујете овог краткотрајног земаљског живота, 
Пресвета Дјева Марија је отворила пут ка небу. Њене усрдне 
молитве биле су саслушане, а Свемилостиви Бог изабрао је 
баш тај неувенули цветић изабраног народа да постане 
Емануилова мајка – Спаситеља света, Господа нашег Исуса 
Христа. Пречиста Дјева Марија, „часнија од Херувима и 
неупоредиво славнија од Серафима“, живећи крај Храма, 
посредством молитве, она је се попела до највеће висине 
познања Бога и Његове воље, и тиме себе показала као пример 
чистог живота. 
 

ВЕРИДБА 
 

Када је Пресвета Дјева Марија напунила дванаест година, 
она није хтела да напусти Храм и ступи у брак, него је желела 
да читав свој живот посвети Богу. Како је то било супротно 
тадашњим законима и обичајима у Израиљу, свештеници су 
одлучили да је предају побожном и праведном Јосифу, њеном 
даљем рођаку из Назарета, који је био осамдесетогодишњи 
удовац и имао је одраслу децу. Верили су је са њим, како би 
могла да живи у његовој кући, а свети Јосиф је обећао да ће је 
чувати као своју ћерку и поштовати њен завет. Живећи у 
Јосифовој кући исто као у Храму, испуњена је њена жеља. Зато 
се Пресвета Богородица сматра и првом монахињом, она која 
је цео свој живот заветовала и предала на службу Богу. 
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СИМБОЛИЗАМ 
 

Међу библистима има доста оних који оспоравају да је 
Пресвета Богородица улазила у Храм, сматрајући то само као 
легенду (или параболу), као што се то и у апокрифној 
литератури приказује. Први Храм на Сиону, право 
градитељско чудо, подигнут је од цара Соломона у Х веку пре 
Христа, али је срушен 586. године у време вавилонског 
освајања. Седамдесет година касније, Храм је обновио 
Зоровавељ, потомак цара Давида, а украсио га је у првом веку 
пре Христа цар Ирод, пореклом Идумејац, да би придобио 
себи Јудеје. Римљани су 70. године после Христа разорили 
овај велелепни Храм, од кога је до данас остао само један зид, 
којег ортодоксни Јевреји називају „Зид плача“, и који сведочи 
о некадашњој монументалности ове грађевине као и славе 
града Јерусалима. 

Рабинска традиција тврди да пет ствари било у 
Соломоновом Храму а није их било у доцнијем (Зоровавеље-
вом и Иродовом). То су свети Огањ с неба, Уље светог 
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помазања, Ковчег Завета, Свети Дух и „Урим и Тумим“ 
(Вавилонски Талмуд, Харајот 3, лист 47). Дух Свети је почео 
говорити кроз старозаветне пророке, припремајући пут оној 
која је имала да роди Господа Христа. Видевши у Пресветој 
Дјеви Марији „нови Ковчег Завета“, пророк Захарија ју је увео 
у Светињу над Светињама (Кодеш ха-Кодашим). Тиме је 
Пречиста Дјева сама постала Храм Божји. Штавише, својим 
уласком у Храм она је учинила три неопходна корака: 
очишћење, просвећење и сједињење са Богом, која одговарају 
трима просторија Храма: Предворју, Светињи и Светињи над 
Светињама. Улазак Пресвете Дјеве Марије у Храм означава 
тајанствену припрему Христовог оваплоћења. Њен улазак у 
Храму је и улазак у Цркву наших душа. 
 

ХИЛАНДАРСКА СЛАВА 
 

Православна Црква прославља Увођење Пресвете 
Богородице у Храм, 4. децембра / 21. новембра . Овај празник 
се зове „Ваведење“ (црквено-словенски назив који означава 
„улазак“, „увођење“) и један је од великих празника 
посвећених Мајци Божјој, исто толико важан као њено Рођење 
и Успеније. Ваведење је слава манастира Хиландара и свих 
храмова који су овом празнику посвећени, као и неких српских 
породица. Свети Сава је одредио да тај дан буде храмовна 
слава његове светогорске задужбине, засигурно дубоко 
следећи унутрашње размишљање, јер овај празник означава 
увођење Богородице у Храм, а он својим архијерејским и 
просветитељским трудом уводи свој српски народ у истинско 
Православље. 

 
ђакон др Јосиф Станковић 
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ИЗ СВЕШТЕНО-ПАСТИРСКЕ 
ПРАКСЕ 

 
 
 

ПОСЛАНИЦА ЕПИСКОПА ТЕМИШВАРСКОГ 
ПАНТЕЛЕЈМОНА (ЖИВКОВИЋА) 

ЖИТЕЉИМА МАНАСТИРА БЕЗДИНА  
О БОЖИЋУ 1846 године 

 

,,Пантелејмон1 Божијом милошћу Православни Епископ 
темишварски, велико бечречки, панчевачки, липовски итд.  

                                                 
1 Епископ Пантелејмон Живковић рођен је у Сремским Карловцима 1. 
октобра 1795. године. Гимназију је учио у Карловцима, философију у 
Пожуну, а богословију у Карловцима. Течно је говорио јеврејски, латински 
и грчки језик. Од 1824/5. до 1830. године заузимао је положај професора 
богословије у Карловцима. Извесно време био је приватни учитељ деце 
Петра Чарнојевића, а потом је студирао права у Бечу.На позив митрополита 
Стефана (Стратимировића) примио је монашки чин у манастиру Раковцу и 
постављен је за бележника архидијецезалне конзисторије у Карловцима. На 
предлог митрополита Стефана (Стратимировића) бечки цар је 5. априла 
1835. именовао архимандрита раковачког Пантелејмона за епископа 
далматинског. У то време веома је био жив рад на унијаћењу православних 
Срба у Далмацији. Даровити и учени епископ Пантелејмон морао је 
напустити Далмацију као и његов претходник епископ Јосиф (Рајачић). 
Свети архијерејски синод изабрао је епископа Пантелејмона 1836. године 
за епископа будимског. На овом положају остао је до 1839., а тада је 
премештен за епископа темишварског. Умро је у Бечу 10. марта 1851., а 
сахрањен je у храму манастира Раковца. 
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Портрет Епископа Пантелејмона (Живковића) 
(Из ризнице Српске Православне Епархије Темишварске) 
 
Чесњејшем архимандриту, преподобном проигуману, 

преподобним јеромонасима и јерођаконима и свим 
Православним Хришћанима који се налазе у Часном 
Манастиру Бездину, љубљена чада у Духу Светоме, мир и 
милост од Бога Оца и Спаситеља нашега Исуса Христа да се 
умножи међу вама. Дође нам опет торжествени и светли 
Празник Рођења Господа нашег Исуса Христа. Овај дан је онај 
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кога су свети и велики праоци са нестрпљењем очекивали, о 
коме су пророци са ужасом удивљења пророковали, и кога су 
анђели на небу возносећи славу Божију, нама објавили да је 
дошао свима, речима: Слава на висинама Богу и на земљи мир 
међу људима добра воља. Ово је дан када наша Црква 
благодарним песмама дочекује (Господа Исуса Христа) речима 
: Христос се рађа славите га, Христа са неба сретајте, 
Христа на земљи узносите, појте Господа сва земљо и 
весељем опевајте људи. А да би још боље разумели разлог 
овог праздника, чујте глас анђела који пастирима говоре: ево 
објављујемо вам радост велику, која ће бити свима људима, 
јер нам се данас роди Спаситељ, који је Христос Господ у 
граду Давидовом. 

 Видите дакле љубљени да имамо велики разлог 
радовати се овом празнику, будући да он представља долазак 
Сина Божијег Господа Исуса Христа и Спаситеља нашег. Зато 
и ја поздрављам ваше христољубије на дан овог празника и 
желим Вам да свемогући Бог испуни весељем срца вама и 
пошаље благодат своју која очишћава од свију богомрзких 
дела и укрепљава и подиже вас на свако добро и Њему угодно 
дело.  

Најбоље слављење и празновање сваког црквеног 
празника јесте онда када нам такав празник служи да би 
продужили у добру. А какво добро треба да пробуди у нама 
спомен овог Божијег дана, дана рођења Христа спаситеља? 

Прво добро, које овај дан Рођења Христа Спаситеља 
може и мора произвести у нама, јесте задовољавање нашим 
сопственим стањем. Главни извор из ког се незадовољство са 
личним стањем рађа јесте без сумње то што ми нашу добробит 
тражимо у овоземаљским добрима, но у којима се ово не може 
наћи. Ко је сиромах, у свом стању вели:,,Кад би ја могао 
постати богат, као што су други!“ - и незадовољан својим 
стањем и судбином проводи све дане свога живота . Богат опет 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015 
 

29 
 

мисли:,,Кад би ја још богатији био!“. А који је у високом 
достојанству помишља :,,Кад би ја још знаменитији постао!“ – 
и сви су незадовољни, премда они хиљаде људи око себе виде 
да су много сиромашнији и много скромнији од њих.  

Ово погрешно мишљење које толико људи чини 
незадовољнима, може нам одузети сећање на величину рођења 
Спаситеља света.  

Христос Спаситељ је оставио богатство и земаљску 
славу. Он је рођен у дому сиромашних и скромних родитеља, 
благоизволео је родити се у највећем сиромаштву у штали и 
јаслама, и покаже нам да схватимо, да земаљско богатство и 
друга земаљска добра не чине срећу човеку, него да напротив, 
човек и без њих може бити срећан.  

Ти који си сиромашан и мали, ако наиђе на тебе 
незадовољство твојим сиромашним стањем, помисли на твог 
Спаситеља и сам себи кажи: да ли је мој Спаситељ сам по 
својој вољи био сиромашан и дали се умањио по својој вољи, а 
при том опет био већи од свих смртних људи, и то без 
богатства, високог достојанства и других земаљских добара. И 
ми можемо дакле срећни бити ако му будемо подобни у 
кротости и смирењу.  

А ти који си богат и високим достојанством одевен, ако 
хоћеш да победиш страст твоју, која је проузрокована 
умножењем твога богатства и земаљске славе, која те 
узнемирава стално, представи себи Спаситеља твога у његовом 
сиромаштву и нискости, и учи се труду, да би те твоја 
скромност навела на прави пут. Буди задовољан свим што 
имаш и свим што јеси. Уживај у твоме богатству са 
задовољним срцем и труди се да у твом звању и дужности 
испуниш верно заповести Његове, и бићеш заиста срећнији 
него сад.  

Најбоље и Богу најугодније је празновање Рођења 
Христа Спаситеља, када и данас и увек и ти будеш спаситељ 
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твојих ближњих, твога братства. Ова реч Спаситељева 
означава оног који другог од зла и невоље избавља.  

Но љубљени! Не даје ли нам Бог толико прилика, где 
ми можемо постати спаситељи наших ближњих, где ми њима и 
душевну и телесну корист можемо пружити ? Колико 
сиромашних људи има ове сиромашне године у којој је Бог ове 
пределе сушом посетио, а које је проузроковала скупоћу 
хране? Како многи часни и трудољубиви домаћини, који су 
некада добро живели, данас су принуђени тражити од других 
помоћ, зато што је храна скупа, и ма колико се они трудили 
није довољно да могу своје многобројне породице са 
најнужнијим намирницама снабдети ? Колико је људи сада 
принуђено да свој хлеб пред вратима других тражи, а којима 
просидба тако тешко пада, да сакупљену милостињу са сузама 
покривају? Колико је оних који се стиде да милостињу просе и 
у том стиду и горчини невољу и нужду трпе? Ви које је Бог 
благословио да сувише имате уделите од тога и вашој браћи 
којима је потребно! Будите њихов спаситељ и отрите њихове 
сузе! Тамо сироту децу без оца и матере, који желе повратити 
у живот своје родитеље, нико неће да их прими, будите њихов 
спаситељ, замените очево и мајчино место и потрудите се по 
вашим могућностима да они, достојни сажалења, не погину и 
душом и телом! Ако се неко блишњи у каквом окружењу ружи 
и клевета, и његово име помрачује, будите му спаситељ, 
проговорите за њега, спаси му част. Тамо пак, ако неко други 
иде злим путем, буди му спаситељ и поврати га љубављу на 
пут добра! 

Но толико би могао избројати случајеве, где би могли 
за добро наше браће говорити и чинити, и тиме постати 
њихови спаситељи! 

И кад торжествена успомена дана Рођења Христовог у 
нама буде, онда ћемо са радошћу моћи очекивати и онај дан 
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када нам се буде Христос Спаситељ на страшном суду у свој 
слави својој опет буде јавио. Амин. 

Дано у епископској резиденцији у Темишвару дана 21. 
новембра 1846. године.  

Пантелејмон Живковић, епископ.“2 
 
 

 
 

Потпис Епископа Пантелејмона Живковића 
 
 

јереј др Саша Јашин 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Архив Српске Православне Епархије темишварске, Фонд манастира 
Бездина за 1846 годину. 
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ПРАВОСЛАВНИ ХРИШЋАНИ - СВЕДОЦИ 
ВЕЧНОСТИ У ВРЕМЕНУ 

 
„Не брините се, дакле, говорећи: шта ћемо јести, или шта 

ћемо пити, или чиме ћемо се оденути ... а зна и Отац ваш 
Небески да вама треба све ово. Него иштите најпре Царство 

Божије, и правду његову, и ово ће вам се све додати“ (Мт.6:31-
33). 

„Ево сад је најпогодније време, ево сад је дан спасења“ 
(2.Кор.6:2). 

 
Императив хришћанског живота требало би да буде 

служење спасењу света и човека у пуноћи одговорног 
оптимизма. То подразумева стално превазилажење самољу-
бља, како на личном плану тако и у контексту заједнице, што 
подстиче добро промишљање и осмишљено чињење. То је 
стрпљиво идење „уским путем“ и храбро улажење кроз „уска 
врата“ (Мт.7:13) у стању сигурне вере која се заснива на 
испуњеном обећању Христовом: „Ја сам врата, ако ко уђе 
кроза ме спашће се, и ући ће и изићи ће ... Ја дођох да живот 
имају и да га имају у изобиљу“ (Јн. 10:9-10). Имајући 
сигурност уверења православни хришћани би требало да ове 
речи разумеју са пуном одговорношћу која искључује 
следбенички пасивизам и потребује љубав и слободу. Само на 
тај начин остварује се спасоносна стварност вере у сваком 
времену што покреће стварну радост постојања која надилази 
бесмисао борбе за опстанак. Нажалост, није мали број оних 
који се опредељују за ову странпутицу што би требало да код 
одговорних верника покрене добронамерност, а не нагоне за 
обрачунавањем са неистомишљеницима. Понекад у недостатку 
промишљања неки хришћани одлутају са пута вере на беспуће 
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сукоба и подлегну идеји сукоба и непријатељства према онима 
који другачије верују и поступају. То није добро и потребно је 
да сваки одговорни православни хришћанин настоји да победи 
у себи зловољу и злопамћење. Тако ће бити прибран и 
пристојан, храбар да не подлегне злу и тако се поистовети са 
оним кога је претходно критиковао. Све док не победимо у 
себи идеју борбе за опстанак наше постојање биће оптерећено 
страховима који подстичу мржњу према свима које 
субјективно доживљавамо као опасност и проглашавамо их 
својим непријатељима . Понекад идемо и даље па их 
проглашавамо „непријатељима Божијим“ дајући себи за право 
да их мрзимо до елиминације. Ово је опасно стање које не сме 
да постане и остане наш став јер на тај начин сами себи 
товаримо бреме које нећемо моћи дуго да носимо, одустаћемо 
и запутићемо се опасним странпутицама безживота. Апостол 
Павле то стање изражава речима „тешка времена“ јер су неки 
верници постали : „ ...самољубиви, среброљубиви, хвалисави, 
гордељиви ... безосећајни, непомирљиви, сурови, недобро-
љубиви ... напрасити, надувени ... који имају изглед побож-
ности а силе су се њезине одрекли ...“ (2.Тим.3:2-5). Задатак 
свих одговорних хришћана јесте да „учине овај свет отвореним 
за Царство Божије“ (Шмеман, 1997:35), што је могуће само 
онда кад се успешно превазиђе отпор према другом и 
другачијем. То није тешко ако човек успешно превазиђе своје 
унутрашње конфликте и блокаде, али је немогуће ако се 
непрестано товаримо предрасудама умишљајући да тако 
„служимо“ Богу. 

Све је питање одговорности и неодговорности 
хришћана, и ту не би требало да се било ко изговара због 
поступака других. Потребно је да свако буде храбар и 
способан да прихвати одговорност јер само мало непажње и 
неодговорности код хришћана доводи до опасног беспућа. Ми 
смо ти који „товаримо“ своје време, све се догађа онако како 
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ми чинимо и не може бити последица Божије освете. Но 
напушта Бог нас већ ми одустајемо од Његове љубави увек 
када почнемо да презиремо једни друге. Нема изговора за 
мржњу према другом човеку, кад то разумемо ми који себе 
представљамо као правослане хришћане све ће бити другачије 
јер ћемо тада динамизирати своју побожност, нећемо бити 
статични посматрачи који се повремено диве идентификујући 
се са овим или оним. Градићемо свој идентитет вере на 
стварности крстоношења и христоликости, превазилазећи тако 
слабомоћност идентификација и масификација у којима се 
многи троше до безнађа. Разумећемо да је заиста „Царство 
Божије унутра у нама“ (Лк. 17:21), као богопонуђена 
могућност коју би свако од нас требало да учини стварношћу 
свога живота. Важно је и то да нико не буде саможив не 
бринући се о другима, што је Христос јасно и недвосмислено 
потврдио речима да су хришћани „со земљи и светлост 
свету“ (Мт. 5:13-14). Посебно је важно у овом контексту 
навести Његове јеванђелске речи: „Тако да се светли 
светлост ваша пред људима, да виде ваша добра дела, и 
прославе Оца вашега који је на небесима“ (Мт.5:16). Кад знамо 
да се пред почетак Литургије ове речи упућују епископу јасно 
нам је да Црква непрестано динамизира одговорни оптимизам 
вере свештенослужећи спасењу човека и света. То се 
најпотпуније остварује на литургијском сабрању око епископа 
који је Икона Христа, „Који приноси и Који се приноси“ 
дајући себе нама неистрошиво и ненасилно. Све је засновано 
на позиву. „Хајдете за мном“ уз напомену: „Ко хоће“. Ко се 
одазове слободно „узима крст“ и иде за и са Христом., Који је 
обећао јасно: „Ако се два од вас сложе на земљи у било којој 
ствари за коју се узмоле даће им Отац мој Који је на 
небесима. Јер где су два или три сабрана у моје име, онда сам 
и ја међу њима“ (Мт.18:19-20). Томе претходи унутрашња 
молитва у тишини без самоистицања (Мт. 6:6), или „затварање 
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у себе“ које није самоизолација него је први корак на путу 
заједничења са Богом и другим човеком. Тако осмишљена 
слободна личност успева да путем самоодречне љубави 
дорасте „у јединство вере и познања Сина Божијега, у човека 
савршена, у меру раста пуноће Христове“ (Еф.4:13). То 
подразумева добронамерност према свима и одговорни 
оптимизам у свему, јер само тако могуће је да православни 
хришћанин разуме своју литургијску одговорност према свету 
и човеку. Недопустиво је да се овај свет и човек у њему 
доживљавају ван контекста богољубља и човекољубља. Тако 
да свако ко изгуби литургијски осећај састрадалне љубави 
ризикује да буде хришћанин без Христа јер „ ... нема 
хришћанства тамо где свет није схваћен као објекат љубави 
Божије“ (Шмеман, 1997:260). Већ у старозаветном периоду 
Псалмопојац је сведочио да „Господ твори спасење посред 
земље (Пс.74:3), што подразумева да човек не би требало само 
да се труди само да се „удоми“ у свету, већ да Цркву препозна 
као Дом Оца „ ... квасац који заквашује и преображава ... која 
свет чини онаквим какав он заиста јесте, творевина Божија и 
историја спасења“ (Евдокимов, 1997:35). Све ово требало би да 
препознаје, промишља и прихвата сваки одговорни верник, не 
само теолошки образовани „стручњаци“ јер само у садејству 
царског и олтарског свештенства имамо ангажовану теологију 
на делу и сви смо богослови јер заједно Бога славимо. То је 
гарант одрживости поретка у Телу Цркве јер тако свако 
доприноси по мери свога дара и службе на коју је призван и 
постављен. Ту је непрестано на снази Христово питање: 
„Можете ли пити чашу коју ја пијем? И кртсити се 
крштењем којим се ја крстим?“ (Мт. 20:22), и позив: „Који 
хоће међу вама да буде први нека вам буде слуга“ (Мт.20:27). 
Све је овде јасно, ништа није двосмислено или недоречено, 
само је потребно да свако настоји да у себи и од себе изграђује 
литургијску личност, да буде „ ...савршен Божији човек, 
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спреман за свако добро дело“ (2.Тим.3:17). Ово је оствариво 
само је потребно истрајавати без једностраности и 
површности, чега је било у ранијим историјским токовима. На 
то указује Берђајев говорећи да су две крајности, средње-
вековна теократија и нововековни хуманизам подједнако 
„успешно“ удаљавали Бога од човека и човека од Бога. Он 
закључује да је у „теократском типу друштва човечије начело 
било потиснуто, човекова слобода није дала сагласност за 
остварење Царства Божијег ... док се у хуманистичком 
друштву човечије начело одвојило од Бога и дејства благодати 
...“ (Берђајев, 1994:169-170). Овај став треба одговорно 
промишљати, без једностраности која све своди на за или 
против, са пуном одговорношћу. Важно је, такође, бавити се 
одговорношћу вере и верника, јер само на тај начин 
превазилазимо потребу да се изговарамо временом и савреме-
ницима, опредљеујемо се да служимо смислу и бољитку, и 
тада ћемо разумети важност литургијског приступа животу. 

 
Литургијски идентитет и различите идентификације и 

масификације 
 

Важно је да сваки православни хришћанин вером зна и 
разуме богочовечанску динамику живота трудећи се да 
непрестано напредује у заједници љубави, истине и слободе. 
Апостол Павле је у своје време то јасно исказао речима: „Као 
мудрима говорим; судите ви шта кажем. Чаша благослова 
коју благосиљамо није ли заједница крви Христове? Хлеб који 
ломимо није ли заједница Тела Христова?. Јер је један хлеб, 
једно смо Тело многи, пошто се сви од једног хлеба 
причешћујемо“ (1.Кор. 10:15-17). Наравно, ове речи имају 
своје утемељење на Христовим речима и радњама у којима Он 
установљује Евхаристију јасним речима: „Узмите једите ... 
Пијте од ње сви ... Ово чините за мој спомен ...“(Мт. 26:26-27). 
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Посебно су илустративне и афирмативне Христове речи: „Који 
једе моје тело и пије моју крв има живот вечни и ја ћу га 
васкрснути у последњи дан. Јер тело моје истинско је јело и 
крв моја истинско је пиће. Који једе тело моје и пије моју крв у 
мени пребива и ја у њему“ (Јн. 6:54-56). Хришћани су снагом 
непоколебиве вере успешно превазишли оптужбе за 
антропофагију (људождерство) на самом почетку свога 
постојања. Лако су, дакле, отклоњени притисци споља, остала 
је унутрашња борба и многе расправе међу самим хришћанима 
у вези богослужбене праксе и начина причешћивања. Нису то 
само „техничка“ питања, али оно што је добро јесте да се сви 
слажемо да је наш идентитет христоцентричан. Нажалост, 
током ранијих векова постоје неки примери који сведоче да 
појединци уместо да граде идентитет у Цркви где се све догађа 
„од Оца кроз Сина у Духу Светоме“, радије желе да се 
идетификују са неким или нечим пристајући да буду 
промотери религијског национализма. Свесно или несвесно, 
свеједно, постају део масе следбеника људи и идеја често 
бирајући доминацију као циљ и дискриминацију као метод. 
Због тога је важно да такви појединци што пре „дођу себи“ и 
увиде свој промашај, препознају љубав Оца Небеског и са 
надом се врате у Дом Оца. Овде је важно да ми „који смо увек 
ту“ не подлегнемо зависти и уместо да се радујемо што Отац 
воли све људе почнемо да му замерамо на томе јер завидимо 
брату који се враћа са беспућа на пут и жели да уђе у Дом Оца 
- Цркву (Лк. 15:11-32). То пројављујемо на различите начине, 
кад год себи допуштамо да својим слабим мерама меримо 
неизмерну љубав Божију.  

Литургијски идентитет се изграђује непрестано, то је 
целоживотни процес тако да нико не може да каже да је 
коначно успео тако да више не мора да се труди већ му остаје 
да другима одређује „правила игре“. Тако нешто је 
незамисливо и то треба разумети крајње креативно, а не као 
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нешто недоступно и забрањено. Реч је о стваралачкој 
непрестаности која искључује привилегије и доминације што 
на прави начин одржава поредак служења и осмишљава личне 
и заједничке подвиге. То подразумева причешћивање царског 
и олтарског свештенства на свакој Литургији о чему сведочи 
Јустин Филозоф на самом почетку хришћанске историје 
речима: „После благодарења сваком присутном даје се да куша 
хлеб над којим је извршено благодарење, па чак носе и 
отсутнима“ (Философ, 2002:52). На тај начин црквени живот 
се позитивно динамизира јер све добија креативно усмерење у 
стварности „причешћа за опроштај грехова“: тако и покајна 
дисциплина постаје прогресивна јер је осмишљена радошћу 
спасења, није сведена на пуко кажњавање. Јасно је, дакле, да 
„стално причешћивање значи стално покајање“ (Филотејски, 
2001:214), што потврђује непрестаност подвига вере којим се 
изграђује литургијски идентитет православног хришћанина. 
Тако се стиче „савршена љубав која изгони страх напоље“ 
(1.Јн. 4:18). То је могуће само онда кад је у нашој слободној 
личности креативно усаглашен подвиг самопревазилкажења и 
самоодречне љубави којом једни у другима видимо „суграђане 
светих и домаће Божије“ (Еф. 3:19). Све наше различитости 
везане за порекло и припадност тако постају креативне 
чињенице, а не препреке, али кад одустанемо од литургијског 
идентитета и почнемо да се идентификујемо са разним 
херојима и идеолозима са којима нас обично „спаја“ ривалство 
и непријатељство према другом и другачијем онда сами себе 
угрожавамо бесмислено и неодговорно. 

Православни хришћани би требало да стално и стварно 
изграђују свој литургијски идентитет и само тако ће моћи да се 
остварују и као припадници народа, идеја и идеологија. 
Ризикујући да изгубе црквени идентитет брзо ће посрнути у 
различите идентификације и масификације. Историја нам 
сведочи сав трагизам промашаја, сетимо се идеолошких 
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промашаја и следовања „имена и дела“ Марска и Енгелас, 
Лењина, Стаљина, Броза, Чаушескуа и других. Где су водиле и 
шта су значиле те идентификације? Отпадништво, рашчовече-
ње и насиље са несагледивим последицама које су посебно 
ескалирале деведесетих година прошлог века, а чије последив-
це и дан данас осећама у неким сегментима живота. 
Идеолошка искључивост и навијачка острашћеност и дан 
данас су приметне чињенице у међуљудским односима. Давно 
настале поделе још увек раздвајају многе појединце и 
колективитете. Православни народи су после свих наведених 
промашаја поново актуелизовали етнофилетизам тако да су у 
наше време настале нове нетрпељивости унутар православног 
корпуса. Отворено је македонско питање, црногорско питање, 
православни Срби и Румуни никада раније нису имали 
спорења, а у наше време дошло је до одређених несугласица. 
Како то решити? Превазилажењем етнофилетизма и 
стављањем свега у литургијски контекст, што подразумева 
есхатолошко промишљање историје. То значи да би било 
добро да православни народи разумеју и прихвате да су 
призвани да буду иноватори у трећем миленијуму тако што 
сведоче „ново небо и нову земљу“ (2.Петр. 3:13), верујући 
непоколебљиво да су „нова твар у Христу“ (2.Кор. 5:17). Тада 
заиста тражимо и налазимо „оно што је горе где Христос седи 
с десне стране“ (Кол. 3:1), тако што смо се „обукли у новога 
човека који се обнавља за познање, према лику Онога који га је 
саздао. Где нема Јелина ни Јудејца, обрезања ни необрезања, 
варварина ни Скита, роба или слободњака, него је све у свему 
Христос“ (Кол. 3:1,10-11). Наравно, ово није неко „бескласно 
друштво“ са анационалним обележјима, ради се о надилажењу 
историјских подела у есхаталошкој пуноћи живота, што се већ 
догађа крштењем (Гал. 3:28), дакле у историји. То подразумева 
афирмацију свега људског, никако негацију и то ћемо 
разумети ако стварно поверујемо да „ ... што око не виде, и ухо 
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не чу, и у срце човекоу не дође, оно припреми Бог онима који га 
љубе“ (1.Кор. 2:9). Важно је разумети да је речено „онима који 
Га љубе“, а не „онима које Бог љуби“, јер Бог воли све 
ненасилно, неизмерно и безусловно, али „неће сви веру“ 
(2.Сол. 3:2), И Бог ни од кога ништа не жели да изнуди. Не 
због тога што је равнодушан или немоћан већ што поштује 
слободу сваке личности, коју нам је Он дао.  

Кад све ово исправно промислимо и осмислимо свој 
подвиг вере онда ћемо јасно видети све странпутице на које су 
појединци искорачили одустајући са пута вере. Заведени 
„ширином“ беспућа они прихватају борбу за опстанак као 
начин свога постојања. Тако смаограничени појединци постају 
жртве религијског национализма пристају да буду део масе 
присталица које слепо следују вођу. То је стање недоживљене 
вере која раслабљује човека толико да у свему другачијем види 
опасност. Под теретом тога страха као безлични део масе 
појединци само слушају наредбе и узвикују пароле не 
размишљајући ни о чему. Постају лак плен неодговорних 
идеолога и тако идеологије смрти постају мера и начин 
постојања. Неумесно је изговарати се поступцима других 
говорећи да је то једини могући начин одбране од злочинства 
других. То је стварно прихватање зла као метода 
комуникације, пристајање на злочин и ту није ништа добро. 
Православни хришћанин у вези са овим требало би да поступа 
тако што неће окретати други образ насилницима, али неће ни 
потезати мач поведен нагоном за осветом (Мт. 26:51-53; Јн. 
18:23). То је могуће само онда кад успемо да изграђујемо свој 
идентитет одговорног верника слободни од сваког терета 
порекла и припадности. То, наравно, не значи порицање себе и 
свога имена, средњег слова и животног става, већ надилажење 
сукоба као мере постојања. Реч је о сталном узрастању где је 
примарна одредница самопревазилажење зарад усавршавања у 
добродетељи, а не самоостварење у стању индивидуалне или 
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колективне саможивости. Православни хришћани би требало 
да у свему овоме покажу спремност на подвиг и отвореност за 
сапричасну радост чиме постају спремни да овај свет приносе 
Богу као „чисту жртву“, а не себи као плен који отима од 
некога. Тако се осмишљава и еколошка одговорност и 
подстиче стваралаштво које је узвишеније од произвођачко -
потрошачких релација. Тако и сама економија добија своје 
место и све је афирмативно, само је важно да се оствари 
стварни стваралачки поредак. То је потенцијал вере који би 
требало да промовишу искрени верници са пуно љубави и 
уважавања према свакоме човеку. Да би тако и било, потребно 
је да се остварујемо у литургијској пуноћи као радосни 
причасници који су спремни да поделе са свима радост вере. 
важно је знати и то да „ ... за православно богословље и 
искуство, Евхаристија не представља повратак историје – она 
представља долазак есхатона ... реч је о продирању будућности 
у време, што сваки пут отвара потпуно нови догађај. А тај 
нови догађај јесте Евхаристија која сваки пут представља ново 
Оваплоћење, ново Распеће, ново Васкрсење, ново Вазнесење, а 
истовремено и нови Долазак и суд ... имамо дакле нове 
догађаје и притом нисмо у сукобу са историјом ... уводи се 
димензија есхатона која ослобађа историју од њених 
ограничења ...“ (Зизијулас, 2001.133). Важно је и потребно да 
ово исправно разумеју сви у Цркви, не само олтарско 
свештенство, јер без јасног знања и доживљаја сапричасне 
радости немогућа је богочовечанска динамика. Све стоји у 
стању религијске припадности без еклисиолошке 
остваривости, што захтева велики труд са циљем да се оствари 
евхаристијска пуноћа црквеног живота. 
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Литургијски контекст крштења и венчања 
 

Савремени црквени живот код појединих православних 
хришћана сведен је на индивидуалне свештенорадње које се 
догађају ван литургијског сабрања. Пре или после Литургије 
обављају се „свештенорадње по поруџбини“, где нема места 
„незваним гостима“. То траје више векова, што између многих 
примера најпотресније сведочи народно уверење да није добро 
да се сусретну сватови једни са другима. То отвара питање 
како би појединци реаговали на литургијско венчање у 
присуству „непозваних“ људи. То је због тога што је 
централни догађај измештен из храма под шатру или ресторан. 
Даље се све пројектује у погрешном правцу до те мере да је 
главна тема у вези са крштењем и венчањем награда 
свештенослужитеља. Ништа није скупо осим црквене таксе, 
иако вишеструко више кошта. То се не може решити никаквим 
смањивањем или повећавањем, истицањем таксеника, једино 
је решиво кад се разуме да се ту ништа не купује и не продаје 
већ се добија благослов у пуноћи заједничења вере. Тада се све 
другачије промишља јер се разуме да је реч о узвишеном 
догађају, а не о нарученој представи којом се идентификујемо 
са прецима или масификујемо са савременицима. То 
традиционалистичко-помодарско поступање постаје опасност 
којом угрожавамо свој еклисиолошки идентитет. Због тога 
није могуће у том стању где је обичајно примарно исправно 
разумети речи: „Јер сте ви сви синови Божији вером у Христа 
Исуса. Јер који год се у Христа крстисте у Христа се обукосте 
... јер сте ви један (човек) у Христу Исусу“ (Еф. 3:26-28). Све 
док човек не разуме светокрштењску динамику која покреће 
даље покајну радост и евхаристијску пуноћу његова вера биће 
пасивна јер је њему самом нејасно ко је, заправо, он. Страшно 
је кад хришћанин не жели или не може да буде свестан своје 
саможивости која упропашћује и онемогућава стварну 
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добродетељ. Због тога је важно да верујући човек разуме да се 
„ ... истински хришћани радују добру и кад га види код себе и 
кад га види код других ... У томе је управо најслободнији вид 
задовољства: кад човек своју духовну радост чини заједничком 
... кад не поштује само што је његово, нити воли само да 
задобија, већ сматра да је овенчан славом и кад побеђује други. 
Тада човек превазилази своју природу и наликује Богу ...“ 
(Кавасила, 2002:251). За остварење овога неопходна је 
отвореност према свима која се свакодневно надопуњавају, 
посебно у догађајима крштења и венчања, који не би смели да 
се и даље своде само на „породична окупљања“. То још увек 
тешко иде код свих, нема много изузетака по овом питању, 
сигурно је да би црквени живот био смисленији ако би се 
постојеће стање променило увођењем свега у литургијску 
пуноћу. Кад човек разуме еклисиолошку стварност живота 
неће се повлачити у самоизолацију као „обичан смртник“, како 
се неки изражавају о другима и себи. Уместо таквог 
самоунижења у стању немоћног беса или поданичког страха 
верујући хришћанин ће заједно са многима у Цркви 
препознати све као „ревнитеље духовних дарова који се труди 
да изобилује“ (1.Кор.14:12), верујући речима испуњеног 
Христовог обећања: „Ја дођох да имају живот и да га имају у 
изобиљу“ (Јн. 10:10). Тада човек постаје одговорни оптимиста 
који напредује доброделатном истрајношћу сходно речима: „А 
добро чинити да нам не досади; јер ћемо у своје време 
пожњети ако не малакшемо“ (Гал. 6:9). 

Добро би било и да се венчање врати у литургијско 
окриље, јер само тако могуће је ставити у први план радост 
вере уместо испразних весеља која доминирају на савременим 
свадбарским гозбама. Добро је позната ствар да је Христос 
своје прво чуду учинио на свадби у Кани Галилејској, где је 
претворио воду у вино и тако омогућио да се свадбена гозба 
настави (Јн. 1-11). Тим поступком показао је свима нама да би 
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требало увек да настојимо да допринесемо радости, а не да 
приговорима „исправљамо“ друге. Није их питао зашто се 
толико пуно попило, као што није приговорио домаћину што је 
припремио недовољно, учинио је оно што је у том тренутку 
било најделотворније и тако дао свој допринос успешности 
догађаја. Због тога не би требало да се бавимо ситницама као 
што је питање количине попијеног вина и стања гостију, иако 
имамо јасне показатеље да су гости заиста прилично попили 
(Јн. 2:10). Умесније је да промишљамо начине како да једни 
другима помогнемо у радости и то тако што нећемо бити 
несрећни што и ми сада не можемо да доживимо неко ново 
Христово чудо за нас и наш интерес. Уместо тога потребно је 
да промишљамо да ми на свакој Литургији у причешћу 
доживљавамо већу радост. Али то је могуће само онда кад 
имамо искуство вере које се стиче нашом активношћу, а не 
пасивизмом испуњавања нејасних обичаја. То би добило 
смислено усмерење установљењем праксе литургијског 
венчања које би било подстицајно и за будуће младенце и за 
оне који су пре више година или деценија то били. Тада би и 
сва свадбена весеља која су измештена ван храма добила своју 
смислену меру тако што би се заснивала на литургијској 
радости. Да бисмо све исправно разумели размислимо шта би 
било да послужитељи на свадби у Кани Галилејској нису 
послушали Христа кад их је позвао да доносе воду и сипају у 
судове за вино? Не искључујем могућност да би Христос 
лично то урадио, јер Његова љубав је преизобила. Они су то 
препознали и имали су поверење у Њега, тако да су „напунили 
судове до врха“ (Јн. 2:9). Због свега овога било би добро да се 
предбрачни испит поред формалног дела осмисли поуком која 
би садржала и објашњење овог првог Христовог чуда, јер 
читав живот у заједници је преобликовање – преображај или 
„претварање“ доброг у још боље. Важно је истаћи и опасност 
„претварања“ једних пред другима као дволичења или лажног 
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представљања. То није обична игра речи него је суштинско 
питање постојања. Такође и питање радости и весеља је важно, 
јер радост увек све осмишљава док весеље понекад исцрпљује. 
Ако се не заснива на радости већ је условљено количином 
пића, врстом музике или симпатијама или антипатијама према 
присутнима то и није право весеље него је покушај да се 
истакне појединац или група. Отуда на неким свадбама имамо 
и бучне свађе и оружане сукобе, јер су неки дошли стварно се 
претварајући да су пријатељи да „претворе“ радост у тугу. 
Због тога би било добро да свако кога обузимају такве мисли 
пред неку гозбу промисли своје намере знајући да ако жели да 
некоме напакости противстаје Христовој љубави. Када би 
хришћани све у свом животу осмишљавали јеванђелском 
логиком и доживљавали у литургијском контексту сигурно је 
да не би било толико несрећа у свету.  

Нама данас не недостаје вина на гозбама, али нам 
недостаје љубави, Христос је стварно ту невидљиво присутан 
и вером приметан кроз „једног од малих Његових“ (Мт. 25:31-
46). Тај „мали“ је сваки човек, посебно онај кога смо 
„прецртали“. Било би добро да се потрудимо и послушамо 
Хрсита, као што су то урадили они који су стрпљиво носили 
воду и напунили до врха судове у којима је било вино. То су 
учинили без двоумљења јер су веровали Христу. Чујемо ли ми 
Христа у стању када терамо своју правду? Сигурно да не 
чујемо! А Он нам вековима говори: „Љубите непријатеље 
своје, благосиљајте оне који вас куну ... да будете синови Оца 
својега Који је на небесима ... И како хоћете да вама чине 
људи, чините тако и ви њима“ (Мт. 5:44-45; Лк. 6:31). Кад се 
потрудимо чућемо и разумећемо речи љубави Христове и 
успећемо да избацимо из себе свако непријатељство и 
противљење снагом богољубивог човекољубља. Тако ћемо и 
сами осетити лепоту чудотворства као нашег дела 
самопревазилажења и преображаја из мржње и страха у љубав 
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и заједничење са Богом и другим човеком. Кад ово препознамо 
као стварну част љубави Божије и покренемо се из безнађа у 
добру наду видећемо сву лепоту вере коју имамо, а чега 
понекад нисмо свесни. Због тога је важно и потребно да 
будемо „ ... творци речи, а не само слушаоци“, знајући да „ .. 
ко проникне у савршени закон слободе и остане у њему, и не 
постане забораван слушалац него творац дела, тај ће бити 
блажен у делању своме ...“ (Јак. 1:22-25). Тако се стварно 
стиче одговорност која осмишљава све наше мисли и поступке 
и то нас чини срећним и успешним јер смо слободни од свих 
препрека и условљавања.  

Због свега овога веома је важно да се боље и више 
остварујемо у литургијском контексту вере. Тада ће сви 
различити обичаји, од оних који се тичу рођења и крштења, 
свадбарских весеља до храмовних слава са фолклорним 
обележјима, добити смислену меру. Сви ћемо превазићи све 
своје једностраности и поделе у којима се све расправе 
претварају у свађе уместо да буду лепи разговори где је могуће 
рећи: „Слажемо се да се не слажемо, али се не мрзимо због 
тога!“То је стварно оствариво само кад смо сви литургијски 
утемељени и отворени за све постојеће различитости без 
предрасуда, далеко изнад сваке површне једностраности. 
Важно је, дакле, да све буде утемељено на Литургији, што ће 
осмислити сва наша кумства, пријатељства, гозбе и све 
пратеће радње. Тада ће сигурно је сви разумети смисао 
супружанске љубави као „велике тајне“ (Еф. 5:32), што ће 
подстаћи и оне који се труде око свадбене трпезе и фолклорног 
дела. Чињеница је да и поред вишевековног трајања 
свадбарских гозби нису у употреби адекватне песме које славе 
младеначку љубав, а има их. Сетимо се само библијске Песме 
над песмама, и да не набрајамо даље. То је последица 
брзоплетости и препуштања да се ствари одвијају саме по себи 
и било би добро да се неко потруди да свему да смисленији 
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садржај. То је могуће кад се превазиђе парцијалност, снагом 
вере разуме библијска порука и доживи саборна динамика која 
се темељи на Литургији. То су разумели они који су поред 
храмова саградили сале за народ где се одржавају различите 
гозбе, од крштењских до свадбарски, али и помени и 
парастоси. Сигурно је да ово није изолација из друштвене 
стварности него је показатељ остварене црквености. 

 
Крсна слава као продужена Литургија 

 
Крсна слава је религијски феномен који би требало 

стално еклисиолошки осмишљавати. Због тога никако није 
добро сводити је на наслеђе из паганског периода, иако неки 
научници настоје да поистовете ларе и пенате, као кућна 
божанства Старих Словена, са крсним именом. У вези са овим 
не би требало трошити се у расправама, са пуно захвалности 
према етнолозима и другим истражитељима треба приступати 
њиховом стваралаштву. То нас не спречава да имамо јасно 
опредељење да је крсна слава или крсно име нешто што се 
тиче дана крштења једне породице, јер наши преци су 
неговали дух заједничења који су осмислили прихватањем 
хришћанства. Попут библијских јунака вере, који су 
приређивали гозбе после породичних крштења (Дап. 10:48; 
16:33-34) наши преци су славили дан свога крштења. То 
славље се продужавало и понављало из године у годину на дан 
крштења када се прослављао неки светитељ, најпре око храма, 
а потом у домаћинствима. Дакле, крсна слава има своје 
утемељење на литургијском сабрању, што непорециво доказују 
како основни елементи чина: хлеб (као славски колач и 
славско жито) и вино, свећа, тамјан и кадионица. Сами 
свечарски чин, који није само иће и пиће, у свом изворном 
облику садржи славске здарвице које проистичу из 
богослужбених прозби за „здравље и спасење“ читавог света, 
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не само домаћина и укућана. Ту постоји јасан поредак 
помињања у којем је јасно истакнута улога кума, домаћина и 
још неких званица, са одређеним различитостима у зависности 
од места настанка. То показује да је реч о живом садржају, баш 
као што је приметно и у различитим литургијским текстовима 
кроз векове. Оно што недвосмислено показује литургијске 
основе чина прослављања крсне славе јесте „подизање чаше у 
славу“, од прве до девете или дванаесте. Почиње у славу Свете 
Тројице и продужава се даље кроз помињање светитеља и 
наставља прозбама за здравље. Све неодољиво подсећа на 
литургијко молитвословље и помињање. Због тога би било 
умесно да се прослављање крсног имена осмисли поновним 
васпостављањем здравица, јер би на тај начин крсна слава 
добила своју праву меру. Не би била нека профана гозба на 
којој дувански дим и алкохол потискују благодатну пуноћу 
доживљаја. Славска трпеза би тада постала свето место што би 
код присутних створило узвишена осећања. Тако би се 
предупредиле све лоше могућности јер би све постало 
благословено сабрање које се заснива на радости вере, а не на 
забранама и наредбама. Тако би се и оно „ваља се“ 
преусмерило из стања следбеничког пасивизма у став 
одговорности. Хришћански дом би тако добио своју смислену 
пуноћу. Због тога је добро да сви заједно размислимо о томе 
како да свој дом и трпезу учинимо стварном светињом, што би 
у многоме допринело свеопштем бољитку. Прослављање крсне 
славе је добра прилика за ту стваралачку иновацију у делу 
вере, само је потребно да силом своје богомдароване слободе 
превазиђемо предрасуде и стереотипе. Кад то успемо да 
остваримо у себи онда смо спремни да отворимо двери свога 
срца и свога дома Христу Који говори: „Ево стојим на 
вратима и куцам; ако ко чује глас мој и отвори врата, ући ћу к 
њему и вечераћу с њим и он са мном“ (Откр. 3:20). Све је, 
дакле, једноставно само ми често све преувеличавамо и 
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проглашавамо непотребним и немогућим због различитих 
предрасуда у стању недефинисане унутрашње напетости под 
теретом наших унутрашњих сукоба између традиционализма и 
модернизма. Или једнострано чувамо традицију, заборавља-
јући да смо и сами творци а не следбеници; или једнострано 
постајемо помодни модернисти без јасног знања и разумевања. 
Јеванђелски савет је јасан: „Јер нико не меће нову закрпу на 
стару хаљину, јер ће се закрпа одадрети од хаљине и гора ће 
рупа настати. Нити се сипа ново вино у мехове старе; иначе 
се продру мехови а вино проспе. Него се сипа вино ново у 
мехове нове, и обоје се сачува ... Зато је сваки књижевник који 
се научио Царству небескоме као домаћин који износи из 
ризнице своје ново и старо“ (Мт. 9:16-17; 13:52). Ове речи нам 
јасно говоре да је неопходно иновационо приступање крсној 
слави у црквеном животу тако што ће све „старо“ и „ново“ 
бити усаглашено незастаривом светошћу која се заснива на 
литургијској пуноћи. То значи да је потребно да свако од нас 
буде спреман на преумљење и тада ће све постати стваралачки 
смисленије, неће бити одговорне само домаћице које се труде 
да угосте и почасте госте. Сви ћемо бити домаћи Божији и 
Марта и Марија ће се усагласити, неће се међусобно 
оптуживати у бесконачним расправама ко је више а ко мање 
урадио. Христос ће својим присуством свему дати меру и 
смисао, тако што даје добро решење са јасним одређењем шта 
је најважније (Лк. 10:38-42). Руковођени овим искуством 
гостољубља и свим различитим традицијама, имајући једно и 
једино литургијско искуство, разумећемо како би требало да 
славимо крсно име. Ту је најбитнија мера љубав, као 
богољубље и човекољубље, а кад се на љубави утемељи све 
што чинимо,оно добија исправно одређење. Тада се благослов 
Трпезе Господње продужава на све наше свечарске гозбе јер у 
сваком свечарском дому постављена је трпеза љубави.  
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Сувишност сујеверја и празноверица 
 

Опасност од сујеверних радњи постоји одувек, али у 
наше време је посебно велика због чињенице непрепознавања 
у мноштву религијских култова и народних обичаја. То је 
човеково самозаваравање које се заснива на тражењу пречице 
чиме се безизлаз продужава у стању немоћи која прераста у 
злурадост и злопамћење. Тада је „моћан“ онај човек који може 
више да напакости, што ствара чудне релације и раслабљује 
вредносни систем. Православни хришћани би требали у свему 
овоме да покажу одговорност и одлучност храбро се 
суочавајући са беспућем празноверица које ничу као дивљи 
изданци угрожавајући себе и многе друге. То је тескоба из које 
је могуће изићи само снагом живе вере која све преображава и 
преусмерава из немоћи отуђења у радост заједничења 
слободних личности у љубави и истини. Човек који је 
оптерећен сујеверним страховима и навикама не живи 
слободно и одговорно јер не жели да зна истину о свету и себи. 
Његов живот је сведен на „умилостивљење виших сила“ под 
нагоном страха од „испаштања“. Све је тако изокренуто и 
преусмерено у тугомору и очајање, нема места радости 
постојања. Доситеј Обрадовић нам наводи један очигледан 
пример верничког застрањења у страху и неизвесности: „Кад 
су питали једну баку: Бако бојиш ли се Бога? Она је 
одговорила: Мој синко ко се зла не би бојао!“. Треба рећи да 
овим наводом он не жели да било кога омаловажи, већ да 
подстакне боље стваралаштво. То исказује речима: „Добар је 
народ и благ, ако и погреши то не чини из зла срца него из 
незнања“ (Обрадовић, 2005:104). Он даље дефинише то стање 
страха, говорећи да су то „новотарије против јеванђеља“и у 
том контексту расуђује: „Сујеверје по самом имену се показује 
шта је: сујетно сирјеч лудо и неразумно веровање јер у страху 
се не може веровати ... Ко се помрачине боји, шта ли он 
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помисли да има у тој помрачини? ... Колико је јадан и 
неразуман човек који је сујеверан ... Верује сиромах и то што 
зна и што не зна, и што је чуо и што није чуо .. и што му је 
нека ствар ужаснија то у њу више верује. А ту где неко од 
страха и ужаса верује збогом памети ...“ (Обрадовић, 
2005:235). Тако је увек кад се Бог доживљава као осветник и 
насилник. Бесмислено је незнање верника да је Бог Љубав 
(1.Јн. 4:8), али је, нажалост, приметно код појединаца који не 
могу да се ослободе идеје о умилостивљењу и испаштању. 
Будући под таквим теретом они су лак плен за сујеверне 
површности и једностраности, умишљајући да таквим 
поступањем остварују „контролу над будућношћу“ (Лоу-
Блоуден, 2003:20). То је погрешан покушај да се одгонетне 
загонетка постојања, који се окончава новим загонеткама и 
незнањем које раслабљује до беспомоћности која се сакрива 
умишљањима и предрасудама. 

Резултат ове духовне отупелости су различите ритуалне 
радње везане за рођење, крштење, венчање, погреб и помене – 
даће, где је све сведено на пијачарење са Богом и људима. 
Развијени су читави култови, од шишања косе детета од стране 
„видовњака“ до свадбарских ритуала који подстичу непо-
верење међу брачницима што ствара сукобе у родбини. 
Погребне радње и губитак есхатолошких орјентира под 
теретом незнања о будућем веку ствара бајковите илузије о 
вилама, вештицама и вампирима. То је неопходно превазићи 
што пре, јер недопустиво је живот промишљати и трошити 
себе и друге у контексту добро познате приче „Еро с оног 
света“, где је осликано стање сујеверног односа према животу 
и смрти. Наравно, то се не решава на тако шаљив начин јер је 
ствар веома озбиљна и захтева осмишљеније ангажовање свих 
верника, како олтарског тако и царског свештенства. Само 
тако могуће је све ставити у здрав поредак вере где сећање на 
смрт не прераста у страх од умирања. То је могуће само онда 
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кад сигурном вером знамо да је вечни живот стварност а не 
илузија створена као компензација за све наше историјске 
неуспехе. То је веома дуг процес, унутрашње превирање које 
свако у себи осмишљава спремајући се за даље заједничење у 
вери. Тада „вјечнаја памјат“ и „многаја љета“ постају 
надопуњавајуће прозбе у нашем осмишљеном постојању у 
времену и вечности. 

 
Закључак 

 
На основи напред изнетих ставова и промишљања јасно је да: 

- Сведочити вечност у времену подразумева осмишљено 
постојање у историји без самоубилачких напетости, и 
без садомазохистичких површности. 

- Искуство живе вере подразумева сталну сапричасну 
радост која у себи садржи светокрштењску лепоту и 
покајну смисленост у стварности свепраштајуће љубави 
коју би требало да пројављујемо једни према другима. 

- Причешће је „лек бесмртности“, и не би било добро 
сводити га на награду за „достојне“, уз знање да никада 
нисмо стварно спремни, увек смо удостојени по сили 
љубави Божије.  

- Добро би било да се крштење и венчање врате у свој 
природни амбијент, да се обављају на литургијском 
сабрању. То ће дати меру и смисао ономе што се догађа 
као весеље поводом крштења или венчања. Тако би се 
све ставило у поредак, гозбе би биле утемељене у 
светињи и не би биле саме себи циљ. 

- Крсна слава је продужена литургијска гозба љубави, 
није нешто наслеђено из паганске прошлости. Пре се 
може промишљати као дан охристовљења, почетак 
хришћанске пуноће а не као преузимање обичаја ван 
хришћанског контекста. Добо би било да се врате 
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здравице за славску трпезу јер би тако све добило 
пуноћу. 

- Погребне радње би требало ослободити сујеверних 
празноверица, што је могуће само онда кад сећање на 
смрт у нади васкрсења и вечног живота потисне страх 
од умирања. 

- Православни хришћасни су одговорни оптимисти који 
би требало да изобилују у добродетељи и 
добронамерности. 
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О ЧИТУЉАМА 

 
У првој Посланици Тимотеју, свети Апостол Павле овако 

нас поучава: „Молим, дакле, прије свега да се чине мољења, 
молитве, прозбе, благодарења за све људе...Јер је ово добро и 
угодно пред Спаситељем нашим Богом, Који хоће да се сви 
људи спасу и да дођу у познање истине.“ (1Тим.2:1,3- 4). У 
Посланици Филипљанима, 4 глава, 6 стих, исти Апостол овако 
саветује: „Не брините се ни за што, него у свему молитвом и 
мољењем са захвалношћу казујте Богу жеље ваше.“ И 
потврђује исто још једном поуком: „У молитви будите 
истрајни; бдите у њој са захвалношћу“. (Колош. 4:2) Исти 
апостол, у Посланици Галатима овако нас поучава: „ Носите 
бремена један другога, и тако испуните закон Христов“. (Гал. 
6:2). Синоптичари нам описују догађај где четворица 
пријатеља доносе пред Спаситеља свога одузетог друга и 
немајући други начин, спуштају га кроз кров куће како би га 
Господ исцелио. Сва тројица Јеванђелиста једнако описују 
сцену и кажу: „ И видевши Исус веру њихову рече одузетоме: 
Не бој се, чедо, опраштају ти се греси твоји“. (Мт. 9:2; 
Мк.2:5;Лк.5:20) Дакле, Спаситељ је због веру четворице 
пријатеља повратио здравље оболелом. Из овога видимо 
колика је моћ праве вере.  

Свети Апостол Јаков говорећи о моћи и снази молитве, 
каже: „Болује ли ко међу вама ? Нека дозове презвитере 
црквене, и нека се моле над њим...И молитва вере ће спасти 
болесника, и подигнуће га Господ, и ако је грехе учинио, 
опростиће му се...Молите се Богу једни за друге, да 
оздравите. Много је моћна усрдна молитва праведника“. (Јак. 
5: 14-16) 

На крају сваке јектеније, православни свештеници овако 
се моле: „...сами себе и једни друге, и сав живот свој, Христу 
Богу предајмо“. А народ и појци одговарају: Теби Господе. 
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Као православни хришћани, из свега што смо чули од 
светих Апостола и Јеванђелиста, закључујемо да смо дужни да 
једни другима носимо бремена, терет, бол, тугу па и радост. 
Дужни смо да сва та стања делимо са својим ближњима. 

Румунски старац Арсеније Папаћок, причао је како му се 
једном десило да је излазио из светог храма и да му је у сусрет 
изишао просјак који је замолио за милостињу. Старац 
Арсеније управо није имао код себе ниједну парицу и не 
желећи да растужи просјака, пришао му је и рекао: „Немам 
новаца, али оно што имам од срца ти дајем, као брату“, и 
пружио му је руку. Свакако да је тај старчев гест просјака 
шокирао, те је овај у својој збуњености рекао старцу: „Знате, 
оче, то ми нико до сада није учинио. Ви сте се опходили према 
мени као према човеку. Хвала вам.“  

Ево како је један обичан људски гест много помогао, па 
чак и променио слику о просјаку. Свакако да је старац 
Арсеније у својим молитвама поменуо и овог просјака, и на тај 
начин му још и више помогао.  

У току свете Литургије, после прочитаног јеванђелског 
зачала, у току сугубе јектеније, постоји одређено место где се 
изговарају јектеније и прозбе за разно разне потребе: за 
здравље, за путовање, за ђаке и студенте, за благодарење, за 
мирна времена, за сушна времена, за престанак падавина итд. 
После ових следе јектеније за упокојене. 

Када свештеник излази са предложеним Даровима на 
Велики Вход, и тада, уколико је случај може да помене име 
неког тешког болесника или име некога који се преселио у 
вечност.  

Памтим, раније, у мојој парохији постојао је један веома 
леп хришћански обичај. Наиме. О Васкрсу, када смо у 
Васкрсни Понедељак излазили на гробље, свештеник је, код 
великог Крста, са средине гробља, служио помен свим 
уснулима. То и данас чинимо, међутим, онда, од раног јутра, 
углавном мушкарци су долазили у свети храм на Литургију, и 
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свако је носио и давао свештенику своју читуљу, малу 
исписану књижицу са именима живих и уснулих чланова 
породице. Ова имена је свештеник помињао и на светој 
Литургији, а поготово све оне упокојене помињао је и на 
гробљу. На жалост, данас, све је мање оних који доносе своје 
читуље како би свештеник помињао њихове уснуле.  

За свакога од нас, као православне хришћане, читуље 
треба да буду веома важне. За нас читуље означавају исто оно 
што су за четворицу пријатеља означавала носила на која су 
носили одузетог пријатеља и донели га пред ноге Господу 
Исусу Христу. За нас, читуље означавају носила на којима 
носимо све наше из куће, све оболеле, напаћене, све пријатеље 
па и непријатеље, које доводимо пред Господа и молимо се за 
њих.  

Свети Апостол Павле у једној од својих Посланица 
саветује нас да нам се не досади никада да чинимо добро. 
Свакако, нисмо увек у могућности да свима физички или 
материјално помогнемо, поготово када је неко на болесничкој 
постељи. Једино што можемо, у овим случајевима да чинимо 
јесте да се за те и такве особе молимо Богу. Осим наше личне 
молитве, добро је и корисно да на парче папира напишемо име 
особе или особа за које желимо да се молимо и да ову читуљу 
дамо свештенику или свештеномонаху у неком манастиру, па 
да овде на Проскомидији и у току свете Литургије дотичне 
особе буду поменуте.  

Господ Исус Христос је јасно рекао: „Милост хоћу а не 
жртвени принос“ (Мт.9:13), а то управо значи да, као 
православни хришћани, морамо се научити да своје ближље 
покушамо да разумемо, да их прихватимо такве какви јесу, да 
их поштујемо, да их не мрзимо. А то је, управо, први корак ка 
буђењу осећања милости и милосрђа. Милосрђе може бити 
плод љубави, а истовремено може подстаћи љубав према 
особи према којом осећамо самилост. А то је већ један виши 
степен савршенства. Достигнемо ли ту и такву меру духовног 
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узраста, имена особа према којима имамо милости и милосрђа 
уписујемо на папиру, а то је већ читуља коју ћемо дати 
свештенослужитељу да је на Проскомидији помиње.  

Потребно је и пожељно да сваки православни дом има 
своју породичну читуљу, а то је омања свешчица у којој су 
записана имена свих живих чланова породице па и шире 
родбине као и имена свих уснулих чланова, од прадедова чија 
имена знамо, па до последњег уснулог члана породице. Ова 
имена помињемо у нашим приватним молитвама, на гробљу о 
Задушницама када свештеник служи помен над гробовима 
наших уснулих рођака, о Крсним славама, и у другим 
приликама.  

Исту овакву читуљу православни верник је потребно да 
напише и да је остави, уз неки прилог, у својој парохијској 
цркви да је свештеник помиње на Проскомидији и на Светој 
Литургији.  

 (Проскомидија је први део Свете Литургије, који врши 
свештенослужитељ у олтару, које верни народ не види. За 
време Проскомидије, свештеник који проскомидише припрема 
Пречасне Дарове које ће за време великог Входа бити 
пренесене из олтарске апсиде или Жртвеника и преко средине 
храма, кроз Царске двери, пренете и положене на свети 
Престо, где ће благодат Духа Светога да их освети и претвори 
у Пречасно Тело и Крв Христову. )  

Овакву исту читуљу могу верници да пошаљу и у што 
више манастира, уз добровољни прилог, па да и у овим 
манастирима свештеномонаси на свакој Литургији помињу 
имена свих оних записаних у читуљи. 

У Православној Цркви постоји пракса да се име особе 
која је уснула запиче у читуљи и да се име ове уснуле особе, 
одмах по сахрани исте, пошаљу по манастирима, у домаћој 
цркви, како би се ова новопрестављена особа редовно 
помињала на четрдесет Светих Литургија.Уснуле особе немају 
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више могућност да се саме за себе моле. За њих се моли цела 
Христова Црква.  

Најважније је да свештенослужитељ имена са читуља 
помене на Проскомидији, како би за сваку поменуту особу 
извадио честицу и ставио је на Дискос, а након претварања 
Предложених Дарова хлеба и вина у Свето Тело и Свету Крв 
Христову, све ове честице свештеник сипа у Путир где се ове 
сједињују са Светим Христовим Тајнама. У тренутку 
сједињења ових честица са Животворним Христовим Светим 
Тајнама благодат Божија силази на свакога чије је име 
поменуто на Проскомидији. Чим благодат Божија дотакне 
нечију душу, ова одмах осети олакшање од свих терета и 
греха. На тај начин ми можемо помоћи свачијој души, како 
оној која је у телу, тако и оној ван тела. Уколико неко ко је у 
било каквој невољи, буде поменут на Проскомидији, благодат 
Божија која силази на њега олакшаће му сваки терет и 
искушење.  

Господ каже да ће свет по томе познати да смо Његови 
ученици уколико будемо имамо љубави међусобно, а најбољи 
и најсигурнији начин којим доказујемо да заиста имамо 
љубави једнан према другом, јесте да имена једни других 
записујемо у читуљама и помињемо их за време богослужења.  

То је најбољи начин да једни друге утврдимо у 
Православној вери, и очувамо свој православни род, језик и 
свето Предање које смо од Апостола наследили.  

У ово време богоотуђења, богоотпадије, апостазије, 
секуларизације, хедонизма, потрошачког духа, најлакши начин 
да једни друге сачувамо неповређене од духа овога света и 
века, јесте да једни друге помињемо у нашим приватним 
молитвама и молитвама Цркве као Тела Христовог. А да се не 
би расули и осули, запишимо имена једни других у читуље и 
принесимо их Господу у молитви.  

протонамесник Благоје Чоботин 
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ВИДОВДАНСКА БЕСЕДА 
 

,,Од ове љубави нико нема веће, да ко живот свој 
положи за пријатеље своје”             

(Јн.15,13) 
Драга браћо и сестре. 
Ми Срби смо мали народ по броју међу великим 

народима, али смо велики по духу, вери и историји, јер смо 
потомци великих и светих предака. По томе смо управо и 
познати код великих народа.  

Наши преци су били хероји за: нацију, слободу, истину, 
правду и искрену веру у Бога живог. Они су у том смислу 
најчасније извршили своју улогу овде на земљи, зато су 
достигли оно што је небеско, вечно, и нама то оставили за 
добар пример. Таквих примера има доста у нашој историји, 
док је пример кнеза Лазара на Косову пољу најречитији и  
најпознатији.То је пример херојства: за нацију, слободу,истину 
и правду. 

После битке на Марици 1371.године, у којој су 
погинули многи Срби и српске војводе, турска војска је почела 
сигурнијим и убрзаним корацима да заузима балканске земље. 
Како су пролазили дани, месеци и године, српска села и 
насеља, поља и равнице, брда и долине- постепено су падала 
под османлијску власт. 

 Тако је и на Видовдан,15.јуна 1389.године осванула на 
Косову пољу, по броју силно велика турска војска.Тог јутра, 
Косово поље је изменило свој изглед. Море турске војске са 
разним оружијем, на главама чалмама и фесовима, давала је 
шаролики изглед, али је то уједно био и велики и црни облак 
који се надвио над Србијом. 
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Са друге пак стране, српски кнез Лазар се припремао и,, 
приволео царству небескоме, које је увек и довека” и пошто је 
причестио војску, сударио се на Видовдан са вишебројном 
турском војском, бранећи: част свог српског народа, истину, 
правду, крст од полумесеца. Битка је била дуга и страшна, јер 
је водила на живот и смрт. 

У тој и таквој битци, у том крвавом окршају, погинуо је 
српски кнез Лазар са својим војводама и многобројном 
војском. Пред надмоћнијим непријатељем битка је изгубљена 
и Србија је полако подпадала под Турке, прво као вазал, а 
коначно османским заузимањем Смедерева 1459. године, које 
означава пад српске средњовековне државе. 

Косовски пораз је био један од највећих губитака у 
српској историји. Уместо крста, Србијом је завладао 
полумесец, те је изгледало да је судбина Срба запечаћена. Али 
није тако било. Срби су изгубили физичку битку, али су 
задобили духовну. 

Кнез Лазар је постао свети великомученик, а Видовдан 
је постао велики српски празник. То је био највећи подвиг,,за 
Царство небеско” у историји Срба. То херојство и физичко 
жртвовање кнеза Лазара, духовно је надахњивало, бодрило и 
храбрило српски народ да издржи све невоље у даљем 
робовању под турским јармом, све до коначног ослобађања. 

Жртва кнеза Лазарева и светих косовских мученика је 
дала снаге Србима да не скрену са њиховог пута. Зато су Срби 
у ропству створили једну величанствену епопеју, која говори о 
Косовској жртви Лазаревој и његове војске. 

Овакав пример добровољне жртве не постоји у светској 
историји ни код великих народа. Он се може упоредити са 
Христовом мисијом на земљи, у којој је после мука и крсног 
страдања на Голготи, дошло Његово спасоносно Васкрсење. 
Косово је српска Голгота, после које су наступиле дуге патње, 
муке и страдања српског народа. При крају робовања, почео је 
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народни револт, енергично изражен бунама и устанцима у 
Орашцу и Такову. Небеска војска се слила у земаљску.Ново 
Косово је отворено, али овога пута за победу. Црни облак је 
разбијен и Србија је ослобођена. То је ново васкрсење, које се 
доцније проширило исто као и наука Господа Исуса Христа у 
свету после Његовог Васкрсења. 

Србија је у рату 1912.године на Куманову, сасвим 
дотукла свог непријатеља са Косова, па је под слоганом Првог 
балканског рата,,За Косово- Куманово”, дух светог кнеза 
Лазара и косовских јунака, преко њихових потомака, добио 
физичку победу. 

Зато се данас овде у овом светом Манастиру молитвено 
сећамо и одајемо дужно поштовање и вечиту благодарност 
свим жртвама које су пале од Косова до данас, за крст часни и 
слободу златну. 

Нека Господ молитвама светог кнеза Лазара, помилује и 
да вечно блаженство свим јунацима и херојима.Вечан им 
помен.Амин. 

 
протојереј-ставрофор Жива Мартиновић 

(беседа изговорена о Видовданском Сабору у манастиру Златици 
28.6.2015.г.) 
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ТРАГОМ ПРОШЛОСТИ 
 
 
 

СВЕТИ ЈОСИФ НОВИ, 
МИТРОПОЛИТ ТЕМИШВАРСКИ 

(1643… 1648-1653) 
 

После коначног пада Смедерева и Српске Деспотовине 
1459. године под турску власт, српски народ је почео полако 
да се сели на просторе северно од Саве и Дунава, на 
територију тадашње Угарске. Народ се окупљао око 
фрушкогорских манастира и оних који су се налазили у 
Банату, у околини Темишвара и Арада. Али и овде је српски 
народ веома тешко опстајао, јер су их Угарска и Католичка 
црква присиљавали да се одрекну српства и православне вере, 
тако да није знао више под чијим је ропством „боље”: турским 
или угарским и отуда жеља свих православних који су били 
огорчени политиком Угара и Римске цркве: „Више волим да 
усред града (Цариграда) видим турски турбан него латинску 
митру.”1 

Веома тешко доба је настало када су и ови предели пали 
у руке Турака, када је основан Темишварски пашалук 1552. 
године. Тада је настало, незапамћено до тада у овим 
пределима, страшно гоњење хришћана. Народ је покушавао да 
се ослободи од турске власти, тако што су почетком 1594. 
године, после ситнијих успеха аустријске војске над турском 

                                                 
1 Чувена антиунионистичка изрека Луке Нотариса, високог византијског 
дворанина, дипломате и великог дукса од 1449 до 1453. 
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војском, Срби и Румуни у Банату почели да нападају 
поколебане Турке. Устанак је нарочито почео да се шири 
после освајања и спаљивања Вршца, које је извршила чета 
Петра Мајзаша, када је освојено и неколико утврђених турских 
градова. Због недобијене обећане помоћи, овај устанак је 
угушен и хришћанство је све више и више страдало.2 

После овог устанка Синан-паша је на превару ухватио 
вршачког епископа Теодора,3 који је предводио устанак у 
Банату, и предао га мучитељима који су му одрали кожу са 
врата до ногу.4 Такође, као казну србима што су подигли 
устанак, Синан-паша је спалио мошти Светога Саве, чији се 
лик налазио на заставама устаника, на Врачару у Београду 27. 
aприла 1594. године. 

Тешко стање је обухватало сав православни хришћански 
народ на Балкану после овог устанка у Банату. Монах Авакум 
из Цетињског манастира вели да је у то време била и велика 
глад тако да су многи желели да се упокоје и додаје: „Ах, 
несреће, ах туге, ах невоља у то време од проклетих 
агарјанских чеда на род хришћански, ах, ах, ах.”5 У таквом 
великом јауку, српски патријарх Јован Кантул затражио је 
помоћ од римског папе Климента VIII који је условио 
материјалну и војну помоћ побуњеним православцима 
претходним „одрицањем од источне шизме”, тј. Светосавске 
Вере Православне, и признањем врховне власти римског папе.6 

У овим тешким временима у Банату, Бог није заборавио 
за свој народ, већ је по својоj великој милости послао свог 
                                                 
2 Др Рајко Л. Веселиновић, Историја Српске православне цркве са 
народном историјом, књига I (1219–1766), Београд: Свети архијерејски 
синод СПЦ, 2004, стр. 104-106. 
3 Свети Теодор Вршачки празнује се 29./16. маја. 
4 Свети Сава: принц и просветитељ, Цетиње: Светигора, 2007, стр. 107. 
5 Др Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве I књига: Од 
покрштавањa Срба до краја XVIII века, Београд, 1991, стр. 324. 
6 Свети Сава: принц и просветитељ …, стр. 107. 
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угодника и великог јерарха Јосифа, да теши и духовно крепи 
душу овог унесрећеног народа. Као што је пре некада у Старом 
завету, Бог послао Јосифа у Египат да спасе Израиља и 
Египћане од телесне глади (1. Мојсијева од 37 до 50 главе), 
тако је и сада послао скромног Јосифа да спасе народ у Банату 
од духовне глади. Он је био устоличен за митрополита 
темишварског 1643. године. 

 
ПОРЕКЛО И МЛАДОСТ 

 
Овај велики темишварски јерарх, српског порекла,7 рођен 

је 1568. године у побожној породици на обали Јадранског мора 
у Дубровнику (данашња Хрватска), добивши на светом 
крштењу име Јаков. Његови родитељи Јован и Екатерина, по 
презимену Фуско, васпитавали су младог Јакова у највећој 
побожности, тако да се Јаков још од младости потпуно 
предаде Господу.8 У својој дванаестој години живота, млади 
Јаков је остао без оца, који је доживео бродолом на мору. То 
није било нимало лако за Јакова, јер је он још био дете.9 

Убрзо после тога Јаков је отишао у Охрид (данашња 
Македонија) на школовање. Ту је Јаков добио веома добро 
образовање, јер је Охрид био велики хрићански и културни 
центар којег су основали крајем IX века ученици Светог 

                                                 
7 Архимандрит Др Јустин Сп. Поповић, Житија светих за месец 
септембар (Београд: Издање Манастира Св. Ћелије код Ваљева, 1972), стр. 
298. 
8 Србљак, Београд: Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, 
1986, стр. 18. 
9 Претпоставља се да је Јован Фуско био венецијански трговац који је често 
пловио преко Јадранског мора доносећи робу из Венеције у Далмацију. 
Фуско је италијанско презиме и долази од латинског придева фускус (лат. 
fuscus, -a, -um), што значи „тамно“, име Фуско односећи се највероватније 
на тамну боју косе. Види Gheorghe Guţu, Dicţionar latin–român, Bucureşti: 
Editura Humanitas, 2003, стр. 558, s.v. „fuscus”. 
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Кирила и Медодија, Климент и Наум, и није ни чудо што је 
овај град добио надимак „Балкански Јерусалим”. Будући да је 
остао без оца, млади Јаков је почео да тражи у овоме граду 
уточиште. У својој петнаестој години, отишао је у манастир 
Пресвете Богородице, који се налазио у самом Охриду. Видећи 
искрену побожност и љубав монаха, Јаков заволе монашки 
живот те после пет годинa отиде стопама Светога Саве у Свету 
Гору. Био је примљен у братство манастира Пантократора, где 
је неко време буде искушеник, а затим је уведен у свети 
монашки чин и добио монашко име Јосиф. 

 
 

ПОДВИЖНИЧКИ ЖИВОТ НА СВЕТОЈ ГОРИ 
 

У манастиру Пантократор, монах Јосиф је живео у 
великом труду и подвигу.Имао је велика и тешка духовна 
искушења, које је пребродио са великим духовним напором, а 
затим се повукао у пустињу тражећи још већи подвиг у 
самоћи. Овим подвизима, монах Јосиф се све више 
усавршавао, а затим је добио дар непрекидне молитве, 
доживљавајући таворку светлост, којом су такође били 
удостојени и свети апостоли на гори Тавор приликом 
Преображења Господа Исуса Христа (Мт 17, 1-9). Овим 
подвизима монах Јосиф је наследио Светога Саву (†1236.), 
који се такође подвизавао у самоћи у Кареји, и Светог 
Григорија Паламу (†1359.), који је један од највећих 
подвижника Свете Горе и велики бранитељ подвижничког 
живота aтонских монаха од западних схоластичара.10 

                                                 
10 Западни филозофи који су покушавали да хришћанско учење сведу само 
на логику, у овом случају исмејавајући велике подвиге монаха и њихову 
непрекидну молитву, преко које су доживљавали божанску таворску 
светлост. 
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Чувши за Јосифа да је велики молитвеник, светогорски 
монаси често су га посећивали. Они су сведочили да Јосифове 
молитве имају исцелитељску моћ, јер су многи болесни монаси 
долазили са вером код Јосифа и бивали исцељени, нарочито 
они хроми. На овај је начин Јосиф испунио Христову заповест 
коју је Господ дао својим светим ученицима: „Болесне 
исцељујте, губаве чистите, мртве дижите, демоне изгоните, 
на дар сте добили, на дар и дајте” (Мт 10, 8). Светогорски 
монаси још за живота сматрали су га светитељем, јер су 
видели како у њему обитава сила Светога Духа. Видевши сва 
ова чудеса, игуман манастира Пантократор, позвао га је назад 
у манастир, где је рукоположен у чин јеромонаха. 

Јосиф је после више година проведених у молитвеном 
тиховању и посту, одлучио да посети и друге манастире на 
Светој Гори. Јосиф као сиромашан монах, чувајући у ризници 
свога срца своје једино богаство, то јест Господа Исуса 
Христа, чиме је даривао ове свете обитељи духовним 
богатствима, јер се из њега изливала благодат Божија на све 
манастире и монахе. У свим манастирима био је веома лепо 
примљен, у некима је остао и дуже време подвизавајући се. Он 
се је неко време подвизавао у манастиру Ватопеду, па у 
Хиландару, Великој Лаври и Ксиропотаму.11 Много тога су 
могли видети и научити монаси ових светих обитељи од 
славног и смиреног Јосифа. 

О светости овог монаха Јосифа, стигла је вест и код 
Цариградског патријарха, Кирила I Лукариса (1620 - 1638), 
који je био један од најзнаменитијих цариградских патријараха 
после пада Цариграда и био је велики заштитник православља, 
зато је и пострадао мученички, тако што је био обешен и бачен 
у море од стране Латина и унијата.12 

                                                 
11 Архимандрит Др Јустин Сп. Поповић, op. cit., стр. 298. 
12 Павле Швабић, Историја Хришћанске Цркве, четврти период (од 1453. и 
1517. до данас), Сремски Карловци, 1988, стр. 18. 
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Патријарх Кирило Лукарис је наредио да се Јосиф 
постави за игумана манастира Светог Стефана у Једрену 
(Адријанопољ), граду који се налази на тромеђи данашње 
Турске, Бугарске и Грчке. Ту се пуно истицао Јосиф да се о 
њему прочуло по целој турској царевини. Њега нису 
поштовали само православни народи, већ је он успео да 
задобије велико поштовање и од стране иноверних Турака. 

Јосиф није пуно времена остао у Једрену као игуман, већ 
је се после шест година вратио у Свету Гору. Као што лептир 
не може дуго времена да се задржи далеко од шареног цвећа, 
тако је и Јосиф пуно туговао за правим монашким животом са 
Свете Горе. По повратку на Свету Гору, постављен је за 
игумана манастира Кутлумуша, једном од задужбина влашких 
војвода. Овим манастиром је управљао неколико година, када 
се због старости повукао у манастир Ватопед. 

 
МИТРОПОЛИТ ТЕМИШВАРСКИ 

 
У међувремену, 1643. године, упокојио се у Господу 

митрополит темишварски Исаија13 и народ у Банату је остао 
без свог духовног поглавара у веома тешким приликама када 
су са једне стране Турци, а са друге стране римокатолици 
притискивали православне Србе да се одричу своје вере. 
Будући да је у то доба Митрополија темишварска била под 
јурисдикцијом Српске Пећке патријаршије, тадашњи српски 
патријарх Гаврило I Рајић (1648-1655;†1659) добро је познавао 
тешке прилике и у Темишвару. Он је вршио канонске посете 
по свим епархијама14 и био веома активан водећи жестоке 
борбе против непријатеља Православља, те је због тога био 
клеветан код султана и био убијен у Бруси где су га обесили 
између два дуба.15  

                                                 
13 Сава (Вуковић), епископ шумадијски, Српски Јерарси од деветог до 
двадесетог века, Београд,Подгорица,Крагујевац, 1996, стр. 203, 254. 
14 Др Рајко Веселиновић, op. cit., стр. 111. 
15 Др Ђоко Слијепчевић, op. cit., стр. 336. 
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Патријарх Гаврило је веома добро знао за све светле 
врлине скромног игумана Јосифа, те је одлучио да га 
хиротонише за митрополита (или поново врати на 
митрополитску катедру са које је раније био свргнут ?), иако је 
Јосиф већ био веома стар, имао је 82 године.16 Године 1650. 20. 

                                                 
16 [Oстаје недовољно разјашњено питање тачне године хиротоније Јосифа 
за митрополита темишварског: 1) када је хиротонисан и за време (или од 
стране ког патријарха : Пајсија I Јањевца или Гаврила Рајића ? ; 2) Да ли је 
Јосиф изабран, хиротонисан (посвећен) од стране патријарха Пајсија, те 
после добијања патријаршијске синђелије о истом и плаћања обавезних 
дажбина - пешкеша турској власти, којим је добијао султански берат чиме 
је његов избор био потврђен као валидан, па после из непознатих разлога, 
више пута смењиван са катедре и враћан (у међувремену је темишварски 
митрополит био два пута Севастијан)?  3) Да ли је од стране патријарха 
Пајсија само предлаган за избор на митрополитско место, а хиротонисан 
тек у време следећег пећког патријарха Гаврила 1650 године? С' тога имамо 
наводе: После смрти митрополита темишварског Исаије 1643. године Јосиф 
је посвећен за темишварског митрополита,,на основу арза монаха Пајсија, 
патријарха области Пећи, и сходно узвишеном ферману“. Пешкеш у 
износу од 3.600 акчи митрополит Јосиф је платио 24.новембра 1643.године 
Према овоме, произилази да је Јосиф, још 1643. године, изабран од стране 
Пећког Патријарха Пајсија (1614–1647) за темишварског митрополита, али 
односи између њих двојице нису били добри, јер је само две недеље после 
добијања берата Темишварске митрополије „опет на основу предлога 
патријарха Пајсија – исти берат издат неком Теодору. Митрополит Јосиф 
није лако уступио раније добијену владичанску столицу, те је у септембру 
1644. године, на предлог патријарха Пајсија, берат дат Севастијану. Годину 
дана касније Јосифу је пошло за руком да истисне Севастијана и, по други 
или трећи пут, добије берат Темишварске митрополије. Био је поново 
свргнут у јулу 1647. године, кад је поново постављен Севастијан. Коначно, 
после смрти митрополита Севастија, за митрополита темишварског је опет 
дошао митрополит Јосиф,,на основу арза пећког патријарха. Из руке зимије 
Раде“,а стари пешкеш у износу од 5.000 акчи је платио 28. септембра 1648. 
године. Радмила Тричковић, Српска црква средином XVII века, Глас 
САНУ CCCXX, Одељење историјских наука, 2, Београд 1980, стр. 155; ] 
Могуће да је Јосиф био свргаван због самовоље турских грађанских власти, 
што историјској науци није још познато. Сава, епископ шумадијски, op. 
cit., стр. 254,390,438). 
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јула (2. августа) на дан Светог пророка Илије био је 
хиротонисан од стране патријарха Гаврила и устоличен (или 
само поново устоличен ?) на престо Митрополије 
темишварске.17 

Милосрдни Господ није лишио народ у Банату своје 
благодати, која је се излила из Јосифових усрдних молитава, 
већ су се и овде догодила знаменита чудеса. Каже се да када је 
Јосиф стигао у Темишвар, верници су донели хромог човека 
код Јосифових ногу. Јосиф видећи патњу овог човека, усрдно 
се помолио Богу и на дивљење целог народа, хроми је био 
исцељен.18 

Иако веома стар, митрополит Јосиф је био врло активан 
међу својом паством. Он је много путовао по епархији, 
обилазећи све парохије, проповедао и поучавао народ који је 
био жедан воде живе. У Темишвару је основао школу за 
будуће свештенике и учитеље и школу за усавршавање у 
богословској науци свештеника и монаха. Будући да је био 
                                                 
17 Погрешна је претпоставка појединих хагиографа који тврде да је Јосиф 
био хиротонисан од стране цариградског патријарха Партенија II (1644–
1651). Као што је и претходно речено Темишвар је био под јурисдикцијом 
Пећке Патријаршије још од њене друге обнове 1557. године, а претходно 
Темишвар је постао турски пашалук, 1552. године. Брат тадашњег пећког 
патријарха Макарија (1557–1571; †1574), Мехмед-паша Соколовић, за 
време владе султана Сулејмана I Величанственог (1520–1566) и после 
његове смрти вршио је пресудну улогу у животу турске царевине, јер је 
заузимао највише положаје, а једно време био је велики везир. Под 
обновљену Пећку патријаршију потпали су још Банат, Бачка, Барања, 
Срем, Славонија, Босанска Крајина, Лика, Крбава, Босна, Херцеговина и 
Далмација, те је се она простирала по свим областима које је тада 
настањивао наш српски народ. Патријарх Макарије је носио титулу 
„патријарх Срба, Бугара, поморских и северних страна” (Др Рајко 
Веселиновић, op. cit., стр. 96-97). 
18 Ieromonah Macarie de la Simonos Petra, Sinaxarul Vieţile Sfinţilor, Volumul I, 
luna septebrie [Јеромонах Макарије из Манастира Симонопетра, Синаксар, 
Житија Светих, I књига, месец септембар], Bucureşti: Editura Sfântul Ioan 
Casian, 2011, стр. 178. 
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зналац многих језика, а нарочито турског језика, бавио се и 
дипломатским пословима тако што је често преговарао са 
Турцима, који су стално чинили зулуме међу Јосифовом 
паством.19 Јосифова честитост и велика љубав, која није 
правила разлику између вере и народности, приближавала је у 
окриље Православља чак и муслимане, који су долазили код 
Јосифа да траже духовни савет. 

 

 
Свети Јосиф исцељује хромог човека 

(детаљ са ћивота са моштима Светог Јосифа), 
рад вајара Григора Думитреску, 

Румунска катедрала у Темишвару. 
 

Године 1653. бесни Турци из непознатих разлога, 
највероватније да би се осветили хришћанским грађанима 
Темишвара, почели су да харају и руше куће и зграде све док 
нису запалили један велики део града. Несрећа би била још 
већа, јер се пожар ширио све више уз помоћ јаког ветра и 

                                                 
19 Архимандрит Др Јустин Сп. Поповић, op. cit., стр. 298. 
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претила је опасност да изгори цео град. Митрополит Јосиф 
видевши велики пожар који се приближавао и самој цркви где 
је он служио, храбро је изашао у својим одеждама у сусрет 
ватреној стихији. Слично Светоме Пророку Илији на гори 
Кармил, павши на колена, почео је са сузама да се моли да Бог 
заустави пожар. Изненада је са неба почела да пада јака киша, 
која је угасила пожар. Посматрајући овај призор поражени 
Турци, почели су да беже, плашећи се гњева Божијега, јер су 
они добро знали за велику силу молитве овог угодника 
Божијег. 

Такође, мудри митрополит штитио је свој православни 
народ, поверен му од Бога, од Римокатолика који су 
непрестано обећавали материјалну помоћ и ослобађење од 
турског зулума, ако се буду одрекли православља и 
прихватили унију са њима. Стање у Банату није било нимало 
лако, тешка прогонства и велике неправде трпео је 
православни народ које су изазвале велики јаук и бол, те је 
народ више пута био доведен у искушење да прихвати лукави 
предлог, одсутан љубави и милости, а пун лукавих интереса. 
Стари митрополит није хтео да прихвита ниједан компромис и 
водио је велику борбу против унијаћења.20 

 
 

ПРЕДСТАВЉЕЊЕ 
 
Свети Јосиф није дуго управљао Митрополијом 

темишварском, али је овај период обележен са његовим 
многобројним чудесним делима, које су ојачале душу 
многонапаћеног народа у Банату. Због старости Свети Јосиф се 

                                                 
20 У то време боравећи у Русији, патријарх Гаврило I Рајић, покушао је да 
штампа, поред осталог, и Типик избраније многоје от 34 књиг на 
латинскују јерес - дело против латинске јереси од солунског митрополита 
Светог Нила Кавасиле (писца из XIV века). 
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повукао у манастир Партош,21 где је наставио свој 
подвижнички живот у непрекидној молитви и посту. И ту се 
окупљао многобројни народ који је тражио поуке и исцељење 
од старог митрополита. У овом манастиру, молећи се истрајно, 
предао је душу своју Господу 15. септембра 1656. године, у 
својој 88. години. Каже се да су у тренутку његовог 
представљења, манастирска звона сама зазвонила, објављујући 
пресељење старца Јосифа из земаљског живота у Царство 
небеско. 

Свето тело Јосифово било је сахрањено у истом 
манастиру испод олтара манастирске цркве коју је сам 
подигао. Године 1956. мошти Светог Јосифа су пренесене у 
Румунски катедрални храм у Темишвару, где се и данас налазе 
са десне стране улаза у свети храм.22 

 
                                                 
21 Иларион Зеремски је у манастиру Светог Ђурћа (данас нама познат као 
манастир Шенђурац на обали реке Брзаве) пронашао књиге које су некада 
биле својина српског манастира Партоша са записима из седамнаестог века. 
„Такав је запис на богослужбеној књизи Чиновник (архијерјскога служења) 
митрополита темишварскога Јосифа из 1655. Рукопис је српскохрватске 
редакције, а написан је 1529. Био је похрањен је у библиотеци манастира 
Светог Ђурђа под бројем 19. Запис гласи: Сија книга митро(п)олита 
ки(р) Иосифа темишварскога в љето 1655 (даље је писано другом 
руком) котори оставил самоволно Епархију своју и вселилсја во 
вјечни покој идјеже свјати почивајут” Иларион Зеремски, Манастир 
Партош, Гласник Историског друштва у Новом Саду III, Сремски 
Карловци: Српска манастирска штампарија, 1930, стр. 208.) 
22 Откопавање светих моштију је извршено с благословом румунског 
банатског митрополита др. Васила Лазарескуа. Записник писан приликом 
откопавања моштију светитеља сведочи да: „Osemintele ce nu au fost clintite, 
pe deplin păstrate până în cele mai mici amănunte şi arătând o fiinţă de statură 
potrivită, în lungime 165 cm, au fost acoperite de giulgi curat…” [= „Кости које 
нису макнуте, потпуно сачуване до најмањих делића и показујући једно 
биће средњег раста, дужине 165 cm, биле су покривене са чистом 
плаштаницом”]. Proces-verbal luat la dezgroparea moaştelor Sfântului Iosif cel 
Nou, la mănăstirea Partoşului [Записник написан приликом откопавања 
моштију Светог Јосифа Новог у манастиру Партош], Partoş, 6 septembrie 
1956. 
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Икона Светог Јосифа Новог, митропилита темишаварског, 
иконописана 1782., рад свештеника Стефана Богословића, 

манастир Партош23 
 

КУЛТ СВЕТОГ ЈОСИФА ТЕМИШВАРСКОГ 
 
     Свети Јосиф је још за живота на земљи био украшен 

светитељским ореолом (венцем) и био поштован од стране 
народа као Божији човек. Задобио је велико поштовање по 
целом Балкану и од стране хришћана и муслимана, који су 
били задивљени великој љубави која је зрачила из душе овог 
                                                 
23 На икони је исписан и тропар Светом Јосифу на црквенословенском 
језику, а изнад светитељеве главе стоји написано: „Свјатитељ Отец наш 
Јосиф нови”. 
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дивног светитеља. Тридесет година после његове смрти, 1686. 
године, сабор Банатске митрополије назива га именом Свети 
Јосиф Нови. 

Није нимало било лако у тим временима бити 
хришћанин, а још такав хришћанин као што је био Свети 
Јосиф који је кроз трпљење и смерност постао изабрани сасуд 
Светога Духа.24 Тада је било страшно гоњење хришћана по 
целом Балкану. У таквим тешким гоњенима пострадали су 
мученичком смрћу велики број светитеља Божијих, међу 
којима Свети Теодор, епископ вршачки, Свети Гаврило I Рајић, 
патријарх српски и Свети Сава II Бранковић, митрополит 
ердељски (1656–1681). Они су својом крвљу штитили 
Православну веру од видљивих и невидљивих непријатеља, 
али то што нису знали свирепи гонитељи хришћана јесу речи 
великог хришћанског апологете Тертулијана (†230): „Свака 
кап мученичке крви је семе за нове хришћане.”25 Свети Јосиф 
је такође био савременик Светог Василија Острошког и 
Рафаила Банатског, који су се истицали непрестаном молитвом 
и силом чудотворства. 

Од свог представљења па све до данас, сваки који му је 
са вером тражио помоћ, Свети Јосиф му је са великом 
љубављу брзо притекао у помоћ. Он је нарочито познат као 
исцелитељ хромих, али и других телесних и душевних 
болести. 

Данас је Свети Јосиф Темишварски веома поштован од 
стране Срба и Румуна. Триста година од устоличења на трон 
Темишварске митрополије овог великог јерарха, Румунска 
Православна Црква је 1950. године унела Светог Јосифа у свој 
календар, а маја месеца 1965. године, исто је учинила и Српска 
Православна Црква. Свети Јосиф је заштитник наше Српске 

                                                 
24 Србљак, Београд: Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, 
1986, стр. 22. 
25 Tertullianus, Apologeticum 50, 14: sanguis martyrum, semen christianorum. 
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Православне Епархије Темишваске, као и Румунске Банатске 
митрополије. 

 

 
Ћивот са моштима Светог Јосифа, 

рад вајара Григоре Думитреску, 
Румунска катедрала у Темишвару. 

 
Такође, Свети Јосиф је и заштитник града Темишвара и 

сваког дана многобројни људи долазе у румунски катедрални 
храм, да се поклоне и помоле пред његовим светим моштима. 
Сећајући се на тренутак када је Свети Јосиф помоћу своје 
молитве угасио пожар у Темишвару, треба поменути и то да он 
штити народ који му се моли, од пожара и земљотреса, с тим 
што је заштитник ватрогасаца у Румунији. 

На дан епархијске славе и празника Светог Јосифа 28. 
(15.) септембра 2007.године, са благословом,сада блаженопо-
чившег митрополита банацког Николаја и ЊП Епископа адм. 
темишварског Г. Лукијана, његове свете мошти су пренете из 
румунског у српски Саборни храм у Темишвару, уз велику 
свечаност. Ту су преноћиле и после отслуженог бденија и 
Свете Архијерејске Литургије, уз присуство свештенства, 
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монаштва и верног народа Епархије темишварске, враћене су 
на њихово почивалиште. 

Свети Јосиф у Србљаку (стр.22) је опеван као похвала 
града Темишвара, светионик Баната, наставник монаха, лепота 
јерараха, утешитељ болних, потпора здравих, заштитник и 
нада верног народа.  

Молитвама Светог Оца нашег Јосифа Темишварског, 
Господе Исусе Христе Сине Божији помилуј нас! Амин! 
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СЕНТАНДРЕЈСКА БЛАГОРОДНА ПОРОДИЦА 
АВАКУМОВИЋ У БАНАТУ И ПОМОРИШЈУ 

 
Сажетак: Српско племство на прелому XVIII и XIX века 

одиграло је значајну улогу у историји српског народа и Српске 
православне Цркве. Благородне породице су предњачиле у очувању 
националних интереса и очувању верског идентитеа Срба, нарочито 
тамо где су изазови политичке, верске и културне природе били 
велики. Породица Авакумовић залагала се посебно за очување 
привилегија српског народа, а преко своја два истакнута члана, 
епископа арадског Павла и темишварског Стефана, знатно је 
допринеле очувању православља у Банату, Поморишју и Кришани.  

Кључне речи: Арад, Темишвар, Павле Авакумовић, Стефан 
Авакумовић, племство. 

 
Непобитна је чињеница да је српско-цинцарско племство 

одиграло значајну улогу у нашој народној и  црквеној 
историји. Према томе су и историчари током времена посебну 
пажњу посветили благородним породицама, које су 
својевремено биле носиоци наше интелектуалне мисли и 
одбрана националних и верских интереса нашег народа. 
Помињући благородну породицу Авакумовић из Сентандреје, 
српска историографија забележила је њихов допринос на 
очувању православља и промовисању српских националних 
идеја на прелому XVIII и XIX века.1 Имајући у виду и значај 

                                                 
1 Сава епископ шумадијски ,,Српски јерарси од деветог до двадесетог 
века“, Београд – Подгорица, Крагујевац 1996, ДАЉЕ: Вуковић ,1996 ;  
Димитрије Е. Стефановић ,,Епитафи у српским црквама и портама у 
Сентандреји“, С.А.Н.У, Сентандрејски одбор, Сентандрејски зборник 1, 
Београд 1987; Иван Јакшић ,,Из пописа становништва Угарске почетком 
XVIII века“ II, Војвођански музеј, Повремена издања, Прилози и грађа 4, 
Нови Сад 1968; Душан Ј. Поповић ,,О Цинцарима“, Београд 1937; Слободан 
Костић ,,Срби у румунском Банату“, Темишвар 1940; Иван Јакшић ,,Писма 
сентандрејских депутираца из Беча и Пожуна 1766. године“, С.А.Н.У, 
Сентандрејски одбор, Сентандрејски зборник 1, Београд 1987;Мата 
Косовац, Српска православна митрополија карловачка по подацима од 
1905. године, (Сремски) Карловци 1910;  
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епископа Павла Авакумовића, за историју православних 
Румуна из арадске епархије, о њему су се веома позитивно 
огласили и румунски историчари, што додатно сведочи да је 
породица играла итекако значајну улогу у Банату и 
Поморишју. 

Према најновијим истраживањима породица потиче од 
Авакума Поповића, богатог трговца из Коморана (данас 
Komárno у Словачкој), који се са својом супругом Маријом већ 
у праскозорје XVIII века преселио у Сентандреју.2 Године 
1720. Авакум Поповић је био један од деветорице 
сентандрејских одборника и као заслужна личност међу 
сентандрејским Србима, предњачио је у свему и својој 
породици осигурао завидно место у историји српског народа и 
Српске Цркве. Авакум Поповић, по коме је породица прозвана 
Авакумовић, сахрањен је у порти сентандрејске Саборне 
цркве. Није поуздано дали је 1731. година, која је уклесана на 
надгробној плочи, година смрти Авакума или Марије, али са 
сигурношћу се може тврдити да су обоје сахрањени у порти 
сентандрејског саборног храма, на месту где је до данас 
сачувана надгробна плоча на којој је уклесан племићки грб и 
година еноблирања 1791. Године 1754. поменут је Никола 
Авакумовић из Сентандреје, који је даривао цркву из 
Коморана. Био је један од тројице српских депутираца у Бечу и 
Пожуну 1766. године, а у неколико наврата обављао је и 
дужност сентандрејског бирова. Историографија је мишљења 
да је био ожењем племкињом из породице Фелдвари, са којом 
је изродио синове: Павла, Стефана, Јована, Георгија и Лазара.3 

                                                 
2 Породица Авакумовић је поседовала у Сентандреји две куће (Alkotmány 
utca 7 и Alkotmány utca 12). (Pethö Nemeth Erika- G Sin Edit ,,Irók, költők 
Szentendrén”, Szentendre, 1990, стр. 10) 
3 Köszeghi Sándor ,, Nemes családok Pestvármegyében“, Budae,1899, стр. 16; 
Nagy, Ivan ,,Magyarorszag csaladai czimerekkel es nemzekrendi tablakkal A-B”, 
Pest, 1857, стр. 76 
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Јован Авакумовић (око 1748- око 1810), српски песник, 
племић и правник. Рођен је у угледној породици Николе 
Авакумовића, сентандрејског трговца и судије кога је цар 
Леополд II повељом прогласио племићем. Школовао се у 
Пожуну (данашњој Братислави, Словачка), Трнави, Бечу и 
Лајпцигу. Био је адвокат Темишварске епархије, потом 
бележник Потиског судског дистрикта, судија 
Великокикиндског крунског дистрикта и племићки судија 
Торонталске жупаније. Великокикиндски дистрикт га је 
послао као делегата на српском Црквено-народном сабору, где 
је заступао интересе бечке канцеларије. Као песник био је 
цењен у своје време и значајан је представник српског 
грађанског песништва XVIII века, мада је написао само 
неколико песама које се налазе у рукописним песмарицама.  
Јован је студирао филоcофију у Пожуну, Лајпцигу и Бечу, а 
права на академији у Трнави. Око 1777. године постао је 
велики бележник Потиског крунског дистрикта, а на чело 
Великокикиндског дистрикта, постављен је 29. новембра 1789. 
године.4 Извесно време обављао је и дужност судије овог 
дистрикта. На том задужењу је остао до 1795, а од 23. јуна 
1796. године се помиње као срески судија Торонталске 
жупаније. Био је посланик на државном сабору у Будиму, а 
имао је и истакнуту улогу на Темишварском сабору, 1790. 
године. Запамћен је као високи интелектуалац који је још за 
време спремања Дела и Плана Јована Мушкатировића у 
Пешти, активно учествовао у политичком животу Срба заједно 
са братом Павлом, епископима, темишварским Петром 

                                                 
4 У том својству препоручио је доделу племства породици Моска од Иванде 
1795. године (А 57 Magyar Kancellariai leveltar, Libri Regii 58 Kötet), а као 
судија Торонталске жупаније предложио и подржао додељивање племства 
породици епископа Викентија Јовановића Видака и породици Василија 
Стефановића 1797. године. (А 57 Magyar Kancellariai leveltar, Libri Regii 59 
Kötet). 
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Петровићем и будимским Стефаном Стратимировићем као и 
митрополитом Мојсијем Путником, који су одлучили да од 
цара издејствују дозволу за рад општенародног сабора 1790. 
године.5 Да би се остварио овај циљ српска делегација, коју је 
предводио митрополит карловачки Мојсије Путник, а у чијем 
је саставу био и Јован Авакумовић, отпутовали су цару у Беч. 
Јован се цару пожалио да је Угарска канцеларија у више 
наврата одбијала да православним епископима упути позив на 
Дијету, те је према томе од преке потребе за српски народ да 
се сазове народни сабор. Цар је својевремено оценио да је 
Јован склонији бечком двору него ли нагодбом са Мађарима и 
противан инартикулацији 6, што је и царски комесар 
Шмитфелд у својој представци о раду Темишварског сабора 
потврдио, а то је Јован доказао и приликом избора новог 
карловачког митрополита, гласајући за бечког штићеника 
епископа темишварског Петра Петровића.7 Представке и 
закључке Темишварског сабора је у име илирске нације у 
Банату заједно са Стефаном Вујановским, Јоакимом Ботош, 
Георгијем Вуја, Симеоном Петровићем, Павлом Цветковићем 
и Павлом Суботићем, Авакумовић саставио и поднео цару на 
разматрање и одобрење. Понајвише је тражена потврда 
привилегованим дистриктима и да илирска нација буде под 
заштитом привилегија и аустријског правног система.8  

 
Георгије Авакумовић, године 1779. изабран је од 

Магистрата за старатеља сирочади. Он се такође помиње 1784, 
а као сентандрејски народни трибун (Georgius Avakumovicz 

                                                 
5 Гавриловић, Владан ,,Темишварски сабор и Илирска дворска канцеларија 
(1790-1792), Нови Сад, 2005, стр. 86,88, ДАЉЕ: Гавриловић ,2005. 
6 Инартикулација – уношење одредаба српских привилегија у корпус 
угарског законодавства; 
7 Исто, стр. 126 
8 Исто, стр. 161-162 
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tribunus plebis) и у једном документу писаном 9. марта 1785. 
године. Наредне, 1786. године, постао је одборник Сентан-
дрејског магистрата.9 Георгије (Georg Awakumowitsch) се 
спомиње и у извесним финансијским документима 1786/87. 
године, из којих се може видети, да је инвестирао 200 форинти 
под интерес. Из истог документа сазнајемо, да је Сара 
Авакумовић (Sara Awakumowitsch) тада инвестирала 300 
форинти. У попису власника кућних плацева из 1787. године 
јављају се сенатор Георгије Авакумовић (Georg. Avakumo-
vics… senator) и удовица Сара Авакумовић (Szara, односно 
Sara Avakumovics Rlcta.). Георгије и Сара су делили плацеве 
под редним бројевима 138 и 409. 

 
Авакум Авакумовић (1774 – 27. април 1811)  поред тога 

што је писао стихове, био је веома талентован и за музицирање 
на флаути и виолини. Моделовао је нов музички инструмент, 
сличан цитри са диркама, по њему назван «авакумика». Био је 
галантан и од свих врло поштован. Као официр је такође био 
истакнут. Иако је у детињству спреман за свештенички позив, 
са 16 година је ступио у граничаре и у војној служби је провео 
21 годину.10 Ратовао је против Наполеонових трупа на 
фронтовима у Италији и Немачкој. Због 11 задобијених рана 
повукао се из војне службе 1810. и вратио у Сентандреју. 
Марта 1811. постао је мајор, али је убрзо умро од упале плућа. 
О Авакуму Авакумовићу огласио се и песник Готлиб Хиллер 
(1778-1826) изабраним стиховима, као и Михајло Витковић, 
који нам је оставио описану личност Авакума. Авакум 
Авакумовић био је и један од приложника приликом отварања 

                                                 
9 Doka, Clara ,,Szentendre Törtenere irasos emlekekben”, Szentendre, 1981, стр. 
72 
10 Pethö Nemeth Erika- G Sin Edit ,,Irók, költők Szentendrén”, Szentendre, 
1990, стр. 9 
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Гимназије у Новом Саду 1815. године од стране Саве 
племенитог Вуковића од Берексова.11 

На помене ове породице наилазимо и у матичним 
књигама,  у периоду 1801 - 1864. године. Авакумовићи су били 
међу породицама чији су млађи чланови, крајем 18. и у првој 
половини 19. века, похађали неку од малих тривијалних школа 
при једној од сентандрејских цркава. Међу ученицима српске 
основне школе у Сентандреји 1798. године био је племенити 
Петар Авакумовић (Nob. Avakumovits Petrus), а 1833. Георгиј 
Авакумовић. Два члана ове породице су били песници, племић 
Јован (1748 – 1810) и официр - племић Авакум 
Авакумовић.   Вид(ослав?) Авакумовић је био активни члан 
Привилеговане трговачке компаније у Сентандреји у 19. веку. 
Ана Авакумовић, «благородна удовица» из Сентандреје, 
примала је крајем 19. или почетком 20. века донације од Фонда 
Евгена и Петронеле Думче. 

 
Авакумовићи на катедри темишварских и арадских 

епископа 
 

 Павле Авакумовић, епископ арадски (1786 -1815).  
 

Његов отац Никола  је био варошки биров (бележник) , а 
рођени брат Стефан, био је прво епископ горњо-карловачки, а 
потом темишварски. Као и брат му, рукоположен је у целибату 
за ђакона 29. јула 1761, а 26. септембра 1764. је примио 
монашки чин у манастиру Раковцу. Од 1778. до 1783. био је 
настојатељ манастира Бездина и на овом положају га је затекао 
избор за епископа пакрачког.12 После упокојења епископа 

                                                 
 
11 А 57 Magyar Kancellariai leveltar, Libri Regii 58 Kötet. Стр. 118-128 
12 Вуковић,1996,стр.387 ; Церовић Љубивоје ,,Срби у Румунији“, Нови Сад, 
1997, стр. 77, ДАЉЕ : Церовић,1997. 
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арадског Пахомија Кнежевића (1770-1783), као архимандрит 
бездински, привремено је администрирао    овом епархијом 
,све до именовања епископа Петра Петровића (1784-1786), тј. 
1783. и 1784. године.13  

 

 
Портрет Епископа Павла Авакумовића из 1789.године 

рад Теодора Илића Чешљара 
 

За време аустро-француских ратова (1793-1815) , епископ 
Павле је поклонио  аустријском цару Францу I, 5000 форинти 
за оспособљавање и опремање војске.14 За епископа га је 
хиротонисао митрополит Мојсије (Путник) у Темишвару 29. 
октобра 1783. После трогодишње управе Пакрачком епархијом 
                                                 
13 Chebeleu Ilie ,,Din Istoria Diecezei Aradului. Contribuţiuni nouă 1815-1829” 
y Biserica şi şcoala, Revistă bisericească, şcolară, literară şi economică, anul 
XLVII, Arad, 23 aprilie 1923, nr. 7 p. 1-6, ДАЉЕ: Chebeleu I. ,1923. 
14 Исто 
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премештен је у Арад 1786.године. У Пакрачкој епархији се 
истакао отварањем српских  народних школа, јер су српска 
деца до њега похађала немачке школе, а у Арадској епархији 
као борац против насртљиве унијатске пропаганде. Већ у првој 
декади месеца априла 1790. године православни Срби, Румуни, 
Цинцари, Грци и Русини из околине Великог Варадина 
обратили су се молбом епископу Павлу да их заштити пред 
налетом унијатске пропаганде, која је узела маха нарочито 
после 1766. године.15 Познато је деловање епископа Павле 
против унијатског епископа Самуила Вулкана.16 Нарочито су 
били затегнути  односи епископа Павле и Самуила када је 
вођена преписка са митрополитом Стратимировићем о 
појединим односима архимандрита Павла Кенгелца и 
унијатске епархије. Ако се боље размотре историјске 
(не)прилике које су довеле до ових затегнутих односа, можемо 
рећи да су они верске и националне природе.  Епископ Павле 
је био последњи епископ Србин на трону арадске епархије. 
Већ за његово време почео је покрет православних Румуна за 
националну еманципацију и издвајање из крила Карловачке 
митрополије, првенствено жељом да добију епископа Румуна 
на катедри арадске епархије.17  У ту сврху су Димитрије 
Цикиндеал, парох у Малом Бечкереку и варадски унијатски 
епископ Самуил Вулкан ,  у лето 1814. године, упутили у Беч 
цару молбу да се православним Румунима именује румунски 
епископ после смрти Павла Авакумовића.18 Мора се признати 

                                                 
15 Гавриловић, 2005, стр. 65. 
16 Daniel Dumitran ,,Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catiolică din 
Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830)”, еd. Argonaut, 
Cluj, 2007, стр. 210; 
17 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Iasi, 2008, p. 67. 
18 Исто у :Chebelеu I ; Pavel Vesa ,,Mişcarea pentru emancipare ecleziastică din 
Episcopia Aradului în primele decenii ale secolului al XIX-lea”, y- Revista 
TEOLOGIA a Facultatii de Teologie Ortodoxa din Arad, anul XIII, nr. 3-4, 
Arad, 2009, p. 103-124 
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да су жеље румунског православног живља, наишла на 
повољно мишљење унијатске цркве, која је пратећи 
националну еманципацију православних Румуна, хтела да утре 
идеју о јединој правој вероисповести румунског народа, као 
латинску, тј. католичку. То је и епископ Павле увидео, али га 
је болест спречила да се трајније заложи у борби за очување 
православља. Отуда је и румунска историографија, увиђајући 
из данашње перспективе и одређене временске и историјске 
удаљености, позитивно оценила рад на очувању православља у 
арадској епархији епископа Павла Авакумовића.19  Може се 
рећи да је се на тај начин епископ Павле супроставио 
интересима бечке канцеларије, која је пружајући извесне 
повластице националној еманципацији румунског 
православног живља, а са друге стране одржавајући идеју о 
заједничкој јерархији два народа који су говорили различитим 
језицима.Праћено је дакле покатоличавање велике масе 
православног становништва Ердеља. Уз то напоменимо и 
чињеницу да је Павле још као пакрачки епископ, одлучно 
бранио националне интересе Срба у оквиру хабзбуршке 
монархије.По поруџбини Епископа Павла, сликар Мојсије 
Суботић је 1785. године, супротно вољи бечког двора, 
насликао у цркви у Великим Бастајима иконе са ликовима 
српских владара, пружећи на тај начин јасну политичку и 
верску поруку Крајишницима Западне Славоније да не 
напуштају своју националну Цркву.  Бечки двор је већ увелико 
црквену високу јерархију видео као систем спровођења 
државног плана. Напоменимо на пример да је гроф Халер  у 
једном писму од 28. јула 1787. године замолио епископа Павла 
да се постара за што доследније извршење високог царског 

                                                 
19 Исто у :Chebelеu  I ; 
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налога о увођењу сетве кромпира која би могла заменити 
житарице у брдским пределима Ердеља.20 

У току припрема за отварање народног сабора у 
Темишвару 1790. године, епископ Павле Авакумовић је 
заједно са епископима темишварским Петром Петровићем и 
вршачким Јосифом Јовановићем Шакабентом, у Будиму 
настојавао око Јована Мушкатировића да се изради 
Постулата (Захтеви) које би српска делегација предала цару у 
Беч.21 После одобрења за сазивање Сабора, епископи су 
отпутовали у Темишвар, где су Павле (Авакумовић) и горњо-
карловачки епископ Генадије (Димовић) на градским вратима 
дочекали царског комесара Шмитфелда.22 У раду овога сабора, 
епископ Павле је имао своје разлоге за нагодбу са мађарском 
странком и инартикулацију српских привилегија у угарско 
законодавство, јер је арадска епархија била на територији 
Угарске. То је довело до извесног подозрења комесара 
Шмитфелда, који је у својој представци цару о раду сабора , 
Павла описао као гордог човека и да је веома склон 
инартикулацији.23 

Епископ Павле је био свестан да се само активним 
радом на организовању епархије и њених пограничних крајева, 
може одупрети унијатској пропаганди. У ту сврху је 1792. 
године,  добио одобрење од цара Леополда да оснује 
Конзисторију у Орадеји, која је најпре функционисала без 
епископа,  на чијем челу је био архимандрит или протосинђел. 
У ту сврху још 1786. године арадска и темишварска епархија 
извршиле су попис својих парохија, наводећи при том важност 

                                                 
20 Cristian Apati, Ioan Ciorba ,,Pentru o istorie a alimentaţiei: noi documente 
privind cultura cartofilor în Crişana în a doua parte a secolului al XVIII-lea” y- 
Crisia, 2010. 
21 Гавриловић,  2005, стр. 75; Церовић , 1997, стр. 165. 
22 Гавриловић, 2005, стр. 119 
23 Исто стр. 125 
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да се очува православље у Кришани.24 Може се чак рећи да је 
епископ Павле имао на уму и потребе румунског живља, те је 
његовим залагањем, a по препоруци Уроша Несторовића 1812. 
године отворена чувена арадска Препарандија, својевремено 
прва румунска учитељска школа (Schola Praeparatoriae Nationis 
Valachicae Aradini).25 У своме распису Павле је обнародовао да 
ће препарандија почети са радом 15. новембра 1812. године у 
кући арадског сенатора Саве пл. Арсића, препоручујући уједно 
парохијском свештенству да недељно прикупља милостињу за 
њено издржавање. Епископ Павле је активно учествовао у 
иградњих нових парохијских храмова и обнављању старих.26 
Умро је у Араду 1815.године.Сахрањен је у крипти некадашње 
летње резиденције арадских епископа у манастиру Светог 
Симеона Столпника у арадском предграђу Гај.27  

 
Епископ Стефан Авакумовић (1756-1822),  рођен је у 

Сентандреји око 1756. године. Отац му је био сентандрејски 

                                                 
24 Conscriptio Protopresbyteratum Districtus Magno Varadinensis, Nomina 
locorum cum praexistentium Ecclesiarum, Domorum atque Parochiarum numero 
complectens et ex originali prefiniti Illrmi ac Rndmi Dni Episcopi Aradiensis 
moderni Temesvariensis Petri Petrovics, Conscriptione Illrmo ac Rndmi Dni 
Episcopi Paulo Avacumovics anno 1786, Aradni resignata, extracta – DJANT 
Oradea, Fond Episcopia Ortodoxă Oradea, Dos. nr. 5, f. 34. Taкође је и епископ 
Павле обавио једну канонску визитацију 1786. године у подручним 
парохијама Кришане и направио детаљан опис православних храмова 
(Collatum cum originali die 8 aprilie 1791, Aradini. Paulus  Avacumovics m.p. 
Episcopus) 
25 Vasile Popeangă, Înfiinţarea Preparandiei din Arad în context pedagocic-
cultural european, Ziridava, XXV/1, Arad, 2010, p. 149-163; Iosif Vulcan, 
Dimitrie Ţichindeal. Date nouă despre viaţa şi activitatea lui, Bucureşti, 1893; 
Церовић , 1997, стр. 145, 275. 
26 За време његовог архипастирствовања изграђена је нова црква посвећена 
Рођењу Пресвете Богородице у Békés-u, Мађарска 1791; Благовештенски 
храм у Липови, 1792. године. 
27 Вуковић,1996, стр. 387-388. 
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биров, а брат му Павле, епископ у Араду. Стефан, пошто је 
завршио гимназију, хуманитарне и правне науке, постао је 
канцелиста краљевске курије. У међувремену је слушао право 
у Кежмарку. Богословско образовање је стекао код архиман-
дрита Јована (Рајића), најпознатијег богослова тога времена у 
целој Карловачкој митрополији. Митрополит Мојсије (Путник) 
примио га је у свој двор, рукоположио га у чин ђакона и 
презвитера и произвео за протосинђела. Када је 24. јуна 1789. 
замонашен у манастиру Гргетегу од архимандрита ковиљског 
Јована (Рајића), митрополит га је на Петровдан исте године 
произвео за архимандрита манастира Гргетега. 

 

 
 

Портрет Епископа темишварског Стефана (Авакумовића)  
Збирка Епископског двора у Темишвару 

Аутор: Арсеније Теодоровић ,1811.година 
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У том својству га је затекао и избор за епископа 
горњокарловачког у току синодског заседања од 15. јануара до 
15. марта 1798.28 За епископа га је хиротонисао митрополит 
Стефан (Стратимировић) 21. марта исте године. Епископ 
Стефан је седиште епархије пренео из Плашког у Карловац, 
али се ни овде није дуго задржавао, јер је убрзо отишао у Беч 
на службу српског рефендара при Краљевској угарској 
канцеларији уместо епископа темишварског Петра 
(Петровића), који је поднео оставку на овај положај. За време 
владичиног одсуства из епархије истом је управљао 
архимандрит Мојсије (Миоковић), потоњи епископ 
горњокарловачки. Одлуку Народно-црквеног сабора у 
Темишвару о основању српске правослане гимназије у 
Сремским Карловцима нови карловачки митрополит Стефан 
Стратимировић спровео је у дело уз помоћ Патроната 
гимназије који су чинили Јован Рајић, др Јован Живковић, 
Павле Марковић и Стефан Авакумовић. Заузимањем 
митрополита Стефана епископ Стефан је премештен у 
Темишвар и устоличен овде 19. маја 1801. године. У овој 
епархији је епископ Стефан показао много више резултата, а 
нарочито на подизању нових и обнови старих храмова.29 

                                                 
28 Вуковић,1996, стр.472,473 ; Церовић, 1997, стр. 139. 
29 За време пастирствовања епископа Стефана грађени су следећи храмови: 
Храм Светог Великомученика Георгија у општини Чента (Србија), 1802. 
године,  Храм Вазнесења Господњег у општини Песак (Pesac), 1806-1811. 
године, Храм Успења Пресвете Богородице у селу Капат (Căpăt), општина 
Раковица(Racoviţă), надомак Бузијаша, жупанија Тимиш 1816 године 
(Nicolae Săcară, Bisericile de lemn ale Banatului, Editura Excelsior Timişoara, 
2001, стр. 47) а обновљени парохијски храмови: Храм Свете Параскеве у 
селу Појени (Poieni), општина Пиетроаса (Pietroasa), 1812 урађен нов 
иконостас (Dorina Sabina Parvulescu -Pictura bisericilor de lemn din Banat, 
edit.Mirton Timisoara 2003; - Cararile credintei Biserici de lemn monument-
istoric din judetul Timis, edit.Graphite 2006; - Rodica Vartaciu Centre de pictura 
romaneasca din Banat, sec al XIX-lea, edit.Eurobit Timisoara 1997; - Nicolae 
Sacara- Bisericile de lemn ale Banatului, ed.Excelsior, Timisoara 2001), Црква 
преноса моштију Светог Оца Николаја у Темишвару Мехали,  
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Епископ Стефан се нарочито старао о монашком 
животу у манастирима Бездину и Шенђурцу. Из преписке 
епископа Стефана са подручним манастирима, видимо посебну 
бригу да искушеници који су најпре показали ревност и 
послушање  буду постиржени у монашки чин. Приликом 
монашења искушеника Петра Колибара (Пахомија) наглашено 
је да је био на искушенију болие од једнаго љета и да је том 
приликом показао себе способна за чин монашески.30 Такође 
препоручивао је да се у прекој потреби помогну изградње или 
спашавање богомоља, као што је то био случај 1820. године, 
када је препоручио управи манастира Бездина, да уколико је 
могуће помогне опстанак цркве из Сегедина, која је от 
разоренија тако приведена.31 Упоредо са овим значајним 
подухватима, настојавао је да се у свему побољша стање 
вероисповедног школства. У ту сврху у разговору са Урошем 
Несторовићем истакао  је потребу да се оснују посебни 
школски фондови, тако што би се опорезивали припадници 
свих народности, а сваки српски и румунски грађанин и сељак, 
као и сваки племић давали би одређену суму новца.32 

Најпре је именован за царског саветника 1807. године и 
као такав учествовао је 1808. у раду државног сабора. А већ 
1812. године, заједно са другим племићима, подржао је са 
сумом од 500 форинти рад војне академије Ludoviceara. Од 
1815. године брат Лазар био је именован за његовог личног 
мандатара у пословима који су се тицали њихове породице, 
што је потврђено у Пешти 6. новембра 1815. године.33 Умро је 

                                                 
30 Архив Српске Православне Епархије Темишварске , ДАЉЕ: АСПЕТ- 
Преписка епископа Стефана Авакумовића, Фонд манастира Бездина за 
1818. годину 
31 АСПЕТ - Преписка епископа Стефана Авакумовића, Фонд манастира 
Бездина за 1820. годину 
32 Церовић,1997, стр. 267. 
33 DJANT – фонд бр. 117, инв. 238, А 97 
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25. јуна 1822. у Темишвару.34 Сахрањен је у темишварскoj 
саборнoj цркви, ниже солеје, поред гробова својих 
претходника ,Епископа Софронија (Кириловића) и Максима 
(Мануиловића).Чин погреба описан је у детаљима: 

Обред или поредак приликом погреба узвишеног 
Високопреосвештеног и Високодостојног господина Стефана 
од Авакумовић, епископа темишварског, липовског и др. 
његовог царског и краљевског и апостолског величанства 
стварног тајног саветника, који је поживео 66. година, а 
преминуо месеца јуна, године 1822.  

 

 
 

Отисак воштаног печата Стефана Авакумовића као епископа 
темишварског, Архив Темишварске Епархије 

 
Ученици из славено-српских, немачких и латинских 

школа, са својим учитељима, у реду два и два, су ишли са 
свећама (8 комада у фунти), а напред су ишли два црна 

                                                 
34 Вуковић,1996, стр. 472-473. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015 
 

92 
 

црквена барјака са крстовима и тракама од флора, док се 
појало тужно: Свети Боже. 

 За њима су следовали занатлије и трговци са свећама (8 
комада у фунти), а за овима су ишла све личности племенитог 
магистрата и администрације славног Комитата темишварског 
са свећама (од 1,5 фунте) са тракама и флором: Иза њих су 
ишли 60 свештеника без одежди носећи у рукама свеће (6 
комада у фунти). После њих су ишла 4 ђачка крста, 22 свеће-
носаца са чирацима и 22 рипидоносаца, повезаних са црним 
флором; Иза ових су ишла 4 ђакона у одеждама, од којих је: 
један носио Еванђеље, други икону а двојица са кадионицама. 
(Ишли су) 14 свештеника у одеждама, а за њима 6 прото-
презвитера у одеждама у колору, спремних за Свету 
Литургију.  

Началствовао је високо-пречасни господин Синесије од 
Радивојевић, архимандрит Месићки, администратор удове 
Епархије вршачке, и узвишени каваљер ордена Малог крста, 
аутријског императора Леополда. Следили су 3 јерођакона, од 
којих је један носио архијерејски жезал обмотан флором, а 
друга двојица са дикиријама и трикиријама, такође са тракама 
флора. После ових, пред самим ковчегом (ишли су) три ђакона. 
од којих је један носио надгробни крст, други митру, а трећи 
посуду са срцем блажено почившег архијереја. Затим су 6 
свештеника у одеждама, носили покривен ковчег са телом 
блажено почившег архијереја. Ковчег је био сав украшен 
омофором и «вопном», а крај њега су 6 јеромонаха одевених у 
мантије са «машалама» и 6 племенитих жупанијских личности 
са «вапнима» и «машалама» одевени.  

За овима су следовали: Његово узвишеност Римски 
епископ господин Ладислав Кисеги, каноници, и господа 
архимандрити, по именце: пречасни господин архимандрит 
сенђурачки Павле Кенгелац, господин архимандрит бездински 
Августин Петровић, господин архимандрит ходошки Мојсеј 
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Мануиловић, те сродници, званичници и остали дворјани, све 
са свећама и флором и много угледних личности. И тако се 
носило тело из Двора од 9 сати ујутру, док су звонила сва 
звона Источних и Западних цркава, а (кретало се) 
Пијаристичком улицом према Великој стражи са постројеном 
почасном војском под оружијем, који су стајали све дотле док 
је началствујући тамо читао прописану молитву. Затим се 
ишло левом страном, поред домова г.Фабриела и славног 
Комитата темишварског и на велики плац тржнице близу 
римокатоличког Тројства, где је опет читана молитва, и тако се 
наставио спровод умрлог до цркве.  

Свету Литургију је почео и коначно опело горе-поменути 
господин архимандрит од Радивојевић, уз присусво мноштва 
знаменитих личности. На завршетку је надгробну реч прво на 
српском језику изговорио началствујући господин 
архимандрит од Радивојевић, а на немачком језику је 
изговорио господин архимандрит сенђурачки Павле Кнегелац. 

У Темишвару 28. јуна 1822.г. 
Следећа лица су служила: Началствовао је 

високопречасни архимандриг месићки господин Синесије од 
Радивојевић; господин прото-презвитер В(елико) Кикиндски 
Јован Јовановић, господин прото-презвитер В(елико) 
Бечкеречки Лазар Поповић; господин чанадски Василије 
Стојановић: господин прото-презвитер Жебељски Емануил 
Теодоровић; господин прото-презвитер Хацијашки Филип 
Јовановић; господин намјесник сараволски Недељко Поповић; 
три ђакона: месићки, темишварски и јановски; 

Свештеници одевени у одежде који су носили покојника: 
1.Михаил Вуја, парох езвински 2.Евтимије Поповић, парох у 
Берексову 3.Јован Јанковић, капелан у Кишоди 4.Марко 
Јанковић, капелан у Кишоди 5.Јован Павловић, администратор 
(парохије) Сентмихаљ 6.Аврам Матејевић, капелан фенлачки 
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Погреб или спровод тела блажено почившег архијереја 
обављен је настојањем и руковођењем прото-презвитера 
темишварског господина Василија Георгијевића, градског 
(пароха) и једног од пароха Фабрике.35 
 

Еноблирање 

 
Племићки грб породице Авакумовић 

 
Породица Авакумовић је добила угарско племство од 

цара Леополда II 15. септембра 1791. године. Даровница о 
еноблирању издата је у Прагу и обухвата све чланове 
породице: епископа арадског Павла, архимандрита манастира 
                                                 
35 Архив Епархије темишварске - Протокол крштених који се почео водити 
1727. године; Текст описане сахране Еп.Стефана из овог Протокола је на 
савремени српски језик превео Епископ Лукијан. 
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Гргетега Стефана, Главног судију краљевског коморског 
привилегованог кикиндског дистрикта Јована, сенатора 
привилегованог града Сентандреје Георгија и грађанина и 
трговца сентандрејског Лазара. Из грбовнице такође сазнајемо 
више о осталим члановима породице који су били еноблирани: 
супруга Георгија, Софија Мартиновић и њихови синови 
Авакум, Давид, Серапион (Серафим)36 и Петар и ћерка 
Гликерија, као и супруга Лазарева, Јулијана Зуцај и њихов син 
Јован.37 Уједно је породици том приликом додељен и 
племићки грб. Јован Авакумовић се одселио у жупанији 
Ноград где му је било признато племићко достојанство. Био је 
изразити добротвор Лошонцијеве болнице 1815. године, када 
је поклонио 700 форинти за њено издржавање.38 Даровница на 
латинском оригиналу гласи: 

,,Armales pro fratribus Avakumovics eorundemque 
haeredibus et posteris utriusque sexus universis elargitaе, num. 
11999/1791 

Nos Leopoldus II divina Favente clementia electus 
Romanorum imperator Augustus Germanie, Hungariae, Bohemiae, 
Dalmatiae etc.etc. memoriae comendamus tenore praesentium 
significantes quibus expedit universis. Quod Nos cum ad 
nonnullorum fidelium Nostrorum humillimam supplicationem, 
atque intercessionem Nostra propterea factam Majestati tum vero 
attentis et consideratis fidelitate et fideliorum servitiorum Meritis 
fidelium Nostrum Pauli  graeci ritus non unitorum episcopi 
aradiensis, Stephani item aulei archi-mandrite Monasterii Gergeteg, 
                                                 
36 Касније су Серапион и Давид живели у Јазкинскунској вармеђи (мађ. 
Jász-Nagykun-Szolnok megye) и тамо прогласили своје племићко 
достојанство. ( Papp Izabella ,,Görög kereskedök a Jaszkunsagban”, Szolnok 
2004, стр. 42) 
37 Izabella, Papp ,,Görög nemenek Magyarorszagon”, у A Sina csalad 
magyarorszagon,, Rudomanyos konferencia, Gödöllö, 2003. aprilis 26, p. 7-21, 
стр. 16  
38 Belitzky Janos ,, Nograd megye Törtenete”f.d.,  стр. 322 
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dem Joannis regii cameralis Nostri Districtus Kikidensis preminarii 
judicis, domum Georgii privilegiati oppidi Szent Endre senatoris, 
denique Lazari ejusdem privilegiati oppidi civis et quaestoris 
omnium omniio Avakumovics fratrum quisse germanorum, quo 
iidem cumprimis Paulus absolutis cum laude tam tinmanioribus, 
quam et altioribus studius, sacrisque initatus ecclesiasticus primum 
guidem in praeto diocesani Aradiensis, dem Archi episcopatus 
Carlovizensis proto archidiaconi muniis, quae ea singulari sui cum 
commendatione atque ab subtitiones etiam scientias, lingvarumque 
notitiam gessitint Nos in Archi-mandritam Monasterii Bezdiniensis 
promoveri, inde vero ita exigentibus circumstantiis pro regulando 
metropolitano archivo Carlovistum renovatus illund intra breve 
tempus tanta exantitudine terminavit ut subregne in saepefati 
metropolitani consistorii assesorem panlo post vero Episcopatus 
Temesiensi in Administratem renumiari et demum ad ipsam 
infulam Aradiensis accerviri meravit Stephanus dem humanorum 
althorumque judeorum prout et juris experimentalis cursu sedule 
seu laudabiliter exanthato ad luciam Nostiam regiam in qualitate 
registantis promobus jubis autem ut studio publici religioram 
quoque jungeset regularitatem Monasticam vitam secutus primum 
proto et archidiaconatus Muniis admetus postea in prepositum 
Majorem creatus, ac demum muncere Archi mandritae monasterii 
Gergeteg, quod acta etiam cum satisfactione tenet duratus extitit, 
joannes demum terminalis per aeque juridius ac cameralibus studiis 
haus taque advocatiali experiantiaprimum Magno Becskerekini 
syndicus deinseretarius, acuna fiscalis episcopalis inde vero pro 
notariathy officio privilegiuti districtus civis Tybiscani, vetero 
Botsinum translatus tandem qua primarius judex districtus 
Kikidensis actu quoque preest partes muneris sui solerter ad implet, 
denique Georgius et Lazarus ambo dediti fidelis semet patriae lives 
exhibent sed et alis etiam pro quarumvis circumstatiarum ratione, 
atque occasionum exigentia sacra praelibati Regni Nostri 
Hungariae Coronae Augustaque Domui Nostrae Austriae fideliter 
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et constanter ex hiberunt et impenderunt ac in futurum etiam pari 
fidelitatis et constantiae fervore exhibuti sunt et impensuri, cum 
igitur ab it tum vero ex gratie et munificentia Nostra Caesareo 
Regia qua quosque de nobis augustaque Domui Nostri et Republica 
Christiana benemeritor untutisque colendae studiosos antecessorum 
Nostrorum divorum condam Hungariae Regum exemplo prosequi  
certa intulum suarum monumenta quae ad maorae quequae eor 
initare possent decernere consverimus eordem Paulum, Stephanum, 
Joannem, Georgium et Lazarum omnes omnimo Avakomuvics, ac 
per Georgium filios quis Avacum, Davidem, Serapionem et 
Petrum, filiamque Glikeriam et consorte sua Sophia Martinovics, 
per Lazarum vero Joannem filium et consorte sua Juliana Zucsay 
susceptos ac progenitos, ipsorunque haeredibus et posteros 
utriusque sexus universis in futurum Dei benedictione legitime 
nascituros e statu et conditione ignobil in qua hactenus perstitisse 
decuntus de caesareo Regiae potestatis antiquorum et 
indubitatorum praememorati Regni Nostri Hungariae et partium 
eidem adnexarum Nobilium duximus adnumerandos, cooptandos et 
adscribendos annuentes et ex certa Nostra scientia animmosque 
deliberato concidentes, ut ipsi a modo imposterum futurum et 
perpetuis semper temporibus omnibus illi pratiis, honoribus, 
indultis privilegiis libertatibus, juribus, praerogativis et 
immunitatibus quibus caeteri veri antiqui et indubitati praediti 
Regni Nostri Hungariae Partiumque et adnexarum Nobiles 
hactemus quomodolibet de jure vel antiqua consuetudine usi sunt 
vigavisiutunturque et gaudent uti sui et gaudere possint, ac valeant. 
Haeredesque et posteri ipsorum utriusque sexus universis valeant, 
atque possint. In cujus quidem Nostra erga ipsos exhibita gratiae et 
clementiae ac liberalitatis istimenium veneque ac indubitata 
nobilitatis signum haec Arma seu nobilitatis insignia scutum 
videlicet militare erectum horizontaliter partitum superiori sue 
parte aureum in quo cernibus aquila Nigra dextrorsum respinens, 
lingua rubicunda exerta, alis expansis, canda et crucibus distentie, 
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sedcem dextro ensem, sinitro vero ramum palmae tenens inferiori 
autem sui parte rubio et cojaneo colore palariter sectum timni rubra 
areola, Leo aureus lingua erecta et canda post tergum sinuatim 
erecta, sinistrorsum respiciens. Hinc in caerulea monoceras 
candidus erectus per medium sectionis pedum altero coronam 
tendes, alterum vero sibi imiceni postigentes conspiciuntus. Scuto 
incumbit Galea tornearia coronata clathataque situ pro more ad 
dextram obliguo nobilis concedi consveta aquila sertaria nascente 
fastegiata lacinus hinc aureis et ingris illinc vero argentos et rubris 
cuti scuti latera decenter, ac venuste exornantibus. Quimadmodum 
haec omnia in primisio seu capite praesentium Nostrum Literarum 
pictoris edocta manu propriisque ac genuniis seus coloribus clarius 
depicta lucidius ab oculos inturntium posita esse conspicerentur. 
Eisde Paulo, Stephano, Joanni, Georgio et Lazaro omnisomnio 
Avakumovics ac per Georgium filis ejusdem Avacum, Davidi, 
Serapioni et Petro, filiaeque Glikeriae, per Lazarum vero filis ejus 
Joanni jam natis ipsorumque Haeredibus et posteris utriusque sexus 
universis in futurum Dei benedictione legitime nascituris danda 
duximus et conferimus, decernentes et ex certa Nostra Scientia 
animoque deliberato concedentes ut ipsi a modo imposterum futuri 
semper temporibus eadem arma sui nobilitatis insignia more 
teliorum verorum antiquarum et indubitatorum praefati Regni 
Nostri Hungariae, partiumque, eidem armexarum Nobilium tub 
iisdem juribus, praerogativis indultiis libertatibus et immunotatibus, 
quibus iidem de jure velantiqua consvetudine usi sunt et gavisi 
utunturque et gaudent ubique praelus, vertaminubus, pugnis, 
hastiludiis, torneamentiis monomachiis ac alii omnibus singulas ac 
quibusuis nobilitaribus et militaribus exercitus nec non sigillis, 
velis, cortinis, auleis, annulis, vexilis, clypeis, tentoris, domibus et 
seputuris generaliter vero in arumlibet rerum et expeditionum 
generibus submene vero sincere velustae ac indubitate Nobilitatis 
titulo quo cor ab omnibus in cunque statu. Gradu. Dignitatis, 
honoris et prseminentia hominibus insignatos et ornatos dici 
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nominari haberi et repurtari volumus et mandamus ferre gestare ac 
illis in aevum uti fici et gaudere possint ad valeant. Haeredesque et 
posteri ipsorum utriusqeu sexus universi valeant atque possint; imo 
nobilitamus, damus, conferimus et concedimus, praesentium per 
vigorem. In cujus  rei memoriam firmitatemque perpetuam 
praesentes literas Nostra privilegiales secreto Sigillo Nostro quo ut 
rex Hungariae, apostolicus utimus, impendent communitas, eisdem 
Paulo, Stephano, Joanni, Georgio et Lazaro omnibus omnini 
Avakumovics, fratribus quisse germanis ac per Georgium 
sepraefatis ejusden filiis Avacum, Davidi, Serapioni et Petro, 
filisque Glikeriae per Lazarum vero filio ispsiis Joanni jam natis, 
ipsorumque haeredibus et posteris uti insque sexus universis in 
futurum dei benedictione legitime nascituris matise dandas 
duximus et concendendas. Datum per manu fideli nostri nobis 
sicere dilecti spectabilis ac Magnifici comitis Josephi Majlath de 
Szerdahely, Consiliari Nostri actualis status intimi, cubicularis 
Nostrum Regalium per Hungariam Magistri, Comitatus item 
Borsodiensis Supremi Comitis ac Regii Nostri Hungaris Aulici Pro 
cancelarii in Regia Nostra Civitatae Pragae. Die Decima quinta 
mensis septembris anno Domini Millesimo septigentesimo 
nonagesimo primo, Regnorum Nostrorum Romani primo, 
Hungariae vero Bohemiae et reliquarum Anno secundo 
Reverendissimis Nostro item ad venerabilibus in patribus Domino 
Josepho comitibus de Batthyan perpetuo in Nemethujvar Sanctae 
romanae Ecclesiae cardinale ac sacri Romani Imperii Principe 
Strigoniensis et Bacsiensis canonice unitarum Metropolitanarum 
Ecclesiarum archiepiscopis comite Carolo Eszterhazy de Galantha 
Agriensis, Andrea Graeci ritus catholicorum...39” 

 
 
 
 

                                                 
39Libri regii 1790,  стр.  767-770. 
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Summary 
Serbian nobility at the turn of the XVIII and XIX centuries played a 

significant role in the history of the Serbian people and the Serbian Orthodox 
Church. The noble families have dominated in preserving national interests and 
the preservation of the identity of religious, especially where challenges are 
political, religious and cultural nature were great. Family Avakumović advocated 
a special privilege for the preservation of the Serbian people, and through its two 
prominent members, bishops of Arad Pvle and bishop of Timisoara Stefan, 
significantly contributed to the preservation of Orthodoxy in Banat and Crisana. 

 
јереј др Саша Јашин 
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ПАСТИРСКИ РАД СВЕТОГ 

СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА САВЕ (ТРЛАЈИЋА) У 
ТЕМИШВАРСКОЈ ЕПАРХИЈИ 

 

 
 
Жетве је много, а посленика мало (Мт. 9, 37 ; Лк. 10, 2), 

поучавао је своје прве ученике, свете апостоле, Господ Исус 
Христос, наговештавајући им њихово предстојеће послање али 
и задатак свим оним духовним прегаоцима и настављачима 
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светих апостола, који ће кроз историју Цркве, проповедати, 
преносити и тумачити спасоносну науку Господњу народима 
широм света.  

Добар усев даје богату жетву, уређен виноград даје 
слатке плодове. Али овде није реч о јестивим плодовима, 
материјалним, опипљивим, пролазним, него о плодовима вере 
за вечност. И за једне и за друге важи слично правило, 
потребан је мукотрпан рад, одрицање, стрпљење, надање, вера 
и велика несебична љубав.  

Један од истрајних и трудољубивих посленика у 
Винограду Господњем био је и свети свештеномученик Сава, 
епископ плашки и горњокарловачки, чији је овоземаљски 
живот окончан мученичком смрћу 1941. године.  
 Свети Архијерејски Сабор Српске православне цркве на 
свом редовном мајском заседању 1998. године донео је одлуку: 
„За свештеномученике Православне цркве прогласити 
блаженопочивше митрополите дабробосанског Петра 
(Зимоњића) и црногорско-приморског Јоаникија (Липовца), 
епископе горњокарловачког Саву (Трлајића) и бањалучког 
Платона (Јовановића) и протојереје Бранка Добросављевића и 
Ђорђа Богића; за мученика, Вукашина; а за Исповедника 
митрополита загребачко-љубљанског Доситеја (Васића)“ (АС 
Бр. 88/зап. 153). Ови свештеномученици и мученици 
пострадали су за време Другог светског рата, а свети 
исповедник Доситеј од последица рата. Свечана канонизација 
ових новопројављених светитеља обављена је у храму Светог 
Саве на Врачару, 21. маја 2000. године.  

Епископ горњокарловачки Сава (Трлајић) рођен је 19. 
јула 1884. године у Молу (Мохол) од оца Стевана и мајке 
Латинке, рођене Каракашевић. Његов отац био је земљо-
радник, док му је мајка била домаћица. На крштењу у храму 
Светог Саве у Молу добио је име Светозар. Кум на крштењу 
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био је Светозар Ћорић, а крштење је обавио парох молски 
Радуловић. 1  

Основну школу завршио је у родном месту, гимназију 
са великом матуром 1904. и Богословију у Сремским Карлов-
цима 1908. године. У брак је ступио са Софијом Писаров из 
Аде. Софија је рођена дана 7. маја 1891. године од оца Ђуре, 
трговца и мајке Јелене, рођене Каћански. Венчање Светозара и 
Софије обављено је дана 15. новембра 1908. године у храму 
Светог Саве у Молу. 2 
  Епископ темишварски др Георгије (Летић) на празник 
Богојављења (19. јануара) 1909. године, рукоположио је 
Светозара за ђакона, а на празник Светог Саве првог 
архиепископа српског (27. јануара) исте године у свештенички 
чин „који је постављен за администратора парохије у Печкој“. 
3 Оба рукоположења обављена су у Саборном храму 
Вазнесења Господњег у Темишвару.  

Свештеник Светозар постављен је за администратора 
парохије у Печкој у јануару 1909. године, а 1910. године 
изабран је и потврђен за пароха у Печкој. 4 На овој парохији је 
наследио свештеника Григорија Буковића, који је шеснаест 
година провео на тој парохији. Парохија је била сиромашна 
тако да је јереј Трлајић примао новчану помоћ (500 круна) из 
Јерархијског Фонда у периоду од 1909. до 1912. године.  
 Одмах по доласку на парохију, упутио је молбу 
епископу др Геогрију да се стари парохијски дом из 1874. 
године прода и да се сазида нови. Епископ је то одобрио 
                                                 
1 Књига крштених храма Светог Саве у Молу, број рубрике 101; 1930. 
године, актом епископа бачког др Иринеја Ћирића, име Светозар 
промењено је у Сава (написано у напомени). Историјски Архив у Сенти 
2 Ивод из књиге венчаних 1908.год, Архив Општине Ада: фонд матичне 
књиге. 
3 Српски Митрополитански Гласник, Сремски Карловци 1909., бр.3., стр 44. 
4 Рад Епархијске Управе Темишварске од 1909 – 1912. год. Вел. Кикинда 
1912., стр.158. 
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својим актом бр. 1350/1160 из 1909. године. Стара кућа 
продата је за 3000 круна, а новац је уложен у градњу нове 
куће. Краљевско Угарско Министарство је исте године дало 
200 круна као помоћ за градњу. Парохијски дом је сазидан и 
освећен 1912. године, а у извештају Епархијског Админи-
стративног Одбора (А. 340/зап. из 1912. ) пише да је градња 
коштала 10 000 круна. 5 
 Дана 18. августа 1910. године, супруга јереја Светозара, 
Софија, приминула је у Молу, где је и сахрањена. 6 
 Због великог труда и рада у малој и сиромашној 
парохији у Печкој, али и тешке несреће због смрти младе му 
супруге, епископ др Георгије (Летић), наградио је у току 1912. 
године, јереја Светозара Трлајића, премештајем и поста-
вљањем за администратора друге парохије у Башаиду и 
супароха јереју Милошу Димићу. 7 
 За време Великог рата 1914-1918. године, јереј Светозар 
Трлајић обављао је дужност војног свештеника. У вихору рата 
су са храма у Башаиду скинута црквена звона. Као војни 
свештеник, јереј Светозар био је интениран у логор у 
Мађарској, где је сачекао завршетак Великог рата. По доласку 
са фронта у Башаиду је завладала шпанска грозница, од које су 
многи умрли.  

За сталног пароха у Башаиду постављен је у току 1920. 
године. Исте године на место покојног јереја Милоша Димића, 
постављен је за другог привременог пароха башаидског, 

                                                 
5 Рад Епархијске Управе Темишварске од 1909 – 1912. год. Вел. Кикинда 
1912. 
6 Књига умрлих 1910.год; Архив Општине Ада: фонд матичне књиге. 
7 Свештеник Милош Димић, рођен је у Башаиду у свештеничкој породици, 
рукоположен је у свештенички чин 1911. године од епископа темишварског 
др Георгија Летића. Свештеници Светозар Трлајић и Милош Димић, 
заједно су полагали свештенички испит 1909. године код архимандрита др 
Георгија Зубковића (потоњег епископа будимског 1913-1951.)  
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свештеник Драгутин Шевић, који је овде службовао пет 
година.  

Љубица Димић8, мајка двојице преминулих јoј синова 
услед шпанске грознице : свештеника Милоша и учитеља 
Павла, подигла је на Новом гробљу у Башаиду капелу, у 
спомен преминулом супругу и синовима. „Подигнута капела 
освећена је 18. јула 1922. године и посвећена је Светом 
великомученику Димитрију (слава породице Димић). Капелу су 
освештали месни пароси јереј Светозар Трлајић и јереј 
Драгутин Шевић. “9 
 Као парох башаидски, јереј Светозар Трлајић, 1. 
октобра 1919. године, упутио је молбу Ректору Универзитета у 
Београду да му одобри упис на Правни факултет у статусу 
редовног ученика. 10 Ректор Универзитета у Београду у 
периоду од 1919. до 1920. године био је Јован Цвијић. За време 
редовног студирања Трлајић је живео у улици Крунској бр. 19, 
у Београду. 11  
 За време свог студирања на Правном факултету полагао 
је шеснаест испита код угледних професора, међу којима 
свакако треба споменути: Слободана Јовановића, др Велимира 
Митровића, др Чедомира Митровића, др Ника Перића, др 
Драгољуба Аранђеловића, др Велизара Митровића, др Косту 
Куманузиа, др Милана Стојадиновића. 12  

                                                 
8 Љубица Димић, била је супруга свештеника башаидског Павла Димића 
9 Силашки Јован, Владика Сава и његови савременици, Кикинда, 2015, стр. 
11.ДАЉЕ: Силашки, 2015. 
10 Архив Србије, Г-205 Правни факултет Универзитета у Београду, 
фасцикла 82, заведено у деловоднику 1.октобра 1919., бр. 5773. 
11 Архив Србије, Г-205 Правни факултет Универзитета у Београду, 
фасцикла 82 
12 Др Милан Стојадиновић, био је професор на Правном факултету у 
периоду од 1920. до 1922. године, на катедри предмета „Наука о 
финансијама“. Светозар Трлајић испит из тог предмета пријавио је 
28.јануара 1922. (бр. пријаве 2647), а испит је полагао код др 
Стојадиновића 15. фебруара исте године.  
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 Последњи испит на Правном факултету Светозар 
Трлајић полагао је из предмета Грађанско право (други део) 5. 
јуна 1923. године код професора Лукића13, а 13. фебруара 
1924. године упутио је молбу декану Правног факултета да му 
изда уверење о завршеним студијама, као и препис оцена. 
Декан др Чеда Митровић потписао је 14. фебруара исте године 
уверење о завршеним студијама и препис оцена дипломираног 
правника Светозара Трлајића: 
 
„Успех на испитима: 

1. Енциклопедија права (др Чедомир Митровић), 
пријавио 28. октобра 1920. (бр. пријаве 5314), 
полагао 17. новембра 1920. год, оцена: вр. добар (4); 

2. Црквено право (др Чедомир Митровић), пријавио 
21. јануара 1924. (бр. 2502), полагао 6. фебруара 
1924. год, оцена: одличан (5); 

3. Римско право (др Драгољуб Аранђеловић), 
пријавио 28. октобра 1920. (бр. 5315), полагао 18. 
јануара 1920. год, оцена: одличан (5); 

4. Народна економија (проф. Милић Ранковић), 
пријавио 25. маја 1921. (бр. 3617), полагао 11. јула 
1921. год, оцена: вр. добар (4); 

5. Економска политика (проф. Чекинцев), пријавио 7. 
октобра 1922. (бр. 9882), полагао 24. октобра 1922. 
год, оцена: вр. добар (4); 

6. Наука о финансијама ( др Милан Стојадиновић), 
пријавио 28. јануара 1922. (бр 2647), полагао 15. 
фебруара 1922. год, оцена: добар (3); 

7. Државно Право (проф. Слободан Јовановић), 
пријавио 25. маја 1921. (бр. 3619), полагао 16. јуна 
1921. год, оцена: вр. добар (4); 

                                                 
13 Пријава испита бр 6823, фасцикла 82, Архив Србије  
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8. Међународно јавно право (др Милета Човаковић), 
пријавио 25. маја 1921. (бр. 3618), полагао 14. јула 
1921. год, оцена: одличан (5); 

9. Административно Право (др Коста Куманузин), 
пријавио 7. октобра 1922. (бр. 9883), полагао 26. 
октобра 1922. год, оцена: вр. добар (4); 

10. Про. и Мен. Право (др Велимир Митровић), 
пријавио 21. јануара 1924. (бр. 2503), полагао 11. 
фебруара 1924. год, оцена: добар (3); 

11. Стечајно Право (др Велимир Митровић), пријавио 
21. јануара 1924. (бр. 2501), полагао 13. фебруара 
1924. год, оцена: одличан (5); 

12. Кривично Право (проф. Тома Живановић), 
пријавио 7. октобра 1922. (бр. 9884), полагао 22. 
октобра 1922. год, оцена: одличан (5); 

13. Кривични судски поступак (проф. Божа 
Марковић), пријавио 25. маја 1923. (бр. 6824), 
полагао 12. јуна 1923. год, оцена: вр. добар (4); 

14. Грађански судски поступак (др Драгољуб 
Аранђеловић), пријавио 21. јануара 1924. (бр. 2504), 
полагао 9. фебруара 1924. год, оцена: одличан (5); 

15. Грађанско Право – први део – (др Нинко Перић), 
пријавио 28. јануара 1922. (бр. 2649), полагао 7. 
марта 1922. год, оцена: вр. добар (4); 

16. Грађанско Право – други део – (др Нинко Перић), 
пријавио 25. маја 1923. (бр. 6823), полагао 5. јуна 
1923. год, оцена: одличан (5). “14 

 
 

                                                 
14 У фасцикли 82, налазе се пријаве испита, као и записници са испита, 
професори и предавачи. 
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Након завршених правних студија у Београду, Светозар 
Трлајић положио је на Правном факултет у Загребу строги 
судијски испит. 15   

 Службовање свештеника Светозара Трлајића у 
Башаиду, описао је протојереј Јован Силашки у својом раду 
„Владика Сава и његови савремници“ који пише: „Као 
парохијски свештеник у Башаиду, отац Светозар је проживео 
шеснаест година и оставио неизбрисиви траг часног, поштеног 
и достојанственог свештеника. Његова маркантна фигура 
одавала је изразито храброг и одлучног човека и свакоме 
уливала поверење. Као таквоме, парохијани су веровали и 
тражили од њега савет и помоћ као свештеника и човека 
високе интелектуалне вредности. Старији башаидци памтили 
су га као строгог, али изнад свега поштеног и правичног 
човека. Као свештеник, свим својим бићем предао се служби 
Богу и своме роду. Многе сиромашне дечаке је школовао о 
свом трошку и васпитно на њих утицао. Постали су добри и 
честити људи, као и врсни познаваоци црквеног пјенија. 
Сачувано је много оригиналних рукописа оца Светозара. Из 
њих се види студиозан и одговаран прилаз раду и проблемима. 
Иако врстан беседник, доста је сачувано и писаних проповеди, 
што говори да је и овом виду службе прилазио крајње 
одговорно, како би иза себе оставио писани траг јеванђелске 
речи. “16 

После петнаест година свештеничке службе у Башаиду, 
епископ темишварски др Геогрије, одликовао је јереја 

                                                 
15 Сава епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог 
века, Београд-Подгорица-Крагујевац, 1996., стр. 434.ДАЉЕ: Вуковић, 
1996. 
16 Силашки , 2015, стр. 8,9. 
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Светозара за велики труд, чином протојереја (Е. Д. бр. 
126/1927) дана 1/14. јануара 1927. године. 17 

Исте године, на предлог епископа Георгија Летића, 
патријарх српски Димитрије (Павловић), поставио је 
протојереја Светозара Трлајића за референта, убрзо и за 
главног секретара Светог Архијерејског Синода Српске 
Православне Цркве у Сремским Карловцима.  

Протојереј Светозар Трлајић, као удов свештеник, 
упутио је молбу патријарху Димитрију (Павловићу) да прими 
монашки чин. Одлуком патријарха Димитрија, протојереј 
Светозар замонашен је у манастиру Крушедолу на дан Свете 
преподобне мати Параскеве 14/27. октобра 1929. године. На 
монашењу које је извршио (тадашњи) викарни епископ 
сремски Иринеј (Ђорђевић), добио је ново монашко име Сава. 
На монашењу су за певницом појале монахиње манастира 
Кувеждина са својом игуманијом Меланијом (Кривокућин).  

Убрзо је произведен у чин протосинђела и 
архимандрита и примљен у статус придворних монаха. Исте 
године постао је старешина манастира Крушедола и потом 
изабран за епископа сремског. Хиротонију викарног епископа 
сремског Саве извршио је 30. септембра 1934. године у 
Сремским Карловцима патријарх српски Варнава са 
епископима: тимочким Емилијаном, нишким Јованом, 
захумско-херцеговачким Тихоном и злетовско-струмичким 
Симеоном. На овој дужности остао је све до 22. јуна 1938, када 
је изабран за епископа горњокарловачког. Свечано је 
устоличен у Плашком 4. септембра исте године. 18 

Нажалост, његов архипастирски рад у повереној му 
епархији услед почетка крвавог рата 1941. године, није дуго 
трајао, јер је на самом његовом почетку  ухапшен и мученички 

                                                 
17 Гласник Српске православне патријаршије, бр.19, Сремски Карловци 
1927, стр. 291. 
18 Вуковић ,1996,стр.434. 
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убијен од усташа, али је зато српски народ за себе добио још 
једног топлог молитвеника и заступника пред престолом 
Божијим.  

О преславни архијереју Цркве Христове и велики 
страдалниче за истину вере, као што свештену епархију своју ниси 
напустио пред страдањем, већ си као предстојатељ стада први на 
заклање одведен, тако и сада Саво премудри, моли Господа да нас 
помилује и као своје препозна када буде благоизволео да суди 
свакоме по вери и делима. Не престај молитвено стражити над нама, 
пастиру духовни, учећи нас да правилно веру исповедамо, славећи 
Бога у Тројици, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове 
векова. Амин!19 

 
 

Будимир Кокотовић                                         Богословски 
факултет Универзитета у Београду 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
19 Молитва из Акатиста Свештеномученику Сави, епископу горњокарло-
вачком и са њим пострадалим свештеномученицима. 
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ПРАВОСЛАВНА СРПСКА ПАРОХИЈА  

У УЛБЕЧУ1 
 

 Улбеч је село са административно-територијалним 
статусом општине у Тимишкој жупанији. Налази се у 
Банатској равници, између река Тамиш и Бегеј, а удаљено је 25 
км од Темишвара. На румунском језику место носи званични 
назив Peciu Nou, на немачком – Neupetsch (старији назив: 
Ulmbach), на мађарском – Újpécs, а у савременој српској 
варијанти – Улбеч. 

Мада је на територији данашњега места још у II веку 
постојало насеље, садашње место историјски извори помињу у 
XIV веку. Током времена место је доживело више успона и 
падова: у XV веку насеље је имало статус вароши; у XVII веку 
је опустело; након протеривања Турака у XVIII веку насељено 
је Немцима, да би током XIX и ХХ века доживело знатан 
развој у демографском, привредном и културном смислу.  
 Историјски није утврђено када су се први Срби 
настанили у Улбеч. Упркос неким тврдњама да Срба у месту 
уопште није било све до друге половине ХХ века, најновија 
истраживања су обелоданила чињеницу да је још у ХVIII и 
ХIХ веку у Улбечу живео известан број православног 
(српског) становништва. Са црквено-администравног 
становишта, Улбеч је крајем ХVIII и током ХIХ века био 
филијала дињашке парохије, док су током ХХ века 
богослужбене потребе Срба у Улбечу углавном спадале у 
надлежност свештеника из суседног Парца. 

                                                 
1 Текст је сажет према књижици објављеној поводом великог освећења 
новосаграђеног српског храма Силаска Светога Духа на апостоле у Улбечу, 15/28. 
септембра 2015. године: Дејан Попов, Православна српска парохија у Улбечу, 
Улбеч-Темишвар 2015. 
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 Срба у месту ипак није било у знатнијем броју све до 
Другог светског рата. Услед нових прилика (претежно 
економске природе), Срби су најпре дошли на напуштена 
немачка имања, а затим су се одомаћили на простору села. Ако 
изузмемо поједине (ретке) чланке у некадашњим српским 
гласилима у Румунији, у којима се претежно говори о 
достигнућима из области (пољо)привреде, значајније 
информације о српском живљу у Улбечу до 1990. нису 
објављиване.  

У Архиву Православне српске црквене општине 
улбечке сачуван је изузетно значајан – први (нама) познати – 
попис Срба у Улбечу из 1984. године, у облику регистра, из 
пера мештанина Слободана Жаркова. Мада није у питању 
каква званична статистика, попис је по свему судећи сачињен 
на основу начелне жеље организовања српске заједнице 
(уједно и парохије) у месту. У регистру је убележено свега 203 
душа у 67 домова. Аутор пописа (по занимању железничар) 
био је један од главних покретача Српства у Улбечу, и пре, а 
поготову након 1989. године, када су околности за то постале 
повољније. Због његових заслуга, мештани су га изабрали за 
првог председника новоосноване Црквене општине. Био је 
родом из Дињаша (р. 1926), а умро је у Улбечу 2010. године. 

Као најзначајнији прегалац у животу српске заједнице у 
Улбечу деведесетих година истакао се Радислав Кланица, 
родом из Иванде (р. 1946), по занимању ветеринар. Уживао је 
углед у целој околини, и користио га у корист улбечког 
Српства2. Његове амбициозне планове прекинула је изненадна 
смрт септембра 1997. године. У знак захвалности за целокупну 
                                                 
2 Упоредо са организационим проблемима у вези са оснивањем српске парохије у 
Улбечу, вреди напоменути да је Радислав Кланица имао значајну улогу у оснивању 
Месне организације Савеза Срба у Румунији (1995), односно окупљању омладине 
ради организованог културно-уметничког деловања (КУД „Змај“ 1995-1997) и 
спортских активности. 
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његову активност, улбечки Срби поставили су у месној капели 
скромну спомен-плочу, која је освећена о храмовној слави 
2001. године. (Реогранизацијом простора бивше куће-капеле, 
плоча се данас налази у канцеларији Црквене општине.) 

Промена политичког режима и државног система 
децембра 1989. године омогућила је да се верски рад у 
Епархији темишварској размахне. Међу осталом, створили су 
се и повољни услови за оснивање нових парохија у местима 
где раније није живео знатнији број Срба. Уз помоћ подручног 
свештенства и са одобрењем румунских власти, основане су 
парохије у Решици, Дети и Улбечу, јер, по речима тадашњег 
администратора епархије, епископа шумадијског др Саве 
(Вуковића), „Српска црква увек иде са својим народом и 
никада га не оставља самог“. 
 Мада је парохија у Улбечу званично основана 1991. 
године, тамошњи се црквени живот почео организовати још 
крајем седамдесетих година двадесетог века, када су оближњи 
свештеници редовно почели да обилазе српске домове у 
Улбечу (претежно ради освећења водица). Исто се тада почео 
убирати и црквени прирез. 
 За посебне службе или требе (крштења, венчања, опела, 
итд.), Срби мештани су се, по некој неписаној традицији, 
претежно обраћали српским свештеницима из својих родних 
(оближњих) места: Дињаш, Српски Семартон, Гад, Иванда, 
итд. 
 Оснивање парохије био је резултат заједничког напора 
мештана, односно епархијских власти, међу којима се посебно 
истиче несебичан труд тадашњег епархијског службеника 
протојереја Раденка Стојковића. 
 Приликом оснивања парохије почетком 1991. године, 
владика Сава је за првог администратора поставио управо 
проту Раденка. Залагањем мештана, прва литургија служена је 
12. јануара 1992. у просторијама бившег Пољопривредног 
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производног газдинства, и била је архијерејска. Служио је 
епископ шумадијски и администратор темишварски др Сава 
(Вуковић), а саслуживали су свештеници: Владимир Марковић 
(архијерејски заменик), Драгомир Петков (Темишвар), 
Миливој Качик (Дињаш), Милорад Остојин (Семартон), 
Раденко Стојковић (домаћин) и Константин Павел (румунски 
свештеник у месту). Групно су на јектеније одговарали појци 
из Дињаша, Фења и Семартона. 

Током 1992. године, парохија је од општинских власти 
добила на бесплатно коришћење (претежно због незавидног 
финансијског стања и малобројности парохијана) кућу у селу, 
уз дозволу да је прилагоди за богослужбене сврхе, односно за 
потребе Црквене општине. Била је то ненасељена и запуштена 
немачка кућа на углу, коју је требало адекватно уредити. 
 Сходно тадашњим могућностима, богослужбени 
простор је створен избијањем унутрашњих зидова – тиме се од 
постојећих соба добио већи простор за „лађу“ будуће капеле; 
направљен је улаз са улице, зидови су омалтерисани и 
окречани, саливен је бетонски под. Бетонском конструкцијом 
простор солеје и олтара подигнут је у односу на наос, док је 
олтарска преграда (иконостас) израђена сасвим једноставно, у 
месној фабрици намештаја, од дрвених плоча на костуру од 
металних цеви.  
 За храмовну славу мештани су одредили празник 
Силаска Светога Духа на апостоле (Духове). Образложење је 
било следеће: док су у месту некада живели Немци, одржавали 
су храмовну славу (тзв. „кирвај“) управо на Духове. Пошто су 
се они после 1990. године масовно иселили у Немачку, Срби 
су себе сматрали њиховим редовним „наследницима“, те су, 
изабравши празник Духова за своју славу, симболично постали 
чувари традиције места.  

Свечано освећење капеле обављено је 24. октобра 1993. 
године. Служио је епископ шумадијски и администратор 
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темишварски др Сава (Вуковић) уз саслужење сабора 
свештеника.  
 Приликом уређења светотројичне капеле у Улбечу, из 
српске цркве у Дежану пренет је део инвентара тада већ 
непостојећих богомоља: цркве у Овсеници (крст и рипиде), 
односно капеле у Малом Гају (старије богослужбене књиге, у 
добром стању). 
 Две године касније, на олтарску преграду су 
постављене иконе, израђене 1995. и 1996. године прилогом 
верника, из кичице мештанке Флорентине (Тине) Марциш. 
 Током следећих двадесет година, у капели су вршена 
повремена освежавања (поправка и кречење зидова и 
плафона), замењени су прозори, теписи, израђен је певнички 
пулт, купљене су поједине утвари, итд. 
  

 
Унутрашњост улбечке капеле 2010. године 
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Уз незнатне измене, капела је сачувала свој изглед све 
до лета 2015. године. Тада су иконе и сав постојећи инвентар 
пренети у новоизграђену цркву, а капела је расформирана. 
 

 
Спољашњи изглед улбечке капеле и парохијског стана 

 
Парохији је почетком деведесетих година месна 

општина доделила 5 ха обрадиве земље на уживање. Обрада 
земљишта је поверена једној од месних пољопривредних 
задруга. Парохија је годишње примала одговарајући приход у 
новцу, који је коришћен за сређивање капеле и нузгредних 
просторија. 
 Током 1997. године почело је оспособљавање стамбеног 
простора за будућег свештеника. Пошто је светотројична 
капела својевремено направљена тиме што су зидови соба 
постојеће куће разбијени, под датим околностима једино тада 
изводљиво решење било је оспособљавање кућног трема 
(конка), те се тако добио скромни простор за становање, са 
укупном површином од 26 м2. (Све до 1997. године те 
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просторије су служиле као црквена сала, односно омање 
складиште)3. 

Година 1998. представља прекретницу у животу 
улбечке парохије. Први пут у својој историји парохија је 
добила пароха – јереја Дину Чокова,  који се и настанио са 
породицом у поменути парохијски дом.  
 Резултати пастирског рада у месту су од тога тренутка 
били све видљивији (на свим плановима – катехизација, рад са 
децом, администрација парохије, итд.), што је и писмено 
забележено у извештајима поводом годишњих ревизија, а 
повољно оцењено од епархијских власти.  
 Године 1999. вршени су поједини радови на самој 
згради, у вези са консолидацијом и проширењем парохијског 
стана, као и изградња неких домаћинских зграда у дворишту. 
Исте годиние је Месни одбор општине Улбеч продужио рок за 
бесплатно коришћење простора (цркву и парохијски стан) на 
још 5 година. 

Преко свога тадашњег пароха, јереја Дине Чокова, 
Црквена општина је 2001. године упутила молбу локалним 
властима ради куповине плаца, односно куће-богомоље и 
помоћних зграда. Молба је поновљена и следеће године, када 
је, коначно, уз финансијску помоћ Архијерејскога 
намесништва темишварског и посебно парохије Темишвар 
(Фабрика), 5. априла 2002. плац са окућницом, укупне  
површине 572 м2 купљен  од Општине Улбеч. 
 Током 2003. и 2004. године настојавало се код месних 
власти да се парохији додели одговарајући простор (плац) за 
изградњу цркве. Одлуком Месног одбора општине Улбеч, 
Црквена општина је у пролеће 2005. постала бесплатни 
                                                 
3 Простор је служио као парохијски стан све до 2015. године, када су се службе 
почеле одржавати у новом храму. Тиме су се створили услови да се стан прошири и 
коначно одговарајуће опреми, а и да Црквена општина добије своју канцеларију – 
зборницу. 
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корисник плаца површине 1590 м2. Плац се налазио у самом 
центру села, иза месног Дома културе, на истој улици са 
тадашњом капелом, а на стотинак метара од румунске цркве 
(тада у изградњи). 
 

 
Унутрашњост храма 

 
Због недостатка финансијских средстава, почетак 

градње храма је каснио. 
 Долазак новога пароха, јереја Ивана Попова крајем 
2008. године, означио је почетак новог поглавља у животу 
улбечке парохије. Настављајући започети рад свога 
претходника, нови парох је још више учврстио парохијски 
живот, учешће деце и верника уопште на богослужењима, али 
је непрестано имао у виду и градитељску активност. 

Сходно законским прописима, пошто на плацу 
додељеном 2005. године за изградњу храма нису започети 
никакви грађевински радови (из, разуме се, сасвим оправданих 
разлога – недостатак финансија), Општина Улбеч је почетком 
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2009. године парохији одузела поменути плац, с намером да 
сагради летњу сцену при Дому културе. Био је то снажан 
ударац за малу улбечку српску заједницу, али вера и нада за 
неким бољим данима није напустила ни свештеника, ни 
парохијане. 

 

 
Унутрашњост храма (поглед са хорске галерије 

 
У међувремену, плацу са тадашњом капелом и 

парохијским станом, (за који је ЦО Улбеч и даље била 
ослобођена од плаћања пореза), коначно је измењен статус са 
„плаца са кућом за становање“ на „парохијски дом са 
канцеларијом“, те је као такав уписан у земљишне књиге 
општине Улбеч. 
 Крајем 2009. године, Црквена општина у Улбечу се 
обратила месним властима да јој доделе плац за изградњу 
храма. Месни одбор Општине Улбеч, као и тадашњи кнез Јоан 
Фаркалау су показали разумевање и отвореност ка овој молби, 
те је парохији поново додељен плац за цркву, на истом месту 
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као и пређашњи, али површине 800 м2 (што би се могло 
проценити као довољно за садашње потребе парохије).  

Овога пута, Парохијско звање је одмах затражило да се 
додељени терен уведе у грунтовницу на име Православне 
српске парохије у Улбечу, и то као концесија на 49 година 
(почев са 1. јануаром 2010), са правом откупа. И у овом смислу 
Општина Улбеч је изашла у сусрет српској парохији, и тиме је 
и са правне тачке гледишта овај проблем решен4.  
 У међувремену, у лето и јесен 2010. године извршени су 
важни грађевински радови на објекту који обједињује капелу и 
парохијски стан. Зграда је у потпуности омалтерисана (стари 
малтер је претходно обијен) и окречена. Кров је претресан, 
иструле гредице су замењене, као и цреп – у потпуности. 
Такође је замењена дотрајала дрвенарија (прозори на капели, 
односно прозори и врата на парохијском стану) савременом 
алуминијумском столаријом беле боје, а у дворишту је 
саграђена летња тераса. Значајно је и увлачење гасовода пред 
крај јесени исте године. Радови су спроведени прилозима 
верника, Месне општине Улбеч, Црквене општине Арад-Гај, 
али и доприносом румунске државе. 
 Упркос обећаној помоћи током 2011. године од стране 
месних власти, изградња новог српског храма у Улбечу ће 
започети тек у пролеће 2012. године. Свакако Божјим 
промислом, указала се прилика да се 3 ха ораће земље у поседу 
Црквене општине замене са друга 3 ха земље (на другом месту 
у улбечком атару), уз пристојну новчану компензацију, са 
којом је мала, али одважна улбечка заједница започела свој 
грађевински подухват. 

                                                 
4 Од 2010. до 2015. ЦО Улбеч је редовно плаћала годишњу концесиону таксу. У 
лето 2015. године Темишварска епархија је на име Црквене општине откупила цео 
плац, те су данас и нова црква и црквена порта уредно интабулисани као 
власништво Православне српске црквене општине у Улбечу. 
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 Након добијеног благослова од епархијских власти на 
челу са архијерејем Лукијаном (које су показале пуно 
разумевања и очинске љубави према улбечкој српској 
заједници), прионуло се прикупљању потребне документације. 
  Почетак изградње храма унео је у живот  улбечке 
парохије свеж дах и као што су се парохијани својски заузели 
за овај јединствени подухват, и на самом народно-црквеном 
плану запажени су охрабрујући резултати5. Уз епископа 
Лукијана, који је током целог периода изградње новога храма 
редовно посећивао градилиште и био упознат са најситнијим 
детаљима пројекта, велику заслугу за успостављање темпа 
радова, и за пружање свестране подршке месном пароху носи 
и архијерејски заменик, протојереј-ставрофор Маринко 
Марков. 
 Скромна богомоља улбечана, посвећена Силаску 
Светога Духа на апостоле, била је једино место окупљања 
Срба мештана на молитву скоро четврт века (1992-2015).  При 
капели су током времена служили као администратори 
парохије: протојереј-ставрофор Раденко Стојковић (1992 – 
1995),  протојереј-ставрофор Миливој Качик (1996 – 1998), 
протонамесник Дина Чоков (1.IX.1998 – 30.XI.2008) и 
протонамесник Иван Попов (1.XII.2008 – данас). 

                                                 
5 Још са доласком на парохију првог сталног свештеника, светосавске прославе су 
попримиле и ван-црквени карактер. По сада већ устаљеном обичају, у Улбечу се о 
Светом Сави након литургије свечано обавља чин резања славског колача у месној 
школи, уз учешће ученика и професора и уз пригодне рецитације малишана. Чин је 
посебно значајан за целокупно српство у околини, јер улбечка гимназија (мада нема 
одсек на српком језику) окупља ученике Србе из места и из околних села. Бадње 
вече се у Улбечу такође свечано прославља, уз учешће великог броја верника, 
малишана-коринђаша и уз пригодан програм. Након вечерња, у црквеној порти се 
пали бадњак, уз певање коледарских песама, догађај по којем су у Улбечу (и свуда 
по Банату) Срби добро познати. Храмовна слава се у Улбечу од прве године 
постојања капеле увек свечано прослављала. Као што бива по свим нашим местима, 
савршена је то прилика да се рођаци и пријатељи састану, заједно Богу помоле, а 
најпосле и провеселе. Напоменућемо и да се у Улбечу сваке године за кумство на 
слави пријављују верници, одани својој цркви и прадедовској вери. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015 
 

123 
 

Након Другог светског рата па све до самог оснивања 
парохије, „душепопечитељне“ потребе Срба у Улбечу 
обављали су свештеници оближњих парохија. У трајном 
сећању мештана остали су и следећи: (хронолошким 
редоследом): јереј Радивој Ненадов (а. п. у Парцу), јереј 
Никола Бебић (парох у Српском Семартону), протојереј Ђура 
Томић (парох у Дињашу),  јереј Жива Милован (парох у Фењу, 
затим Иванди), протонамесник Милорад Бабић (а. п. у 
Дињашу), протонамесник Милорад Остојин (парох у Парцу, 
Иванди, односно Српском Семартону), протојереј Драгомир 
Петков, парох у Темишвару (Граду). Од фебруара 2013. године 
при улбечкој цркви редовно служи умировљени протојереј-
ставрофор Александар Петровић.  
 Током година, Црквени одбор су сачињавали 
председници: Слободан Жарков (први председник, до 1996.), 
Љубомир Радосављев (1996-1998), Витомир Петрић (1998-
2008), Душко Павле Попов (2009-данас); потпредседници: 
Радислав Кланица (до 1997); чланови: Живица Комлошан (до 
1998), Јоца Беречић (до 1998), Драган Петрић (до 1998), Душко 
Павле Попов (1998-2001), Љубомир Радосављев (1998-2001), 
Душан Поштин (1998-2002), Стеван Комлошан (2001-2012), 
Ђорђе Соломон (од 2002), Богољуб Радован (1999-2011), 
Драгомир Станков (од 2009). Дужност тутора вршили су: 
Богољуб Радован (1991-1997) и Драгомир Станков (од 1998). 
Црквењаци: Огњан Поштин (1996) и Ђорђе Соломон  (од 
1999);  

До 1998. године, као привремени појци при улбечкој 
цркви деловали су: Никола Попов, Радислав Сиротанов, 
Милан Петку, Стеван Бугарски, Боривој Благојев, Дејан Попов 
– сви из Темишвара, а из места: Богољуб (Бога) Радован, 
Аурика Петрин, Жива Петак, Велинка Петак, Радосна Унипан, 
Слађан Царан, Босиљка Јованов, Огњан Поштин. У новије 
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време: Миљана Попа, Ивана Чизмаш, Снежана и Анђелија 
Царан (2005-2011). 
 Упркос малом броју парохијана, певници улбечке 
капеле су увек приступали верници, жељни да својим појањем 
на својствен начин допринесу лепоти богослужбеног чина.  
 Од великог значаја је учешће деце на литургијама у 
улбечком храму, прислуживањем у олтару, односно појањем. 
Оно је започело још у време администрирања парохијом, 
доживело је процват у време првог пароха Дине Чокова, а 
наставља се све до данашњег дана. У том смислу вреди 
напоменути премијерно учешће дечије певачке групе из 
Улбеча (у саставу: Снежана и Анђелија Царан, Санела Ванћа, 
Ивана Попов, Миљана Попа, Даница и Лазар Живковић, 
Зорана Матић, Дејан и Сава Јованов) на 12. Смотри хорова 
Епархије темишварске, 25. септембра 2004. године. То се 
учешће поновило и следећих година.Тако се при улбечкој 
певници оформила лепа појачка група ученица, која је више од 
пет година са великим одушевљењем и умиљењем редовно 
појала на богослужењима. Језгро појачке групе сачињавале су: 
Миљана Попа, Ивана Чизмаш, Снежана и Анђелија Царан.  

Половином 2011. године, иницијативом пароха Ивана 
Попова, при улбечкој капели основан је двогласни женски 
црквени хор, под управом проф. музике Оливере (Вере) 
Апостол, у саставу: Злата Урда, Ракила Попа, Родика Царан, 
Светлана Ружић, Мирјана Лазар, Адела Раду, Александра 
Стојанов, Симона Петровић, Бранка Попов, Миљана Попа и 
Анђелија Царан. Након полугодишњег вежбања у наменски 
оспособљеном простору парохијског стана, хор је први пут 
пред улбечким верницима наступио на Бадње вече, 2011. 
године, да би већ следећег дана први пут појао на Литургији. 
Од тога дана, хор редовно наступа на богослужењима у 
улбечком храму, на сусретима (смотрама) хорова Епархије 
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темишварске, као и у другим црквама епархије, поводом 
разних свечаности.  
 Пошто су се у пролеће 2012. године са свих тачака 
гледишта створили услови за почетак радова на изградњи 
новог српског храма у Улбечу, најпре је требало израдити план 
(нацрт) и склопити уговор са архитектонском, односно 
грађевинском фирмом. Првобитна намера је била да се сагради 
храм дужине 20 м, али је реалније било да дужина буде 16 м, 
што су епархијске власти и одобриле. 
 Одлучено је да се храм гради у неокласичном стилу. За 
шефа пројекта је упослен архитекта Петришор Агеу из фирме 
„Lithos Group“, израда пројекта носеће структуре поверена је 
фирми „Cota Zero“, а грађевински радови уговорени су са 
фирмом „Patsara“ из Шага (жуп. Арад). 
 С благословом владике Лукијана, освећење темеља је 
23. априла 2012. године обавио архијерејски намесник 
темишварски протојереј-ставрофор др Бранислав Станковић, у 
присуству месног пароха и чланова црквеног одбора. Радови 
на новој цркви званично су започели две недеље касније, уочи 
Ђурђевдана, 5. маја 2012. године. До краја године, храм је 
подигнут и покривен традиционалним, тзв. бибер-црепом. Због 
извесних промена у односу на првобитни пројекат, али 
првенствено због лоших временских услова и раног доласка 
зиме, црквени торањ није довршен 2012. године. 

Храм је саграђен у виду једнобродне грађевине у 
облику крста, са испупченим певничким просторима на 
северној и јужној страни, и са кружним олтарским делом 
према истоку.  

Максимална дужина храма у унутрашњости (од улазних 
западних врата до Горњег места у олтару) износи 16,30 м, 
максималана ширина храма (између два певничка простора) 
износи 11 м, док је ширина саме црквене лађе 8 м. Максимална 
висина у унутрашњости је 6,80 м. 
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Изглед храма са југоисточне стране 

 

 
 

Изглед храма са јужне стране 
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Храм има двоја врата – на западу (димензије 2,90 х 1,60 
м) и на југу (2,50 х 1 м), као и 9 прозора (димензије 1,60 х 0,60 
м), од којих 3 у олтарском простору. 

Целокупна висина објекта (од тла до врха крста) је 19 м. 
Спољашња дужина храма 18.5 м. У односу на првобитни 
пројекат, на западној страни укусно је придодат улазни трем (у 
завршној фази изградње храма).  
 Приликом изградње храма у Улбечу у помоћ су 
притекли не само мештани и локалне установе, већ и 
дародавци и институције са разних страна, из Румуније и 
иностранства. Почетком 2013. године, управа манастира 
Шенђурца поклонила је улбечкој општини суво храстово дрво 
за израду прозора и врата на храму. Столарски мајстор Флорин 
Вулпе из Фенлака (жуп. Арад) је по наруџбини израдио 
прозоре и врата, који су почетком пролећа и уграђени на 
цркву. Уз помоћ Општине Улбеч, храм је месеца априла 2013. 
електрифициран, а током лета је израђен свод у храму (од 
дрвеног материјала).  
  Новчана помоћ од стране Темишварско-градске 
Црквене општине и Архијерејског намесништва темишварског 
омогућила је да се подигне торањ на цркви (висине 10 м од 
крова) – зидани, односно дрвени део (кубе), те да се обложи 
бакром, а најпосле да се постави позлаћени крст. Крст 
величине 1,20 м наручен је у Украјини, а рад је мајстора 
Георгија Салахора. Освећење крста обавио је архијерејски 
заменик протојереј-ставрофор Маринко Марков 23. новембра 
2013. године. Прилогом братства манастира Светога Георгија 
на Брзави у сировој храстовини, направљено је и 8 прозора 
(шалукатри) на цркеном торњу. Прозоре је израдио столар 
Георге Савулеску у Фаџету (жуп. Тимиш). 

Радови на изградњи храма су настављени у пролеће 
2014. године, чим је хладно време попустило. Храм је у 
потпуности омалтерисан (споља и изнутра), а затим је 
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извршено глетовање зидова. Средства за ову етапу послова 
обезбеђена су из локалног буџета Општине Улбеч. 
 Крајем октобра 2014. године, уз знатну помоћ 
Департмана вера Владе Румуније, радови су настављени. 
Склопљен је уговор са грађевинском фирмом „Capitanu С. 
Construct“ из Дињаша, те је до доласка зиме направљена солеја 
у храму и саливен бетонски под, а торањ је покривен бакарним 
лимом, украшен је декоративним каменим елементима на бази 
стиропора и гипса. 

У првој половини 2015. године окречена је 
унутрашњост храма белом бојом за зидове, а цео под (у 
укупној површини 134 м2) је поплочан мермерним плочама 
основног колорита боје слоноваче. Од истог материјала 
направљен је и Свети Престо (димензија 130 х 105 цм), на 
четири мермерна стуба висине 105 цм. 

Храм је осветљен уз помоћ четири полијелеја (један у 
олтарском делу а три у наосу). За осветљење иконостаса 
предвиђена су два бочна рефлектора. 

Дрвени иконостас наручен је и израђен у фирми „Lidar 
Impex“ из Ливаде (жуп. Арад), а уграђен уочи Спасовдана 
2015. године. Укусно рађен, иконостас није висок (свега 2,5 м, 
изузев централног дела), што знатно доприноси природном 
осветљењу храма пре свега у преподневним часовима, у време 
служења литургије. Богато је резбарен; у резби преовлађују 
цветни мотиви. 

На иконостасу је предвиђен простор за следеће иконе: 
Свети отац Николај, Богородица, Спаситељ, Свети Јован 
Претеча (престоне иконе димензија 100 х 55 цм); на Царским 
дверима – Благовести; на бочним верима – Свети Арханђел 
Михаило и Свети арханђел Гаврило; изнад Царских Двери - 
Тајна вечера; на врху - Крст са распећем, с леве и десне стране 
у медаљонима Богородица и Свети Јован. Прилозима верника, 
иконе је током лета и јесени 2015. године по наруџбини 
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израдила ликовна уметница и иконописац Мадалина Реуц из 
Сучаве. 

Истовремено је у храму постављена и остала дрвенарија 
– столови за вернике (свега 45), 2 певнице, архијерејски трон, 
степенице и ограда на галерији за хор. 
 Све до храмовне славе радило се и на спољашности 
храма: постављени су олуци, офарбане су даске испод стреје и 
премазане лаком.  

Плато испред храма је поплочан (на западној страни), 
као и стаза око храма (укупна површина 100 м2). Уређена је 
порта, терен је заравњен, посејан је травњак.  
 Храм је коначно окречен завршном жутом бојом, а 
украси тамно мрком бојом. 

Пошто су радови на изградњи новог српског храма у 
Улбечу крајем месеца маја највећим делом завршени, мештани 
су одлучили да се у њему управо на празник Силаска Светога 
Духа на апостоле (31. маја 2015. године) одслужи прва служба 
Божја. Тако је и било - архијерејску литургију са коле-
нопреклоним молитвама служило је Његово Преосвештенство 
епископ будимски и администратор темишварски Г. Лукијан 
(Пантелић), уз садејство сабора свештеника. 
 И током лета 2015. године радови у вези са последњим 
детаљима око унутрашњости и спољашњости храма су 
настављени.  

Прилогом великог броја парохијана, установа и 
појединаца, најмлађи храм наше епархије је у пуном сјају 
заблистао о празнику Светога Јосифа Темишварског 2015. 
године, када је свечано и троносан. 

 
Дејан Попов 
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Изглед торња са крстом 
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Крст на торњу 
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КЊИЖЕВНОСТ-УМЕТНОСТ-
КУЛТУРА 

 
 
 

ЗАКОНОПРАВИЛО СВЕТОГ САВЕ 
- ВЕЧНИ ИЗВОР ЦРКВЕНОГ И 

ГРАЂАНСКОГ ПРАВА - 
 
Сажетак: Законоправило Светог Саве је вековима 

било извор црквеног и државног права не само Србске Цркве и 
државе, већ и других словенских народа и православних 
Цркава. Како се десило да се заборави темељ црквеног и 
државног права које је по другим називима извора егзистирало 
и егзистира у XX и XXI веку може бити предмет истраживања 
не само историје права (како црквеног тако и државног), већ и 
социолошких и филолошких наука, а и философских наука, 
закључно са медицинским наукама. У раду се кроз анализу 
Законоправила као правног извора изводи закључак да је Свети 
Сава највећи правник, не само Српског народа него и свих 
словенских народа, па и оних који сада за себе сматрају да 
нису словенског порекла.  

 
1. УВОД 

 
Све велике кодификације права радиле су комисије, 

што је карактеристично за све народе, једино је у српском 
народу тај огромни посао први урадио један човјек - Свети 
Сава. Када је ромејски цар Јустинијан желио да сакупи 
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постојећа, али на многим местима распршена дела чувених 
римских правника, он је основао комисију на челу са познатим 
правником Трибонијаном да прикупи та дела да би се могла 
оформити кодификација. Након десетогодишњег рада дела су 
прикупљена и кодификација ,за коју је Јустинијан тврдио да се 
никад неће мењати, је постала основ Ромејске државе. 
Међутим, сам Јустинијан је одступио од своје наредбе 
издајући нове заповеди (новеле) којима су се мењале 
дотадашње одредбе које су стварали римски правници. Моћни 
цар, који је изградивши Свету Софију и улазећи у велелепни 
храм узвикнуо: Соломоне, надмашио сам те!, и у њему 
одредио место за своје крунисање, није био довољан ауторитет 
ни пред својим савременицима, а ни пред каснијим ромејским 
владарима да они не би мењали постојећу кодификацију. За 
разлику од њега, Свети Сава је сам одабрао делове из преко 
стотину зборника који су тада постојали у Ромејском царству 
(кога ми данас зовемо Византијом) оно што ће највише 
одговарати за Српску Цркву и државу у њеном уређењу и 
односима симфоније између Цркве и државе. Значи, оно што 
су радиле комисије, Свети Сава је урадио сам. По изабраним 
текстовима, које је Свети Сава бирао из ромејских зборника, 
може се извести закључак о црквено-политичкој идеологији 
Законоправила, о чему је писао изворно један од највећих 
канониста XX века Виктор Сергејевич Троицки у свом раду 
Црквенополитичка идеологија Светосавске Крмчије и 
Властареве Синтагме. Све оно што би на било који начин 
давало предност државној власти у односу на црквену власт, 
што је било карактеристично у тумачењу Светих канона како 
је то у договору са царском влашћу урадио Теодор Валзамон, 
Свети Сава није унео у своје Законоправило. У Законоправило 
није унео ни Еклогу која је издана од стране иконоборачких 
царева, не желећи да на тај начин унесе било шта што је донео 
цар одступник од правовјерне вјере, како је Свети Сава у 
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Законоправилу означавао православље. То је одраз, а и путоказ 
сваком ко жели да донесе пропис за своју државу или Цркву да 
не ставља као темељ тог прописа онај пропис који је донео 
онај ко не жели добро ни тој држави ни тој Цркви.  

 
2. ДУШАНОВ ЗАКОНИК 

 
Дуго су се у нашој историјско-правној науци водиле 

полемике око тога да ли је сто тридесет година после 
доношења Законоправила оно престало важити доношењем 
Душановог законика. Нејасно је зашто је таква расправа 
уопште вођена, када је сам Душан у свом законику извршио 
позивање на правила Светих Отаца која су значила 
Законоправило Светог Саве. Многе је збуњивало постојање 
Властарове синтагме у време цара Душана, која се руководила 
сасвим другом црквено-политичком идеологијом у односу на 
Законоправило Светог Саве. При томе се испуштало из вида да 
је важио скраћени облик Синтагме, а не Синтагма у пуном 
обиму. Цар Душан је скраћену Синтагму употребљавао само у 
оном делу који је говорио о предности царске власти над 
црквеном, а што је у Синтагми било јер је Матија Властар у 
тумачењима канона имао само Валзамоново тумачење светих 
канона. Душанов законик је имао и чувену одредбу о 
независности судија, да судије суде по правди и закону, а не по 
страху од царства. Доказ да је Законоправило Светог Саве 
важило и тад су многобројни преписи истог који датирају из 
времена владавине цара Душана.  

 
3. ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ЈОВАНА ХАЏИЋА О 

БРАЧНОМ ПРАВУ 
 
У Сегедину је Јован Хаџић 1826. године одбранио 

докторску дисертацију написану на латинском језику под 
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називом О узроцима развода брака према учењу источне 
Православне Цркве Христове . Основ рада је управо у 
штампаној књизи Кормчој, која је у Карловачку митрополију 
стигла из Русије , а основ јој је Законоправило Светог Саве. То 
је било његово прво посебно бављење Законоправилом Светог 
Саве, које је у суштини било темељ за његов рад у доношењу 
Српског грађанског законика. Јован Хаџић, иако у време 
одбране своје докторске тезе стар само 27 година , необично је 
у тој својој тези, знајући да није у могућности , као припадник 
српског народа у аустријској царевини у којој је преовлађујућа 
била католичка религија, да изнесе јасне тезе које би давале 
предност решењима Православне цркве, извео кроз уста 
других закључак које је решење о разводу брака боље, оно по 
којем се влада католичка црква или оно о дозвољеном разводу 
по чему поступа Православна црква. Тако је он кроз уста 
других у то време Европи познатих научника, на крају свог 
рада споменуо Квинтилијана да би требало да је боље решење 
оно које дозвољава Православна црква, а то је дозвољен 
развод. 1 Образлажући претпостављену прељубу, под тим 
подразумевајући подмукло напуштање супружника, Јован 
Хаџић се поново позива на Кормчују а између осталог велича 
најсветији Синод у Русији који је допустио могућност великом 
кнезу Константину Цезаревичу да отпусти своју жену Ану 
рођену као кнегињу од Захсен-Кобург– Залфелда и да узме 
другу ако жели, јер се она није хтела вратити из Немачке. 2 

                                                 
1 Заиста сматрам да се не може пожелети више ни један аргумент помоћу 
ког би неког убедио да је прељуба у Источној цркви увек била сматрана за 
особит разлог за раскидање брачне везе. . . Сигурнио разврат или прељуба у 
потпуности доказана, а изведена пред судом. Разводи се са штетом тј. уз 
губитак вјена (мираза) и свадбених дарова. - Кормчаја глава 48, део о 
грађанском праву )Јован Хаџић о узроцима развода брака по учењу 
Источне цркве Христове , Матица Српска, Нови Сад, 2010. стр 89.  
2 Указ цара Русије Александра Првог од 2. априла 1820. године у 
Петрограду 
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Јован Хаџић није пропустио ни у том контексту да истакне да 
је Алексије Аристин у Кормчој књизи рекао да може узети 
другу жену ако на њему нема кривице. Иако се кроз целу 
докторску дисертацију провлачи страх да се не увреди 
аустријско царско величанство, ипак је Хаџић мудро на крају 
рекао да је : ,,пред очима имао такву књигу за управљање коју 
сам највише саветовао по питањима брака, издату 1787. у 
Москви. Желећи да удовољим знатижељи наводим њен наслов 
у оригиналу од речи до речи : У славу свете једносушне, 
животворне и нераздељиве тројице, Оца и Сина и Светога 
Духа. По заповести најпобожније самовладарке велике 
господарке наше целе Русије имоператорке Екатерине 
Алексејевне у време њеног наследника побожног господара и 
великог кнеза Павла Петровича и у време његове супруге 
побожне владарке велике кнегиње Марије Теодоровне и у 
време побожних господара великих кнежева Александра 
Павловича и Константина Павловича и у време побожних 
господарки великих кнегиња Александре Павловне , Јелене 
Павловне и Марије Павловне. По благослову најсветијег 
Синода који управља одштампа се ова књига Крмчија у 
царском великом граду Москви, у свему истоветна са првим 
издањем, које је започето у време најсветијег патријарха 
Јосифа а које је завршено у време најсветијег патријарха 
Никона 7161 године, сада подељена на два дела, у години од 
стварања света 7275. а од рођења у телу Бога Слова 1787. 
године, индикта петог, месеца фебруара. 3 Кроз царску Русију 
он покушава да предочи ваљаност развода брака у Источној 
Православној цркви, при томе не позивајући се на творца саме 
Кормче књиге- св. Саву , иако су се у то време понегде могли 
наћи преписи Законоправила светог Сава, а несумњиво је то 
био знак да се ипак Хаџић плашио да то спомене. Он спомиње 
увек ту, тумачење Алексија Аристина чак и Номоканон 
                                                 
3 Исто стр. 117 
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одштампан на влашком језику који је имао снагу 
Законоправила, а које је штампао тадашњи митрополит 
угровлашки Стефан (на катедри 1648-1653) у Трговишту. Не 
би се могло закључити да му није било познато да је у Влашкој 
тада био још увек сачуван Милешевски препис Законоправила 
св. Саве из 16. века по коме се управљала црква и кнежевство у 
Влашкој, особито што је штампано дело које Јован Хаџић 
приписао кир Стефану милошћу Божијом митрополиту 
Трговиштанском, егзарху Запланинском и целе Угро-влашке 
штампано 1652. у штампарији Јо Матеја војводе Басараба. 4 

                                                 
4 Милешевски препис је описао професор Александар Иванович 
Јацимирски (рус. Александр Иванович Яцимирский 1873-1925) у свом раду 
из 1907. године: ,, Мелкије тексти и замјетки по стариној славјанској и 
руској литературје (рус. Мелкие тексты и заметки по стар. слав. и русск. 
литературам,,. У време када је Јацимирски описивао ово Законоправило 
оно се налазило у Букурешту у Националном музеју старина као експонат 
број 328. Следећи опис тог рукописа дао је румунски научник П. П. 
Панатиеску (рум. Petre P. Panaitescu) у првом тому своје књиге Manuscrisele 
slave din Biblioteca Academii R. P. R ,(Панатиеску 1959). Полазећи од описа 
Јацимирског , који је се бавио историјом румунско-српских односа па је у 
листу Славјанскије извјестије написао чланак ,,К истории румино-сербској 
взаимности,,(Јацимирски,1906). Јацимирски наводи да је српско порекло 
својих управљача спомињала и народна румунска поезија називајући једног 
румунског војводу ,,unu fecioru de omu serbescu,, (син српског мужа). 
Непознати аутор ,,Првоначане историје Валахији,, која је написана између 
1668. и 1680. године , говори да су прва влашка господарска породица 
пореклом од српског рода, а друга влашка хроника из осамнаестог века 
говори да су Валахи добили себи господара од српског рода, великог кнеза 
Нагоја војеводу Басараба (рум. Voievod Neagoe Basarab *1459-1512-+1521). 
Иначе 16. век је везан за велики утицај жена Српкиња којима су се 
румунски владари женили, а нарочито је био велики утицај Деспине 
Милице (ћерке српског деспота Јована Бранковића), супруге влашког 
војводе Нагоја , и рођаке влашког митрополита Максима Бранковића. 
Станка, жена влашког господара Михајла Витјаза (рум. Mihai Viteazul - 
1593 – 1601), је такође била српског порекла. Јацимирски сматра да су од 
Бранковића и влашка породица Бранковјану (рум. Brâncoveanu) од којих 
потичу и влашки господари. И манастир који се данас налази у некадашњој 
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Чињеница је да је Јован Хаџић успео да провуче кроз своју 
тезу закључак да је дозвољени развод брака у Источној 
православној цркви исправан и у складу са Христовим 
јеванђелским учењем иако се у целом раду провлачи 
претерано снисхођење аустријском цару. У доказ томе је и 
његово навођење на германске теорије о досељавању словена 
на Балканско полуострво у седмом веку иако му је сигурно 
било познато да постоје и друге теорије о историји Срба и 
Славена, а особито оне као што су : Скифскаја историја 
Андреја Лазлова ( Москва 1778. ); Историја разних народов, 
наипаче Болгар, Хорватов и Сербов“ архимандрита Јована 
Рајића (Беч 1794. ), из којих је видљиво да нема основе у 
германској теорији о досељењу славена у седмом веку на 
Балканско полуострво. 5 Ако имамо мученика пострадалих за 
веру Хришћанску у римској империји у првом веку на овим 
просторима за које се зна да су словенског порекла, како онда 
објаснити да су се ту доселили тек након седам векова ? О 

                                                                                                              
Влашкој кнежевини, а данас на југу Румуније у месту Куртеа де Арђеш 
(рум. Curtea de Argeş), у коме се у мозаику налазе фреске светог цара 
Лазара и царице Милице и у коме су сахрањени први румунски краљ и 
краљица, родитељи југословенске краљице Марије Карађорђевић, указује 
на период великог утицаја у цркви и држави српског елемента у 16. веку. 
Управо кроз међусобне женидбе влашких господара, а и ранијих српских 
који су женили ћерке влашких господара, може се протумачити одакле је 
преписивач у манастиру у 16. веку у „ Угровлашкој земљи – рум. Ţara 
Românească “ могао доћи у прилику да директно препише Милешевски 
препис Законоправила Светог Саве који је сигурно чуван у манастиру о 
коме су бригу водили влашки господари и њихове супруге које су биле 
српског рода. (о овоме више у : Станка Стјепановић , Однос Милешевског 
преписа Законоправила Светог Саве и Сарајевског преписа Законоправила. 
Годишњак-часопис Православног богословског гакултета Универзитета у 
Источном Сарајеву бр. 11/2012,стр. 155-170.  
5 Милош М. Милојевић, Одломци историје Срба, и српских-југословенских 
земаља у Турској и Аустрији, Београд, 1872.  
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томе ипак треба дати своју реч једна расправа историчара и 
археолога којима ће водиља бити мисао : Пут,Истина и Живот.  

 
4. СРПСКИ ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК ИЗ 1844. ГОДИНЕ 

 
Јован Хаџић се сматра и творцем Српског грађанског 

законика из 1844. године. Углавном му се приговара да је 
преписао Аустријски грађански законик. Међутим , припреме 
које је он учинио у доношењу Грађанског законика Краљевине 
Србије могу се проматрати двосмерно. Потребно је рећи да је 
сам књаз Милош 1834. године давао упутства како да се уради 
законик пишући Комисији да: 1. изоставе све сувишно и 
опширно, 2. пишу разумно и разговетно, 3. стране речи да се 
изоставе, 4. новим речима да се одреди значење, 5. дати 
примере ради исправног тумачења, 6. тестамент да очува слогу 
између наследника и 7. да се из закона не раћају парнице. 6  

У току 1836. године наведен је кнез Милош Обреновић 
од стране Антуна Михановића, тадашњег конзула Аустрије у 
Београду да замоли аустријску царевину да одобри Јовану 
Хаџићу који је у то време био сенатор магистрата града Новог 
Сада, да заједно са тадашњим градоначелником Земуна 
Василијем Лазаревићем помогне у раду на изради Грађанског 
Законика. Суштина је да је аустријски конзул знао зашто то 
предлаже, а послани аустријски поданици сасвим сигурно нису 
у први мах схватили у чему би се требала састојати та помоћ, 
па су након што су прегледали дотадашње радове претходне 
комисије, а које су се базирале на Француском грађанском 
законику, закључили и предложили кнезу да се изради 
потпуно нов законик чији би основ био српско обичајно право, 
водећи рачуна о постојећим уредбама и посебности српског 
народа. Јован Хаџић је шест месеци сакупљао грађу о 
обичајима и приликама и 1840. године је закључио уговор о 
                                                 
6Љубомир Јовић, Језик закона, Београд, 1995,стр. 54.  
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изради нацрта и у временском термину од две године. 
Чињеница је да је 1840. године био позван у Беч. Том 
приликом је Метернику детаљно објаснио свој рад на 
законику. Од оног што је обећао да ће урадити, потпуно нов 
српски грађански законик, је одустао. Метернику је обећао и 
то је извршио да ће му узор бити Аустријски грађански 
законик из 1811. године. Доиста је успео сачувати само 
неколико изворних законских решења који нису били у 
Аустријском законику. Темељ за Брачно право му је био позив 
у параграфу 93 на књигу Кормчу у погледу брака. 7 Када је 
1842. године предао кнезу Александру текст законика, он је 
касније прихваћен, па је то због трговачких веза са Аустријом 
било одобрено и од кнеза . У том моменту, знајући колико је 
притисак Аустријске царевине, можда је Јован Хаџић усвојио 
једино могуће решење, ипак сачувавши основну ћелију 
Законоправило св. Саве, али ипак је више поступао као 
аустријски поданик.  

 
5. ПРВИ УЏБЕНИК ПРАВОСЛАВНОГ ЦРКВЕНОГ 

ПРАВА ЈЕФТИМИЈА ЈОВАНОВИЋА 
 
Јефтимије Јовановић, сенатор града Новог Сада, 

адвокат и нотар бачке конзисторије, већ 1841. године, након 
четрдесетогодишњег рада, издао је добротом удове Јанковић 
први уџбеник православног црквеног права у свету, под назив 
Начатки церковног права восточне Православне Цркве које је 
по књизи Кормчој собрав Јефтимије Јовановић. Књига је 

                                                 
7 ,,Брак законим начином закључени , осим смрти једног супруга, којом сам 
по себи престаје, само се из особитих важних, црквом прописаних узрока 
уништити или развести може. Ови су узроци у књизи Кормчији, која 
духовним властима за управљање служи изложени. -Грађански законик за 
Краљевину Србију објашњен одлукама Касационог суда у Београду, 
Београд, 1939,стр. 34.  
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писана и истовремено црквенословенским језиком, али 
ћирилицом и дат је латински превод, тако да је захваљујући 
том делу канонско право Православне Цркве могло бити 
предмет изучавања на западу, због латинског језика. Јефтимије 
је, бранећи се од критика систематизације тог дела које је дао 
као лица, ствари и тужбе рекао да не жели ништа променити 
од оног што је написано у књизи Кормчој, и да се тиме 
руководио приликом систематизације свог дела : „При овоме 
послу свагда пред очима то правило, као неку светињу држао 
јесам, да оно што у књизи Кормчој нема, нити из моје, нити из 
туђе буди чије главе не додајем; Но, при том, ни оно што к 
једном или другом предмету при надлежи и тамо се налази, да 
не изоставим; и да првобитниј онај језик на којем је књига 
Кормчаја написана и иако је по времену од чистог славенског 
слога нешто и удаљило се, задржим, да не би буди у којем 
смотренију, од стране Духовне Цензуре – којој такове књиге 
строго подлежу сам себи припјатствија полагао. Цијело ово 
сочињење раздјелио сам на три књиге, по Оглављенију 
(садржају) всјакој књиги пред положеному с регистром по 
реду азбучним, да сваки онај, који није довољно у правима 
искусан, све што се до кога приједмета односи, лакше 
истражити, и у којој књиги што се налази све видии може, зато 
је овај азбучни регистар у књизи трећој на крају приложен. 
Предговор (вступљеније) који претходи цијелом дјелу је од 
стране 1 до 27. и односи се на цијело дјело, а књига прва о 
лицима започиње на страни 29. У уводу набрајају се сви они 
извори (источници) који су у књиги Кормчеј кроз Восточну 
нашу Цркву примљени. . . Историја о праву Црквеном осим 
оне која у књизи Кормчој се налази и која је дјелимично у 
одјељку о Предговору, а дио код сваког припадајућег предмета 
онако као што је тамо стављена по сталној намјери, ништа не 
додавати нити изоставити, другог никаквог места није могла 
имати. ” 
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 Писмо се завршава одговором на приговор критичара о 
томе што није књигу написао на српском језику и каже: ,, да 
му се чини да та критика подразумева да је само српски ако 
свако пише ако хоће или да уместо да се свом ученом језику 
приближава, он се приближава онима који ни писати ни читати 
не знају, да овакве речи истражује које се по сјеницама и 
колибама чују и које су најпростије, а не благо изображени 
људи да говоре. О како би то похвално било кад би Енглези, 
Французи, Њемци и други образовани народи уместо свог 
опште примљеног у писању језика сад овако почели писати 
као што и ови простаци, сваки по свом наречју, овако као што 
између њих по разним пределима различито међу собом 
говоре. Овакав језик сад од претпоследњег столећа, а концу 
вијека наши Срби који су од свог прекрасног језика, на којем и 
други од старина свједочанства имамо удаљавају се само као 
што ми се чини зато претпостављам, што овај образовани 
језик, како год и други просвећени народи, било да су Енглези, 
Французи и Њемци, рођени свој учени језик учити морају, а 
овај кога они српским зову, сваки по својој вољи, како хоће и 
без сваког граматичког правила, јер га учити не треба, писати 
може. Но, има ли још гдје год који образовани народ који тако 
као сад Срби без сваког правила граматичког пишу и да сваки 
себи овакву граматику измишља? Како ће моћи на једно мјесто 
овако, а на другом то исто онако, како му се гдје хоће писати 
нити толика правила буди ове, буди оне граматике са толиким 
трудом учити да се и прости народ читајући оно што је уредно 
написано и у самој ствари и у језику достојно приказује” у 
Новом Саду на празник Светог Саве, архиепископа и 
просветитеља српског, 1842. године. Касније је то писмо 
допунио у Пешти 01. фебруара 1842.  
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6. ЗАКОНОПРАВИЛО КАО ОСНОВ ВАЛТАЗАРУ 
БОГИШИЋУ ЗА ИЗРАДУ ОПШТЕГ ИМОВИНСКОГ 

ЗАКОНИКА ЗА КЊАЖЕВИНУ ЦРНУ ГОРУ 
 
У уџбеницима се уобичајено истиче значај анкетара 

које је Валтазар Богишић слао по Црној Гори да би утврдио 
које обичајно право влада међу племенима . Након анализе 
тога материјала Богишић је закључио да у грађански законик 
не уноси ништа из области наследног и породичног, због тога 
што су обичаји толико различити да би се тешко могло 
прихватити једно , па је због тога у законику регулисао само 
стварно и облигационо право. Мало се придаје значају 
припремама за писање овог Законика док је Богишић боравио 
у Бечу. Постоји сачувана преписка између Ватрослава Јагића и 
Богишића. Ватрослав Јагић је комплетно преписао Иловички 
препис Законоправила Светог Саве који је тада био у Загребу у 
ЈАЗУ, и послао га Богишићу, који је тада био у Бечу. Јасноћа 
Општег имовинског законика управо произлази из узора -
Законоправила Светог Саве. Када је у Паризу, у мају 1888. 
године организован научни скуп о значају Општег имовинског 
законика, то је имало одјека у правним круговима читаве 
Европе. Надамо се да ће ове кратке поставке бити основ за 
изучавање утицаја Законоправила Светог Саве и на рад 
Валтазара Богишића.  

 
7. СКИЦА ЗА ЗАКОНИК О ОБЛИГАЦИЈАМА И 

УГОВОРИМА МИХАИЛА КОНСТАНТИНОВИЋА 
 
Није намера овог рада да анализира цели веома богат 

рад професора Михаила Константиновића, рођеног1897. 
године у Чачку, творца чувене Скице за законик о облига-
цијама и уговорима, која је основ Закону о облигационим 
односима који и данас важи. У анализи његовог рада обично се 
нигде не спомиње утицај Законоправила Светог Саве на његов 
рад, већ само утицај јасноће речи Општег имовинског 
законика Валтазара Богишића и образовање стечено у 
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Француској од матуре до титуле доктора права коју је стекао 
1923. године, одбранивши рад из класичног римског права. 
Али се недовољно истиче да је он био не само носилац 
Албанске споменице, већ је био познавалац и народних 
обичаја и српске традиције. А класично римско право је кроз 
Законоправило Светог Саве ушло у народ преко епископа и 
презвитера, који су , како то пише у самом Законоправилу 
били дужни да сваком говоре што пише у њима. Завређује 
пажње напоменути, да је професор Константиновић започео 
универзитетску каријеру, као професор на новооснованом 
Правном факултету у Суботици. Ту је декан постао професор 
Сергије Викторович Троицки који је држао чувену беседу на 
дан прославе Светог Саве 1929. године, о утицају 
Законоправила Светог Саве на државно и црквено право 
словенских земаља.8 Неспорно је да је Михаило Константи-
новић црпио извор свог дела из народних обичаја и традиције 
и Општег имовинског законика, али је њима било темељ дело 
Светог Саве.  

 
8. ЗАКЉУЧАК 

 
У овом раду је из истраживања никла лествица која има 

за темељ Законоправило Светог Саве ,а следећа степеница је 
Душанов законик, затим докторска дисертација писца Српског 
грађанског законика, Јована Хаџића, па први уџбеник 
православног црквеног права у свету Јефтимија Јовановића, 
који је послужио као основ Андреју Шагуни за његов уџбеник 
канонског права, те Српски грађански законик Јована Хаџића, 
Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору 
Валтазара Богишића, Скице за Законик о облигацијама и 
уговорима Михаила Константиновића, које су послужиле као 
основ за Закон о облигационим односима који се и дан-данас 
сматра једним од најбољих закона о облигационим односима у 
                                                 
8 С. В. Троицки, Свети Сава и словенство . Прилози Летопису Матице 
Српске,1928,новембар-децембар- Н. Сад 1929, стр. 250-266.  
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Европи. У овом раду се кроз анализу Законоправила као 
правног извора изводи закључак да је Свети Сава сачувао не 
само постојеће римско право на нашим просторима , већ је 
створио правну кодификацију која је вечни извор не само 
црквеног већ и грађанског права за каснија дела,чак иако се 
њихови аутори нису позивали или из објашњивих или 
необјашњивих разлога, на свој извор. Јефтимије Јовановић , 
први писац уџбеника Православног права у свету, кроз систем 
права истовремено и пишући своје Начатки на латинском 
језику је учинио доступним западном свету изучавање 
Православног црквеног права по књизи Кормчој (Законо-
правилу). Јован Хаџић се мало скривеније у својој докторској 
тези позвао кроз уста других на значај Законоправила. 
Валтазар Богишић га је детаљно изучавао ,али се у Законику 
на њега није отворено позвао,као што је то ипак успео у 
брачном праву Јован Хаџић у Грађанском законику Краљевине 
Србије из 1844. године, иако је њега написао под притиском 
аустријске царевине. Скице за законик о облигацијама и 
уговорима које је урадио 1969. године Михаило Констан-
тиновић су потекле из бистрине у народу сачуваног 
светосавског извора. Сада када је преведено и на савремени 
српски језик Законоправило Светог Саве 9 свако може да га 
проучава и да закључи да је Свети Сава био не само светитељ 
и просветитељ, већ и највећи правник, не само Србског народа 
него и свих словенских народа, па и оних који сада за себе 
сматрају да нису словенског порекла.  

 
др Станка Стјепановић, 

Универзитет у Источном Сарјеву 

                                                 
9 Сарајевски препис Законоправила Светог Саве из ХIV вијека, превод, 
Издавачка кућа Дабар , манастир Добрун, 2015.  
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КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА 

 УМЕТНИЧКО-ИСТОРИЈСКОГ ФОНДА 
ЕПИСКОПСКОГ ДВОРА У ТЕМИШВАРУ 

 
 

Пројекат конзервације и рестаурације уметничко-
историјског фонда који се чува у Епископском двору у 
Темишвару покренут је на основу увида у стање збирке и 
претходних активности историчара уметности и конзерватора 
Галерије Матице српске.1 Иконе, портрети, архивска грађа и 
предмети примењене уметности су били смештени у 
просторијама које не испуњавају ни минимум потребних 
стандарда, оштећени и изложени ризицима различитих врста. 
Конзервација и рестаурација предмета биле су неопходан 
почетак пута који треба да се заврши музејском презентацијом 
дела богате уметничке и историјске баштине Срба на 
територији данашње Румуније, у сарадњи и уз благослов 
Епископа будимског и администратора темишварског 
господина Лукијана.  

 
Историја Темишварске епархије и збирке српске црквене 

уметности Епархијског двора у Темишвару2  
 

Тачан датум установљења Темишварске епархије 
српске православне цркве до данас није познат. Најстарији 
писани подаци сежу у половину XVI века, где се она јавља у 

                                                 
1 Теренска истраживања и преглед материјала су од 2010. до 2012. радили 
историчари уметности Драгојла Живанов и Ратомир Кулић и конзерватори 
Даниела Королија Црквењаков и Дарко Деспотовић. 
2 Део текста посвећен историји Темишварске епархије и збирке 
Епископског двора приређен је из ширег материјала који је припремио 
сарадник на пројекту, историчар уметности Владимир Вукас. 
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окриљу обновљене Пећке патријаршије. На територији 
данашње Темишварске епархије било је неколико српских 
православних епархија, Липовска, Јенопољска, Бечкеречка и 
Арадска, које су временом, све осим Арадске, ушле у састав 
Темишварске епархије. 

Епархија је била у рангу митрополије и сви 
темишварски архијереји у XVII, а неки и у XVIII веку, носили 
су тутулу митрополита. Након рата између Хабзбуршке 
монархије и Турског царства 1716–1718. године, и закљученог 
Пожаревачког мира (1718. године), територија Баната, па 
самим тим и Темишварска епархија, потпала је под власт 
Монархије, а на територији ослобођеној од Турака постојале 
су две православне српске митрополије: Београдска и 
Карловачка. У свом настојању да српски народ у Монархији 
оставе раздељен на староседеоце и досељенике под Великом 
Сеобом (1690), Хабзбурзи су Темишварску епархију под-
властили Београдској митрополији. Међутим, београдски 
митрополит Мојсеј Петровић, уз дозволу хабзбуршких власти, 
преместио је своје седиште из Београда у Темишвар, где је 
свечано устоличен 22. априла 1721. године. Тако су у првој 
половини XVIII века у Темишвару истовремено столовала по 
два српска архијереја подвлашћена Пећкој патријаршији: 
епископ темишварски и митрополит београдски. Након смрти 
карловачког митрополита Викентија Поповића 1725. године, 
митрополит Мојсеј Петровић је на народно-црквеном сабору у 
Сремским Карловцима 18. фебруара 1726. године изабран за 
митрополита карловачког, чиме је отпочело уједињавање двеју 
митрополија са територије Хабзбуршке монархије, које ће 
бити остварено устоличењем новог митрополита Викентија 
Јовановића 26. фебруара 1731. године. Цар Карло VI потврдио 
га је 13. јула исте године „за митрополита карловачког, 
београдског и оних осталих новозадобијених области“. На овај 
начин је и Темишварска епархија призната од Хабзбуршких 
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власти и по црквеном праву постала подвлашћена Карловачкој 
митрополији.  

Одлуком цара Фрање Јосифа I из 1864. године 
православни Румуни су иступили из састава Карловачке 
митрополије. Тада су из Темишварске епархије издвојене све 
чисто румунске црквене општине и припојене Арадској 
епархији, која је постала румунском у саставу новоосноване 
Сибињске митрополије. Српске општине у тој епархији 
образовале су посебан српски арадски протопрезвитеријат, 
који је ушао у састав Темишварске епархије. После Првог 
светског рата, уговором о миру 1921. године, добар део 
Темишварске епархије припао је Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца, а други део Румунији. Тадашњи Темишварски 
епископ др Георгије Летић преместио се у Велику Кикинду и 
одатле управљао делом Темишварске епархије у Румунији 
преко свог викара, који је становао у епархијском двору у 
Темишвару. Године 1931. од дела Темишварске и Вршачке 
епархије у Краљевини Југославији је основана Банатска 
епархија, са седиштем у Вршцу. Делови ових епархија у 
Румунији, одлуком Светог архијерејског сабора 1969. године, 
спојени су у Темишварску епархију са седиштем у Темишвару. 
Епархија је данас подељена на три окружна 
протопрезвитеријата: арадски, соколовачки и темишварски. 
Има 48 парохија и пет манастира. 
 Епархијски двор у Темишвару, иако једно од 
најстаријих здања, смештен на главном градском тргу уз 
Саборни храм Вазнесења Господњег, осим историјских 
података о првобитној години изградње и података везаних за 
важне личности и догађаје који су се у њему одиграли, веома 
је оскудно документован.  

Познато је да се Епископска резиденција налазила на 
истој локацији када је 1716. године Темишвар ослобођен од 
Турака. Будући у непосредној близини дрвеног утврђења, 
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заједно са старим Саборним храмом, владичански двор 
спалиле су аустријские војне власти у јеку борбе против куге, 
1737. године. Нови двор изграђен је упоредо са Саборном 
црквом између 1745. и 1748. године, заслугом митрополита 
темишварског Георгија Поповића. Првобитан изглед 
владичанског двора остао је забележен на једној копији 
портрета митрополита Георгија из средине XVIII века,  коју је 
израдио непознати аутор у XIX веку. Било је то монументално 
барокно здање са украшеном главном фасадом окренутом 
према тргу. Садашњи изглед двора резултат је преправке и 
адаптације коју је предводио епископ темишварски др 
Георгије Летић, између 1905. и 1906. године.  
 Поред тога што је седиште епархијских канцеларија и 
резиденција српских епископа, Владичански двор је ризница 
уметничког наслеђа, старих рукописних и штампаних књига, 
богослужбених предмета, икона, графика и портрета. 
Формирање збирке црквене уметности почело је када је 
владика др Георгије Летић, убрзо по свом устоличењу 1904. 
године, уредио капелу и упутио писмени позив парохијама да 
се богослужбени предмети који више нису у употреби 
достављају Епархији, како би били смештени на чување у 
капели-ризници. Збирка је постепено попуњавана експонатима 
из манастира и парохијских цркава са територије не само 
Темишварске епархије, него и шире. Средином ХХ века у 
епархијску збирку пренет је инвентар некадашње цркве Светог 
арханђела Гаврила из села Овсенице, као и део драгоцености 
из цркава манастира Бездина и Светог Георгија на Брзави. 
Збирка је први пут отворена за јавност 1967. године, а сталну 
поставку су чинила одабрана дела црквене уметности настала 
на територији Баната, од Мориша до Дунавске клисуре. 
Већина икона у епархијској збирци настала је током XVIII 
века, и по свом стилу и иконографским решењима припада 
традиционалном, односно зографском сликарству. Посебно се 
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издвајају радови Недељка Поповића, Павла Теодоровића и 
Шербана Поповића. Уметнички фонд епархијске збирке током 
деведесетих година ХХ века обогаћен је и расклопљеним 
иконостасом манастира Бездина – рад дрворезбара Аксентија 
Марковића и сликара Јакова Орфелина из 1802. године. Из 
манастира Бездина потичу и слике Стевана Алексића: Тајна 
вечера, Успење Богородице, Свети Симеон и Свети Сава 
настале 1922. године, а пренете су у збрику епархијског двора 
неколико деценија пре иконостаса. 

Засебну целину епархијске збирке представљају 
портрети, пре свега темишварских архијереја, који поред 
естетске имају и документарну вредност важну за историју 
Српске православне цркве у Банату. Међу ауторима ових 
портрета налазе се и многа звучна имена из националне 
историје уметности: Арсеније Теодоровић, Сава Петровић, 
Никола Алексић, Новак Радонић. Међу грађанским 
портретима чувају се радови сликара Димитрија Аврамовића и 
Љубомира Александровића.  

Поред дела црквеног сликарства у збирци Епархијског 
двора чувају се и разни богослужбени предмети попут 
црквених сасуда од племенитих материјала и богато украшени 
делови епископских одежди.  

Као посебна реткост чувају се бакрорезне плоче 
Богородица с Младенцем, са ведутом манастира Бездина, 
односно Свети Георгије, са ведутом манастира Сенђурђа. 
Настале у седмој деценији XVIII века, ове плоче значајне су 
због своје документарне вредности о тадашњем изгледу 
приказаних манастира.  

 
Конзервација и рестаурација 

 
На почетку овог конзерваторског пројекта, уметнички 

материјал збирке Епархијског двора био је делимично изложен 
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у сталној музејској поставци на првом спрату зграде 
(формиране 1991. године после изложбе „Уметничко благо 
Срба у Румунији”, док је остатак материјала био депонован у 
собама, приручно опремљеним полицама за смештај предмета. 
Тај фонд је годинама сакупљан из различитих цркава и 
манастира на територији Епархије и представља изузетно 
вредан материјал који је само делимично истражен, обрађен, 
каталогизован и рестауриран. Услед неадекватног смештаја, 
већина вредних икона, слика и документарног материјала је 
затечена у лошем стању, па је и за дела која су била 
конзервирана раније, често била потребна поновна 
конзервација.  Стручњаци Галерије Матице српске су, 
укрштајући критеријуме значаја и угрожености појединих 
предмета, издвојили групу од 50 предмета за конзервацију.  На 
списку се налази 19 портрета сликаних уљем на платну, 12 
икона сликаних темпером на дасци, две бакрорезне и једна 
литографска плоча, два везена надбедреника, путир са аером, 
плаштаница и делови архијерејских одежди, 7 архивских 
докумената на папиру и једна мала графика и грб Текелија, 
рађени на свили. Завршетак конзервације, крунисан изложбом 
рестаурираних предмета са пратећим каталогом, планиран је за 
2016. годину.  

Као и у другим сличним пројектима заштите српског 
културног наслеђа у Будимској и Темишварској епархији, тј. 
на подручју Мађарске и Румуније, Галерија Матице српске 
ради у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту 
споменика културе. После склапања тројног споразума о 
сарадњи две установе заштите из Србије са Темишваском 
епархијом, спроведена је процедура прекограничног 
транспорта и одабрани предмети су донесени у Нови Сад. 
Пројекат финансирају Министарство културе и информисања  
Републике Србије и Покрајински секретаријат за културу и 
медије Аутономне покрајине Војводине. 
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Након израде документације о затеченом стању урађена 
су сондажна испитивања слојева и израђен план 
конзерваторских радова. Разнородни материјали и уметничке 
технике захтевају различите поступке и третмане, па је и 
конзервација планирана по групама предмета подељених 
према врсти носиоца. Иконе на дрвеном носиоцу и портрети на 
платну су конзервирани током 2014. и прве половине 2015. 
године.  

За иконе је пре свега било потребно лепљење пукотина 
даске  и чишћење бојеног слоја од пожутелих лакова и чађи 
који су живи колорит икона прекривали сивкасто-смеђим 
тоном. Иконе, за које ће тек наредне студије историчара 
уметности дати ближу атрибуцију, свакако припадају 
зографском сликарству, чији живи колорит се након чишћења 
може сагледати у потпуности.  

Портрети на платну представљају највећу групу 
предмета. Разнородног ликовног квалитета и степена 
оштећења, они имају заједничке техничке карактеристике: 
оксидисали платнени носилац, неадекватне слепе рамове, 
убоје и искрзане ивице, сликани слој без изражених 
пастуозних делова, старе ретуше и вишеструке, оксидисале и 
потамнеле старе лакове. На многим од портрета, на полеђини 
постоје записи о личности и аутору, који су као драгоцени 
архивски подаци морали остати читљиви и након 
конзервације. Део портрета био је урамљен у украсне рамове, 
такође у лошем стању, на којима се љуспа подлога са позлатом 
и недостају делови декоративне пасте. Затечено стање слика 
одредило је конзерваторски третман. Лица слика су најпре 
прекривена јапанским папиром ради фиксирања бојеног слоја 
и заштите у каснијим фазама конзервације. Платно је затим 
скидано са слепих рамова, полеђина чишћена и ивице 
распеглаване, да би се потом исправљале деформације платна. 
Чишћење бојеног слоја је рађено лако испарљивим 
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растварачима, уз претходно тестирање осетљивости бојеног 
слоја. Већина слика је потом ојачана подлепљивањем новим 
платном, на начин .који је омогућио да записи са полеђине 
остају читљиви. Замењени су слепи рамови, а завршна фаза 
била је ликовна реконструкција оштећења. У последњој фази 
пројекта предвиђена је рестаурација украсних рамова, а за 
слике које их нису имале израда нових, стилски одговарајућих 
периоду настанка портрета.  

Мању групу једнако драгоцених предмета, чине 
графички отисци на папиру и свили, две графичке и једна 
литографска плоча, делови свештеничких одежди и ситног 
употребног мобилијара, одабрани како због документарне, 
тако и због уметничке вредности. На њима се спроводе 
конзерваторски третмани заједно са планирањем  начина 
паковања, складиштења и каснијег излагања. 

Питање трајног решења музејске презентације збирке 
црквене уметности је везано за актуелне радове на 
реконструкцији зграде Епархијског двора у Темишвару. На 
првом спрату објекта, где је била ранија изложбена поставка, 
новим концептом епархијске управе предвиђено је формирање 
библиотеке и репрезентативних салона. Стручњаци српске 
службе заштите културног наслеђа ће и у наредној фази 
наставити да пружају помоћ, како би се музејска поставка 
уклопила у нову организацију простора и створили услови да 
се Епархијски музеј отвори за јавност и повеже са туристичком 
и културном понудом Темишвара.  

Конзерваторске радове спроводи тим стручњака 
Галерије Матице српске: мр Данило Вуксановић, мср Дарко 
Деспотовић, мр Јелена Јоветић, Снежана Ердељан и Дарко 
Ђорђевић, под надзором др Даниеле Королија Црквењаков. На 
пројекту су ангажовани и спољни сарадници  – конзерватори 
Невена Ђоровић и Жељка Деспотовић, а кроз волонтерски рад 
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конзерваторско искуство стиче и конзерватор Сандра 
Јаковљевић.  
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ИСТОРИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА ИКОНОСТАСА 

МАНАСТИРА БЕЗДИНА 
 

Први поуздани помен манастира Бездина је запис у 
Псалтиру Божидара Вуковића, датован у 1539. годину. 
Стилске особености грађевине, односно њеног најстаријег 
грађевинског слоја такође смештају градњу садашње цркве у 
почетак XVI века. Манастирски конаци настали су у првој 
половини XVIII века, када је дозидан и звоник са западне 
стране храма. У источном крилу конака налази се зимска 
капела, коју је 1887. осликао Франк Гостинчар, сликар из 
Арада. Манастир је запустео шездесетих година XX века, а од 
1995. године поступно се успоставља манастирски живот. 

Први слој живописа у манастирској цркви потиче са 
краја XVI века, а запис у манастирском инвентару датује га у 
1592. годину. Група живописаца коју је предводио Андреја 
Андрејевић обновила је четрдесетих година XVIII века тешко 
оштећен живопис. Сликарство овог слоја добро је сачувано и 
показује иконографске и стилске утицаје првобитног слоја из 
XVI века јер се сматра се да је Андрејевић у договору са 
поручиоцем поновио концепцију и композиције претходног 
живописа.   

Приликом дозиђивања звоника у другој половини XVIII 
века срушeн је западни зид наоса, а новонастале зидне 
површине, стубове и ограду хора осликао је ученик и 
следбеник Стефана Тенецког, Михајло Букуровић 1781. 
године. Tом приликом je насликао низ сцена везаних за 
Богородицу и поправио оштећене партије живописа 
Андрејевићеве групе. Интервенције су посебно видљиве на 
саставу наоса са новосазиданим звоником и у јужној ниши 
олтарског простора. 
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Године 1753. манастирска црква посвећена Ваведењу 
Богородице, добила је и нови иконостас, рад у то време 
цењеног сликара Стефана Тенецког. Овај иконостас није 
сачуван и не постоје поуздани подаци о његовој судбини у до 
сада доступној и проученој документарној грађи. Зна се само 
да је већ 1802. године замењен новим, који су у периоду од 
1793. до 1802. године израдили сликар Јаков Орфелин и 
дуборезац и позлатар Аксентије Марковић. Орфелиново 
ауторство на иконама из Бездина потврђује између осталог и 
његов потпис на икони Недремано око, изнад царских двери, 
на коме је унет и датум 19. новембар 1802. године, када су се 
вероватно приближили крају радови на сликању иконостаса.  

Тематски репертоар олтарске преграде у значајној мери 
је комплементаран са зидним сликарством у наосу цркве. У 
оба случаја је знатан део садржаја посвећен Богородици као 
заштитници храма. Приликом састављања програма иконописа 
наручиоци су показали изузетну ерудицију и врло специфичне 
теолошке захтеве на које је Јаков Орфелин успешно 
одговорио.  

У соклу се налазе Жртва Аврамова и Агара и Исмаил, 
што је веома ретка тема у српској црквеној уметности. На 
царским дверима се налазе Благовести, на јужним Арханђел 
Михаило, а на северним Тобија са анђелом. Међу престоним 
иконама су као што је уобичајено Свети Никола, Богородица, 
Исус Христос и Свети Јован Крститељ. На иконама изнад 
двери су Лазарево Васкрсење, Недремано око и  Христов 
улазак у Јерусалим. У зони Великих празника налази се само 
шест икона са темама Богородица живоносни источник, 
Ваведење Богородице, Крштење Христово, Рођење Христово, 
Силазак Светог Духана апостоле и Рођење Пресвете 
Богородице. У централном делу празничне зоне смештена је у 
духу традиције икона Свете Тројице. Испод Распећа са 
Богородицом и Апостолом Јованом, насликано је Христово 
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скидање с крста, а према јужном и северном зиду налази се 
још осам сцена: Прање ногу, Тајна вечера, Марија помазује 
ноге Христу, Неверство Томино, Исцељење слепог, Исцељење 
раслабљеног, Noli me tangere и Христос и Самарјанка. Поред 
икона на самој олтарској прегради, у целину бездинског 
иконостаса спада још 15 икона, које су такође уоквирене 
дуборезом Аксентија Марковића, а које прекривају певничке 
апсиде и ступце који носе кубе. Оно што чини специфичност 
ове програмске целине јесте да су неки изузетно важни Велики 
празници постављени чак на ступце у наосу. Истицање тема 
везаних за Богородицу, потиснуло је на пример Васкрсење и 
Вазнесење Христово ван олтарске преграде. 

Иконостас из Бездина припада развијеном типу и чини 
компактну целину са певницама и троновима. Са 31 иконом на 
самој олтарској прегради, представља једну од најнеобичнијих 
и најлепших дрворезбарских целина у српским црквама 
новијег доба. Раскошно резана олтарска преграда залази 
дубоко у наос, прекрива зидове и ступце, не нарушавајући у 
XVIII веку модификован, али сачуван православни идентитет 
српских цркава, а Јаков Орфелин управо на овом месту 
показује сву вредност и аутентичност свог уметничког дела. 

Године 1991. већина икона са дуборезом је ради 
конзервације пренесена у Епископски двор у Темишвару, где 
су конзерватори Републичког завода за заштиту споменика 
културе формирали приручну радионицу, а у самом храму је 
остала конструкција иконостаса, тронови и певнице са 
стасидијама. Рад је прекинут 1993. године, а иконе и делови 
дубореза су наредне две деценије чекали на наставак 
конзервације. 
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Конзерваторски проблеми на иконама су били велики 

још пре демонтаже из манастирске цркве, настали као 
последица изузетно неповољних микроклиматских услова у 
самом храму, високе влаге и ранијих прокишњавања кровног 
покривача. Дрвени носилац је био трошан и нападнут 
црвоточином. Услед деловања влаге у великој мери је дошло 
до одвајања платна од дрвене подлоге, слабљења везива у 
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највероватније туткално-кредној подлози и слабљења везе 
између подлоге и бојеног слоја, као и значајних оштећења 
самог бојеног слоја, насталих и као последица ранијег 
нестручног чишћења. Деловање влаге довело је и до 
разлепљивања делова дубореза, као и до одвајања туткално-
кредне подлоге и отпадања фрагмената полиментне позлате, 
највише у доњим зонама иконостаса. 

Нова иницијатива за конзервацију и рестаурацију 
иконостаса из манастира Бездина дошла је у оквиру пројекта 
„Истраживање и заштита културног наслеђа Будимске и 
Темишварске епархије 2013–2017”, у сарадњи Покрајинског 
завода за заштиту споменика културе, Галерије Матице српске 
и Катедре за инжењерство материјала Технолошког факултета 
у Новом Саду, уз финасијску подршку Покрајинског 
секретаријата за културу и јавно информисање АП Војводине. 

Током 2013. године стручни тим Покрајинског завода 
урадио је испитивачке радове на бездинском иконостасу. Том 
приликом направљена је детаљна документација постојећег 
стања (снимањем у дневном и УВ светлу, као и уз употребу 
УВ и ИР филтера), фиксирани су сви угрожени делови, ради 
израде физичко-хемијских анализа узорковани су 
микрофрагменти бојеног слоја и позлате са подлогом и 
направљене су  пробе чишћења сликаног слоја и позлате. За 
време радова на терену, у јесен 2013. године, у приручно 
организованој радионици очишћена је престона икона 
Богородице која је била део поставке Епархијског музеја. 
Потом су сви остали делови иконостаса уредно и безбедно 
сложени у привремени депо са одговарајућом микроклимом. 
Ради наставка радова, у децембру 2013. године, две групе од 
по три иконе са припајућим дуборезом (делови треће зоне 
иконостаса из групе икона око Распећа) и две иконе на платну 
(Св. Василије Велики и Св.Григорије Богослов), на којима су 
били неопходни сложени конзерваторски третмани уз 
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коришћење специјализоване апаратуре и опреме, пренесени су 
у Петроварадин, у конзерваторску радионицу Покрајинског 
завода.  

На бази резултата испитивачких радова израђен је 
Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на 
иконостасу. Током 2014. године радови су настављени 
дезинсекцијом икона и консолидацијом, санацијом и 
паркетажом дрвеног носиоца, као и реконструкција 
недостајућих делова дубореза.  

Упоредо су стручњаци са Катедре за инжењерство 
материјала Технолошког факултета у Новом Саду спровели 
испитивања, а резултате сумирали у елаборату о  сликарској 
технологији бездинских икона. На основу тога познато нам је 
да су иконе сликане јајчаном темпером са додатаком ланеног 
уља.   

Рад на терену је настављен и током 2014. године, у 
трајању од месец дана, када су конзерватори Покрајинског 
завода обавили значајан део послова на конзервацији и 
рестаурацији бездинских икона. У просторијама Епархијског 
двора формирана је конзерваторска радионица у оквиру које су 
паралелно рађене две групе послова: столарско-дуборезачки 
(консолидација дрвених носиоца, украсних рамова и 
припадајуће резбе) и сликарско-конзерваторски (чишћење 
бојеног слоја са уклањањем осксидисалих лакова и накнадних 
преслика). Тада је завршена конзервација и рестаурација икона 
које су биле део музејске поставке у Епархијском двору, а део 
икона са припадајућим дуборезом је консолидован, очишћен и 
одложен у наменску просторију са стабилном микроклимом.  

Конзервација бездинских икона настављена је у Новом 
Саду на иконама које су донесене из Темишвара крајем 2013. 
године. Урађене су консолидација и санација конструтивних 
елемената, паркетажа и  реконструисани недостајући делови 
дубореза. 
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Напори конзерватора на очувању бездинског 
иконостаса и другог вредног наслеђа Срба у Румунији и 
Мађарској приказани су на изложби у Галерији Матице српске, 
у новембру 2014. године.  

Конзервација бездинских икона на терену је настављена 
и у 2015. години. Током маја 2015. године окончани су радови 
на консолидацији, санацији и паркетажи дрвеног носиоца, 
очишћен је већи број икона, украсних рамова и дуборезних 
елемената и обављено је мултиспектрално снимање на 
престоним иконама из музејске поставке. Обрађен материјал је 
спакован, озбележен и одложен у депо са одговарајућом 
микроклимом и додатно заштићен због опсежних 
грађевинских радова који су у међувремену предузети на 
згради Епархијског двора. Радови се према плану настављају у 
2016. години, новим транспортом икона из Темишвара у Нови 
Сад.  

Екипу стручњака који посвећено раде на истраживању, 
конзервацији и рестаурацији икона некадашњег бездинског 
иконостаса чине историчар уметности др Богдан Јањушевић 
(који је на том месту заменио колегу Дејана Радовановића), 
сликари конзерватори мр Оливера Брдарић, мр Јасна Гулан и 
Владимир Петровић, вајар конзерватор Милош Вујаклија и 
техничари за уметничку обраду дрвета Милан Дејановић и 
Дејан Радаковић. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 
Миодраг Јовановић, Српски манастири у Банату, Земун – Нови Сад 
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Мирослава Костић, Јаков Орфелин и његово доба, Нови Сад 2007. 
Љубомир Степанов, Стеван Бугарски, Манастир Бездин – кратак 

приказ, Темишвар 2003.  
Мирослав Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996. 
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Дејан Медаковић, Српски сликари XVIII-XIX века, Београд, 1994. 
Бранислав Тодић, Српски сликари од XIV до XVIII века I-II, Нови 

Сад, 2013. 
M. Nagy, Stefan Tenecki and the products of his workshop in Hungary, 

Zbornik likovnih umetnosti, Matice srpske 25, Novi Sad 1989, 
191-200. 

Horia Medeleanu, The Life of an 18th century painter: Stefan Tenetchi, 
Revue des études sud-est européennes XXI-2, Timişoara 1983, 
125-145. 

 
Богдан Јанушевић, Оливера Брдарић 

Покрајински завод за заштиту споменика културе - 
Петроварадин 
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ИЗ ЖИВОТА ЕПАРХИЈЕ 
 
 
 

БАДЊИ ДАН И БОЖИЋ У САБОРНОЈ ЦРКВИ 
 

 Свештенство и верници наших парохија при Саборној 
цркви, као и сваке године, молитвама и богослужењима по 
устаљеном типику, поретку и традицији, најсвечаније су 
дочекали празник Рођења Христовог. 

Дана 6.1/24.12. о.г., на Бадњи дан у 8.сати служени су 
Царски часови, а затим Света Литургија.Увече у 17.часова 
после вечерњег богослужења, уследило је традиционално 
налагање и паљење бадњака у порти Саборне цркве. 
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У наставку су ученици припремног и четвртог разреда, уз 
помоћ учитељица Славене Пејанов и Вере Жупунски извели 
кратку представу о Христовом рођењу. Они су, уз полазнике 
Забавишта бр.14, коринђали и одрецитовали неколико песама, 
а хор Саборне цркве, под руководством професора Јоце 
Бугарског, помогао им је да употпуне радост празника. 
Водитељи дечјег програма били су Александра Петров и 
Марко Марков, а на крају је Божић Бата свим малишанима 
уручио поклон-пакетиће. 

Овом догађају су присуствовали многи наши верници, 
челници Савеза Срба у Румунији, генерални конзул Републике 
Србије у Темишвару, играчи Кошаркашког клуба Тимба 
Темишвар.Такође, били су присутни и многи новинари, фото-
репортери и сниматељи, који су пренели вест о паљењу 
Бадњака и божићним обичајима банатских Срба.  
 

 
Вертеп 
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На сам Божића,у 10. часова, свештенство Саборне цркве, 
служило је Св. Литургију, уз пратњу и одговарање Хора. 
Прочитана је и божићна посланица патријарха српског 
Г.Иринеја.Пренети су и благослови и поздрави Њ.П. Епископа 
Лукијана, који божићне празнике увек прославља у бидимској 
епархији. 

 
Горан Мракић 

 
 
 

ЈЕДАНАЕСТИ БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ 
 

У Српској саборној цркви у Темишвару, на дан када 
православни верници славе Рођење Господа Исуса Христа, 7. 
јануара, с почетком у 19.00 часова, одржан је свечани Божићни 
концерт. 
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Као и ранијих година, и ове је Саборна црква била 
испуњена до последњег места, а кад су се светла угасила, 
Весна Степанов Рошка и Предраг Остојин, водитељи 
програма, поздравили су све присутне, свештенике, 
званичнике и остале госте, пожелевши им срећне празнике и 
укратко приказавши наступајуће хорове. 

Под диригентском палицом Веселине Неделони, први је 
наступио Хор православне Српске цркве Светог Георгија из 
Темишвара-Фабрике, који је извео „Рождество Твоје“ -Тропар 
Рождества Христова, „Везак је везла“, „О, да, дивне вести“, 
„Анђели певају“ и „Кад се време напуни“. Солисти Гордана 
Рудњанин и Лазар Аћимов. 

Следећи се публици представио Хор Teofora Dacica 
Timisiensis, православне румунске парохије Темишвара-Дачија 
који је под управом диригента јереја Флорина Јонуца Филипа 
извео композиције Сабина Драгоја, Николаја Белеана, Јосифа 
Фица, Флорина Филипа, Јоана Брије, Димитрија Ђорђескуа-
Киријака, Радуа Антофија, Тимотеја Поповића и Паула 
Константинескуа. 

Најлепши тренутак концерта био је наступ деце, односно 
Вокалне групе српских ученика - коледара под управом 
професора Јоце Бугарског. Они су отпевали „Коледо“, „Ој, 
бадњаче“, „Божић Бата” и „Сви народи”. Треба рећи да су деца 
одушевила публику, а за свој наступ поред заслужених 
аплауза, били су награђени и пакетићима, које је обезбедила 
Српска православна Епархија темишварска. 

Последњи je наступиo, као домаћин и као организатор 
концерта, Хор православне Српске Саборне цркве у 
Темишвару под диригентском палицом професора Јоце 
Бугарског сa солистом Предрагом Остојином. Они су извели 
следеће композиције: Стеван Стојановић Мокрањац – 
“Рождество Твоје“ (Тропар Рождества Христова); Исидор 
Бајић / Тамара Петијевић – “Дјева днес“ (Кондак Рождества 
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Христова); Сергеј Рахмањинов – “Богородице Дјево”; Апостол 
Николејев - Струмски – “Велико славословље“; Марина 
Адамов-Стојадиновић – “Божић иде уз улицу“; Nicolae Lungu – 
“La Vitleem colo-n jos“; Микола Леонтович – “Шчедрик“. 

Пред сам крај концерта приређен је свечани тренутак 
уручивања Захвалнице господину Илији Нађу, једином 
професионалном певачу, члану хора православне Српске 
Саборне цркве, за несебичну љубав коју је показао према 
Цркви Божјој и за очување националног идентитета.  

Препуна црква је са посебним одушевљењем испратила 
овај догађај, а у закључку је високопречасни отац Маринко 
Марков, архијерејски заменик, пренео поздрав и благослов 
нашег архијереја, Његовог Преосвештенства Епископа 
Лукијана и позвао да се присутнима обрати и протојереј-
ставрофор Јоан Буде, старешина румунске православне црквеу 
кварту Темишвар-Дачија, који је поздравио све присутне, 
пожелевши им срећне празнике. 

Горан Гога Пантин 
 

 
БОГОЈАВЉЕЊЕ НА НЕРИ 

 
Православна црква слави Богојављење у част крштења 

Господа Исуса Христа на реци Јордану, кога је у тридесетој 
години крстио Свети Јован. Овим крштењем објавила се света 
тајна божанске Свете Тројице. Са Богојављењем се завршава 
божићни циклус празника, односно новогодишњих обичаја, 
као и период од дванаест дана, од Божића до Богојављења, 
познат и под називом „некрштени дани“. 

У црквама се обавља чин великог освећења воде, коју 
верници носе својим кућама и чувају је као лек током целе 
године. Увече, уочи празника, хришћани се већ поздрављају са 
“Бог се јави!”, уз одговор “Ваистину се јави!” и труде се да до 
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поноћи остану будни, верујући да се тада отвара небо. Тада се 
свака жива вода освећује и верује се да ће им тада Бог, након 
молитве напољу, услишити богоугодне жеље. 
 

 

 
 

Најважнији хришћански празник обележава се на 
посебан начин сваке године и на обалама реке Нере. Брза и 
благословена река Нера раздваја две државе, Румунију и 
Србију, али својим обалама спаја братске народе. Спаја један 
српски народ који живи у двема државама, на обалама реке 
Нере. А Богојављенским освећењем водених токова реке Нере 
код Соколовца и Врачев Гаја она носи благослов свим 
народима који живе поред реке Дунав све до Црног мора па и 
даље. Тако је било и ове године, 19. јануара.  

Житељи пољадијске општине и њихови гости, имали су 
прилику да у месној цркви присуствују Светој архијерејској 
литургији, коју је служио Његово Преосвештенство Епископ 
адм. темишварски Г. Лукијан, уз саслужење: архијерејског 
заменика, протојереја-ставрофора Маринка Маркова, игумана 
Јустина (Стојановића), егзарха манастира Епархије 
темишварске, игумана Герасима (Милића), старешине 
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манастира Златице, протонамесника Перице Живановића, 
пароха соколовачког, епархијског ђакона Миодрага Јовановића 
и чтечева и појаца Синише Кнежевића, Милета Јанковића, 
Васе Мозе и Снежана Михаја. Овом свечаном чину присуст-
вовала је и мати Теофанија, игуманија манастира Базјаш, 
председник Општине Соколовац Олга Гица и Славомир 
Гвозденовић, српски посланик у Румунском парламенту. 

Након отпуста Свете литургије у цркви је извршено 
Велико освећења воде, а затим су присутни са литијом, на челу 
са својим владиком и свештенством, кренули ка реци Нери, где 
су их са трубачима сачекала браћа са друге обале Нере, из 
Врачев Гаја, Беле Цркве и околине, на челу са Његовим 
Преосвештенством епископом банатским Г. Никанором и 
ондашњим свештенством. 

Обале „Нере - банатског Јордана“ биле су препуне 
народа, а воду брзе реке заједно су осветили Епископи Лукијан 
и Никанор и бројно свештенство на обе обале. Треба нагласити 
да је одређене молитве изговорио на румунском језику и викар 
Румунске православне епархије из Вршца, о. Мојсије Јанеш. 

 

 
Пливање за Часни крст 
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Ове године часни крст у реку бачен је са румунске 
стране, а у набујалу и брзу Неру скочило је дванаест одважних 
младића. Најбржи је био Немања Морун из Беле Цркве. 
Немањи је ово била друга година да учествује у 
Богојављенском пливању, а како каже и лане је био близу. 
Иако је река дубока и брза, није га било страх и поносан је на 
успех и медаљу, коју је добио од Црквене општине Кусић. 

На крају овог молитвеног чина, све присутне је 
пригодном беседом и здравицом поздравио Епископ Никанор, 
на коју је са румунске стране обале, отпоздрави о. Маринко 
Марков.У име Општине Бела Црква окупљене вернике је 
поздравио председник Општине, г. Станко Петровић, а затим и 
г-ђа Олгица Гица, председник Општине Соколовац. Своје 
поздраве је пренео и потпредседник Покрајинске владе 
Војводине Мирослав Васин, као и Славомир Гвозденовић, 
српски посланик у Румунском парламенту. 

 
Горан Гога Пантин 

 
 

ПРОСЛАВА НЕДЕЉЕ ПРАВОСЛАВЉА И 
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ 

„ИКОНЕ - ПРОЗОРИ ДУШЕ“ 
 

У прву недељу Великог поста, учимо се о вишеструком 
значају празника Недеље Православља:"недеље поштовања и 
поклоњења часној икони Бога невидљивога, који је постао 
видљиви човек у лицу Исуса Христа Назарећанина. Икона је 
прозор у небо. То није само фотографија већ лик преображеног 
човека и благодаћу Божијом овековеченог. Она је предокушај 
Царства Небеског. Из иконе сија светлост, која се шири из 
целог психофизичког бића човековог.Ми ћемо као народ 
остати и опстати само ако се држимо тог прозора у Небо, 
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Иконе Христа живога, Оригинала. Он је Архитип, Прототип 
човека јер је Бог стварајући човека гледао унапред Христа који 
ће тек постати човек." 

У Недељу Православља, 01.марта 2015. године, у 
Саборној темишварској цркви, Свету Литургију Василија 
Великог служио је Његово Преосвештенство Епископ адм. 
темишварски Г. Лукијан, уз саслужење свештенства, а 
Мешовити хор Саборне цркве под управом професора Јоце 
Бугарског је својом духовном песмом улепшао ово славље.Био 
је присутан велики број верника, од којих су се многи 
причестили светим Тајнама. После отпуста и отслуженог,,Чина 
православља” У 13.00 часова, у Епархијском двору, отворена 
је изложба иконам као и проекција документарног филма о 
ретроспективи активности и делатности Епархије темишварске 
у 2014. години.  

 

 
 

Уводна реч припала је Њ.П. Епископу Лукијану, који је 
поздравио високе госте, представнике сестринске Румунске 
православне цркве, Њ.В архиепископа темишварског и 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015 
 

172 
 

митрополита банатског Г. Јована и Њ.П. Епископа лугошког Г. 
Пајсија,са њиховом пратњом, као и све присутне.Затим је у 
име домаћина, присутне поздравио епархијски секретар 
протојереј Јоца Несторовић, који је после пројекције 
документарног филма представио изложбу.  

„Икона је прозор наше душе и врата према Христу и 
када је целивамо питање је да ли она целива нас или ми њу.“ 
Тим речима је у препуној сали Владичанског двора Њ.В.П. 
митрополит банатски Г. Јован отворио изложбу икона. Он је 
напоменуо да је свако од нас једна икона и да у сали постоји 
безброј икона које су истинска спона човека са Богом, а то 
јасно потврђује и ова изложба. 

Лепота духовне уметности се могла приметити на 
сваком паноу где су били изложени радови. Професорка Дојна 
Михаилеску је у свом обраћању присутнима назначила да је 
рестаурација један комплексан и мукотрпан процес и признала 
да као дугогодишњи шеф одељења за рестаурацију при 
Факултету уметности и дизајна у Темишвару (ФУД), ни данас 
не би знала одговорити да ли икона рестаурира уметника или 
уметник икону.  

На два паноа биле су изложене иконе Еве Келемен, 
апсолвенткиње ФУД која је својим радовима успела да дочара 
сво богатство православне уметности, лепоту и разноликост 
боја. 

Осим радова студената 3. године Факултета уметности 
и дизајна, изложба је обухватала и графичке радове Елене 
Космеску. Поменимо само њено виђење Српске саборне цркве, 
зграде Српске епархије са темишварског Трга уједињења, које 
је љубитељима графике можда најбоље показало колико 
лепоте може постојати у једноставности.  

Један део изложбе били су и радови ученика Српске 
теоретске гимназије „Доситеј Обрадовић“. Ђаци 8. разреда 
насликали су иконе на стаклу, а њихове годину дана старије 
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колеге приказале су плејаду светаца на дрвеној подлози. 
Професорка Дана Петков која је три недеље радила са ђацима 
на реализацији правих малих уметничких дела била је веома 
задовољна изложбом и сматра да је резултат рада вредео читав 
напор и да ће и убудуће радити са талентованим ученицима, 
вероватно само на дрвеној подлози. 

Архијерејски заменик и викар, протојереј- ставрофор 
Маринко Марков је рекао да је ово била изванредна прилика 
да се на делу види одлична сарадња две сестринске цркве, 
српске и румунске, као и блискост два народа. Уз Њ.П. 
Епископа Лукијана, викар је истовремено желео да издвоји и 
чињеницу да учешће наших гимназијалаца и њихови радови 
потврђују да је поглед Српске православне цркве константно 
уперен ка младој генерацији и ка будућности. 

 
 ђакон Миодраг Јовановић 

Рајко Корња 
 
 
 

ИСПОВЕСТ,ПРЕЂЕОСВЕЋЕНА ЛИТУРГИЈА И 
БРАТСКИ САСТАНАК ЕПАРХИЈСКОГ 

СВЕШТЕНСТВА И МОНАШТВА 
 
У понедељак друге недеље Часног поста, 2. марта 

2015.г. у Саборној цркви, сакулило је се са својим Епископом 
сво епархијско свештенство и монаштво на још једно брацко 
сабрање. 

У 9:45 ч. свештеници: о.Александар Петровић, 
Мирослав Ђурковић и Небојша Попов, прочитали су молитве 
св. тајне покајања и исповести, после којих су свештеници по 
распореду приступили овој светој тајни.Часове је служио 
игуман Јустин (Стојановић). 
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Литургију Пређеосвећених часних дарова је служио 
Његово Преосвештенство Епископ Лукијан, уз саслуживање: 
игумана Герасима (Милића), протосинђела Никона 
(Корићанца) и ђакона Јосифа Станковића и Миодрага 
Јовановића .После заједничког св. причешћа и групног 
фотографисања, уследио је брацки састанак и ручак у свечаној 
сали Епископског двора. На овом састанку извршена је и 
промоција фото-монографије Станка Костића,,Српске светиње 
у Румунији”.О овој књизи су говорили: о.Маринко Марков, 
аутор и г. Зоран Вапа, директор Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе из Петроварадина. 

 
 

Из Летописа Саборне цркве 
 
 

ВАСКРС ЉУБАВИ И СПАСЕЊА 
 
Поводом највећег хришћанског празника, Васкрса, 

празника над празницима, који је основа новозаветне 
проповеди и вере у спасење, на Велику суботу, бројни наши 
Срби су се пред поноћ окупили у Саборном српском храму у 
Темишвару, да присуствују светом догађају. Окупило се око 
храма и старо и младо, да заједно прославе - сви у истој 
љубави, као и њихови преци, Васкрсење Господа Исуса 
Христа. 
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ВАСКРШЊА ЛИТИЈА 

 
Тачно у поноћ кренула је дуга и величанствена литија, 

на челу са барјацима, дечацима који су носили иконе, 
свештеницима и верницима са запаљеним свећама у рукама.И 
беше та поворка дуга, са стотинама верника и стотинама 
упаљених свећа, које су у лепој пролећној ноћи најављивале 
диван дан који славе сви православни хришћани. 

По окончању опхода око храма, поворка се зауставила 
пред црквеним дверима, након што су свештеницу уз појање 
васкршњег тропара отворили врата, сви су ушли у храм, као у 
отворени гроб Господњи са кога је одваљен камен, да би 
присуствовали васкршњем јутрењу.  

Свето Васкршње јутрење, прво после дана хришћанске 
жалости, Великог петка и Велике суботе у присуству 
многобројних верника служили су архијерејски заменик: 
протојереј-ставрофор Маринко Марков, протојереј-ставрофор 
Мирослав Стојков, протојереји Мирослав Драган и Јоца 
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Несторовић у садејству са Хором Православне српске саборне 
цркве у Tемишвару под руководством професора Јоце 
Бугарског. „Христос воскресе из мертвих, смертију смерт 
поправ, и сушчим во гробјех живот даровав” чуло се небројано 
пута те ноћи у порти и цркви на Тргу уједињења, као уосталом 
и у свим српским црквама и храмовима широм света.  

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

Горан Гога Пантин 
 
 
 

ВИСОКО ОДЛИКОВАЊЕ ЗА ЧИКА НИКОЛУ 
 

Васкрсење Господа Исуса Христово, празник над 
празницима, радост над радостима и светлост над светлостима, 
свечано и молитвено је прослављен у Епархији темишварској. 
У парохијским храмовима испуњеним верницима у току Свете 
литургије читана је Васкршња посланица Његове Светости 
Патријарха српског г. Иринеја и свих епископа Српске 
православне цркве, као и надлежног Епископа адм. 
темишварског Г.Лукијана.  

На Васкрс у Саборном храму Вазнесења Господњег у 
Темишвару Граду, православни Срби су присуствовали светој 
архијерејској литургији, коју је служио Његово 
Преосвештенство епископ будимски и администратор 
темишварски Г. Лукијан, уз саслужење протојереја-ставрофора 
мр Маринка Маркова, архијерејског заменика Епархије 
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темишварске, протојереја-ставрофора Мирослава Стојкова, 
умировљеног свештеника, игумана Јустина (Стојановића), 
егзарха манастира Епархије темишварске, протојереја 
Мирослава Драгана, протојереја Јоце Несторовића, старешине 
темишварске Саборне цркве и епархијског ђакона Миодрага 
Јовановића, уз садејство Хора православне српске саборне 
цркве у Tемишвару. 
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Том приликом окупљени народ присуствовао је свечаном 
уручењу високог црквеног одликовања господину Николи 
Попову. Српска православна епархија темишварска на основу 
одлуке Епархијског савета и на предлог Управе Српске 
православне парохије Темишвар-Град, доделила је Високо 
Епархијско одликовање, Орден II реда господину Николи 
Попову, за несебичну и делатну љубав коју је показао према 
Цркви Божијој и за очување националног идентитета у 
Српској православној цркви. Ово високо одликовање, иначе 
прво које је Епархија темишварска уручила, господин Никола 
Попов заслужио је својом делатном љубави према Васкрсломе 
Господу као појац у парохији Темишвар-Град више од 40 
година, али и издашним новчаним прилозима Цркви Божијој, 
коју искрено воли и поштује. 

„Нека ово црквено Одликовање г. Николи Попову 
послужи на част и сваки богоугодни напредак, а свима нама за 
пример,“ записано је на Епархијској повељи коју је г. Никола 
Попов добио уз орден. 

Горан Гога Пантин 
 

 
КРСТ СПАСА 

 
„Крст деце Луговета“ је јединствен догађај не само за 

Пољадију и Клисуру, већ за читаву српску заједницу у 
Румунији. Овогодишње издање, осмо по реду, било је 
организовано заједничким напорима Српске православне 
парохије у Луговету,МО Луговет Савеза Срба у Луговету као и 
месне школе. Акција представља заправо помен деци из 
Луговета, која су умрла од куге пре више од једног века, али и 
уједно захвалност Богу што је, према предању, зауставио на 
време епидемију, која је претила да уништи потомство овог 
дичног пољадијског места. Луговчани су у знак захвалности и 
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сећања на овај трагичан догађај подигли спомен-крст на улазу 
у село. Након литургије у месној цркви, литија се упутила 
према крсту где су месни парох Јовца Живановић и пристигли 
свештеници отслужили помен за покој душа малих Луговчана, 
које је куга усмртила пре више од сто година. Ученици из 
Луговета и Соколовца су рецитовали и певали пригодне 
духовне песме и положили цвеће на споменик-крст. Потом је у 
дворишту месне школе одржан културно-уметнички програм, 
где су ученици извели неколико сплетова српских народних 
игара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Један од организатора, Веселка Радосављевић, уз Саву 

Вуксановића, Дорела Вукуа и оца Јоцу Живановића, каже да је 
овогодишње издање било изванредно и да су сви били 
задовољни, можда највише омладина из Луговета, пошто је на 
јако леп, молитвен и достојанствен начин обележен један 
битан догађај за ово место.  

Рајко Корња 
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ВИСОКО ОДЛИКОВАЊЕ РЕШИЧКОМ 

ЧУВАРУ ПРАВОСЛАВЉА 
 

На дан када Српска православна црква прославља 
Недељу Антипасхе, у народу познатија као Бела или Томина 
недеља, у храму Васкрсења Христовог у Решици најсвечаније 
је прослављена храмовна слава (која се из практичних разлога 
увек прославља у прву недељу иза Васкрса). 

 

 
 

Православни Срби су присуствовали светој архијерејс-
кој литургији, коју је служио Његово Преосвештенство 
Епископ будимски и администратор темишварски Г. Лукијан, 
уз саслужење протојереја-ставрофора мр Маринка Маркова, 
архијерејског заменика Епархије темишварске, протојереја-
ставрофора Живка Велимировића, умировљеног свештеника, 
украјинског свештеника протојереја-ставрофора Петра Попо-
вића, протојереја др Васе Лупуловића, пароха решичког и 
епархијског ђакона Миодрага Јовановића, уз прислуживање 
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чтечева: Синише Кнежевића, Перице Орбишора и Снежана 
Михаја. 

Том приликом, окупљени народ присуствовао је 
свечаном уручењу високог црквеног одликовања господину 
Петру Радивојевићу. Током векова на овим банатским 
просторима здушно је гајена и негована велика приврженост 
нашој прадедовској православној вери и светосављу. О томе 
сведоче бројни прекрасни људи – верници, телом и душом 
наклоњени цркви и прадедовској вери. Један од таквих је и 
господин Петар Радивојевић, дугогодишњи председник 
Српске црквене општине у Решици и велики заслужник за 
процват духовног живота православних Срба у граду на 
Брзави. Српска православна Епархија темишварска на основу 
одлуке Епархијског савета и на предлог Управе Српске 
православне парохије Решица, доделила је Високо Епархијско 
одликовање, Орден III реда, господину Петру Радивојевићу, за 
делатну љубав коју је показао према Цркви Божијој као 
дугогодишњи председник Црквене општине Решица, где се 
истакао својим залагањем и трудом око изградње у самом 
центру Решице, како нове богомоље посвећене Васкрсењу 
Христовом, тако и око подизања новог парохијског дома. 

Нека Васкрсли Господ подари господину Петру 
Радивојевићу крепко здравље и дуг живот, за сву показану 
љубав према Светој Цркви, а свима нама да буде узор и 
пример. 

Горан Гога Пантин 
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СПАСОВДАН - ХРАМОВНА СЛАВА САБОРНЕ 

ЦРКВЕ У ТЕМИШВАРУ 
 

Узносећи се Господ на небо,Својим васкрслим телом, 
које су људи били умртвили и у земљу зарили, Он је 
благосиљао рукама, које су људи били клинцима израњавали. 
О, благословени Господе, како је превелика милост Твоја! С 
благословом је почела историја Твога доласка у свет, с 
благословом се и завршила. Објављујући Твој долазак у свет 
архангел Гаврило је поздравио Пресвету Богоматер речима: 
радуј се, благодатна, благословена си ти међу женама! А сада, 
када се Ти поздрављаш са онима, који Те примише, Ти шириш 
пречисте руке Своје и обасипаш их благословом. О, 
најблагословенији међу људима! О, благодатни источниче 
благослова! Благослови и нас, као што си благословио 
апостоле Твоје!  

Оваквим предпразничним мислима и богослужењем у 
Темишварској саборној цркви отпочело је овогодишње 
празновање храмовне славе. Свечани звук звона у среду 
20.маја у 17. часова, означили су почетак празничног бденија 
које су служили протојереј-ставрофор Бранислав Станковић, 
игуман Јустин (Стојановић) и ђакон Јосиф Станковић. За 
певницом су одговарали братство Саборног храма као и 
неколицина студената. Пред сам крај богослужења, из 
Београда, са редовног заседања Светог Архијерејског Сабора 
СПЦ,стигао је и наш Г. Епископ Лукијан са високим нам 
гостом Њ.П. Епископом британско-скандинавским Г. 
Доситејем.После кратке доксологије и поздрава у Саборној 
цркви,уследила је вечера у малој сали Владичанског двора.  

На сам дан празника у 10 часова, почела је Света 
Архијерејска Литургија коју је служио Његово Преосвеш-
тенство Епископ Г. Доситеј уз саслужење протојереја-
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ставрофора: Маринка Маркова, Владимира Марковића, Брани-
слава Станковића, Стојана Петровића, Мирослава Стојковог; 
игумана Јустина (Стојановића); протојереја Мирослава Драга-
на и Јоце Несторовића као и госта из будимске епархије, 
протонамесника Зорана Остојића.Посебно благољепије вели-
чини празника је допринело и појање Хора Саборног храма. 
 

 
Славска беседа 

У току причасна присутнима се је веома надахнутом 
беседом и поздравом обратио Епископ Доситеј. Он је 
честитајући храмовну славу,евоцирао своје успомене када је 
као млад долазио у Темишвар са својим духовним оцем, 
блаженоупокојеним Епископом зворничко-тузланским 
Лонгином. Такође је укратко изнео посебне (не)прилике како 
живи и делује његова епархија у Скандинавским земљама. 

У име свештенства и верног народа,о. Маринко Марков 
је високом госту даривао у знак сећања на овај молитвени 
догађај, напрсни крст и везени пешкир. 

Ове године је због обимних радова на уређењу црквене 
порте,те због неприступачности терена изостао трократни 
литијски опход око светог храма,те је мали помен упокојеним 
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оснивачима, ктиторима, приложницима и свештенослужи-
тењима храма извршен у цркви. 

Свечани ручак је био у Великој сали Владичанског 
двора. 

У 17.часова су по банатској традицији свештенослу-
житељи - гости: протосинђел Никон (Корићанац), протона-
месници Душан Кључар и Далибор Миленковић (парох у 
Бати-еп. Будимска) и јереј Борислав Макавеј, служили 
вечерње, после кога је уследило благосиљање славског колача 
и кољива.Уз хорско певање тропара, свештеници су са 
кумовима и домаћинима овогодишње славе,члановима 
матураната генерације из 1969. године ондашњег одсека 
српске темишварске Гимназије, преломили славски колач и 
предали славску ружу и кумство за идућу годину члановима 
Удружења Бараганских депортираца. Беседом је се обратио 
бројном присутном народу о.Душан Кључар, још једном 
подсетивши на значај и величину празника Вазнесења 
Господњег.Присутне је такође поздравио и честитао славу 
протојереј Јоца Несторовић, парох и старешина Саборне 
цркве.  

Присутниом народу је подељено славско жито и колач 
после чега је у црквеној порти уследило народно весеље.За 
званице је у 20 часова у свечаној сали Владичанског двора, 
приређена вечера, са узајамним добрим жељама и здравицама.  
 На страницама летописа Саборног храма додајемо још 
један запис као потврду и сведочанство мисије Цркве 
Христове, нераскидиве заједнице љубави Бога и људи. 
Хвалимо и благосиљајмо Господа, који нам је вазнесењем 
Својим отворио ум, да видимо пут и циљ нашега живота. 
Хвалимо и благосиљајмо Оца, који на нашу љубав према Сину 
одговара Својом љубављу, и усељава се заједно са Сином, у 
сваког оног који држи и исповеда заповести Господње. 

игуман Јустин (Стојановић) 
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ВАРЈАШКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  

64. ГОДИШЊИЦЕ ДЕПОРТАЦИЈЕ У БАРАГАН 
 

У Варјашу је 31.маја, на празник Духова, обележена 
64.годишњица од кобне депортације једног дела становништва 
у Бараган.  

После свете литургије, уследила је празнична литија до 
црквице, тачније до места где је некада била стара Варјашка 
црква. Месни парох протонамесник Душан Кључар је осветио 
жито, а жене су после тога исплеле венце са српском 
тробојком, окитивши црквицу и литију. 

 

 
 
Поворка се при повратку зауставила код споменика 

бившим депортирцима у Бараган који се налази испред цркве, 
где је свештеник отслужио парастос свим жртвама 
комунистичког режима. Венац код споменика су положили 
Петру Мирчиов, председник Удружења бивших депортираца у 
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Бараган, Николае Фантезиу и Иван Мирков. У име Савеза 
Срба то су учинили Славомир Гвозденовић и Светозар Лукин. 
Петру Мирчиов и Славомир Гвозденовић одржали су 
прикладне говоре, евоцирајући катастрофу која се догодила 
средином прошлог века.  

Своја сећања на други дан Духова 1951. изнели су и 
разни учесници скупа, док су други поменули историјски 
парадокс из дотичног периода, када је 1951. године Варјаш, 
без велике муке, доспео у такозвану граничну зону. Но, када се 
1967. одлучивало о малограничним пасошима, Варјаш је испао 
из зоне, иако се село није померило ни пола метра од границе. 

Горан Мракић 
фото: Мирослав Росић 

 
 

ПРВА СВЕТА ЛИТУРГИЈА НА ТЕМЕЉИМА 
МАНАСТИРА СИРИЊЕ 

 
Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа 

адм. темишварског Г. Лукијана, а на иницијативу свештенства 
архијерејског намесништва соколовачког, на Духовски 
уторак,2.јуна 2015. године, на темељима древног светосавског 
манастира Светог Николе-Сириње, служена је прва света 
литургија. 

Литургију су служили : протојереј-ставрофор Маринко 
Марков, архијерејски заменик, протојереј-ставрофор Васа 
Плестић, архијерејски намесник соколовачки, игуман Герасим 
Милић, старешина манастира Златице и јереји: Верољуб 
Гвозденовић, Душко Кључар и Дејан Жигум.Присутно је било 
сво околно свештенство као и игуманија Теофанија 
(Ковачевић), настојатељица манастира Базијаша.Одговарао је 
хор молдавске цркве, а било је присутно око стотинак верника 
из околних места.  



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015 
 

187 
 

 
Јеванђелска реч на темељима древног манастира 

 
У својој беседи, отац Маринко је пренео благослов и 

поздраве Њ.П. Епископа Лукијана и заблагодарио свима онима 
који су се потрудили око расчишћавања и уређења терена за 
данашњу свету службу-прву после неколико векова. 

На основу не много расположивих и доступних 
докумената, 2002. године, темеље цркве овог манастира је 
пронашао др. Думитру Цејку, директор Музеја Планинског 
Баната из Решице. Велики број српских манастира у Дунавској 
клисури помињу такозвани турски тефтери са почетка XVI 
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века. Oви тефтери помињу и манастир Сирињу са црквом која 
је била посвећена Светом Николају. Манастир Сириња је 
саграђен (или обновљен) на прелому XV и XVI века. У 
поређењу са другим манастирима из Баната, није имао дуг 
живот, што је свакако и узрок што није остао у памћењу 
мештана и традицији места, па ни у историјским документима. 

Што се тиче гашења манастирског живота и рушења 
самог манастира, могу се предложити два периода, један након 
гушења Вршачке буне,1594.године, или негде на почетку 
XVIII-тог века, за време ратова између Аустрије и Турске. 

Надамо се да ће даља истраживања решити и 
одговорити на сва питања и недоумице везане за прошлост 
овог манастира, од кога су данас остали само темељи његове 
цркве, из којих као да уздише прошло време и некадашња 
слава. 

протонамесник Бошко Тикартић 
 
 
 

XXIII СМОТРА ЦРКВЕНИХ ХОРОВА  
У ТЕМИШВАРУ 

 
Традиционална двадесет и трећа манифестација „Смотра 

хорова“, коју заједнички организују Српска православна 
епархија темишварска и Савез Срба у Румунији, одржана је у 
суботу, 6. јуна, у Дому омладине у Темишвару. 

Чланови црквених и дечијих хоровa, певачка друштва из 
наших места, пристигли су у раним јутарњим часовима пред 
Саборни храм Вазнесења Господњег на Тргу уједињења, где је 
служено Благодарење, којем су присуствовали Његово 
Преосвештенство Епископ Лукијан, протојереј-ставрофор 
Маринко Марков, архијерејски заменик, свештенство 
Темишварске епархије и многобројни пристигли народ из свих 
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наших места од Мориша до Дунава. Oкупљени народ, 
поздравио је Његово Преосвештенствo Епископ темишварски 
господин Лукијан и пренео поздраве и благослов Његове 
Светости патријарха српског господина Иринеја и целог 
Сабора Српске православне цркве.  

 

 
Заједничка фотографија испред Саборне цркве 

 
Други део овогодишње Смотре хорова започело је после 

11.00 часова у великој сали за приредбе темишварског Дома 
омладине. Манифестацију су ове године својим присуством 
увеличали: Његово Преосвештенство Епископ Лукијан, 
генерални конзул Републике Србије у Темишвару г. Лазар 
Манојловић, протојереј-ставрофор Маринко Марков, викар 
Темишварске епархије, председник Савеза Срба у Румунији г. 
Огњан Крстић и посланик у Парламенту Румуније г. Славомир 
Гвозденовић.  

Након што је поздравила званице и представнике 
српских православних хорова, водитељка културно-духовног и 
уметничког програма, ученица Српске гимназије „Доситеј 
Обрадовић“, Ивана Милојков, најавила је наступ чланова 
духовно-уметничког и народног ансамбла „Бездин“, кога чине 
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деца из Варјаша, Фенлака и Кетфеља. Овај ансамбл је основан 
крајем 2014. године са благословом нашег епископа Лукијана. 
Идеја је настала у току одржавања прошлогодишњих летњих 
духовних кампова у манастиру Бездин, а са циљем неговања 
наше народне игре, песме и обичаја као и дружења српске деце 
и њихових пријатеља. Они су за ову значајну манифестацију 
Срба у Румунији извели изворну песму из Јужне Србије 
„Шетнала се кузум Стана“, а затим су се представили 
народним играма и песмама из Доње Јасенице, под 
уметничким руководством јеромонаха Емилијана, вокалног 
педагога сестре Александре Ковачевић, а уз музичку пратњу 
протонамесника Душана Кључар. 

 

 
Наступ чланова мешовитог Певачког друштва 
 “Преподобни Рафаило Банатски”из Зрењанина 

 
Затим су се присутнима у препуној сали Дома омладине 

представили цењени гости из Србије, чланови мешовитог 
Певачког друштва “Преподобни Рафаило Банатски” са 
диригенткињом Сенком Милисављевић.  

Певачко друштво је основано марта 1991. године у 
Зрењанину. Хор је основан као мушки, што је данас редак 
случај у Банату који је до 1941. године био препознатљив по 
црквеним певачким друштвима. Хор је певао на 
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богослужењима широм Баната, као и у бројним манастирима. 
Остварио је значајне концертне наступе у Београду, Новом 
Саду, Вршцу, Крагујевцу, Нишу, Цетињу, Ваљеву, Краљеву, 
Котору, Будви, Темишвару, Крaкову и Хајновци (Пољска), 
Софији и Габрову (Бугарска), Барселони (Шпанија), 
Будимпешти и Сент Андреји (Мађарска), Превези (Грчка). 
Године 2005. основан је и дечји хор који редовно пева на 
литургијама у храму Успења Пресвете Богородице у 
Зрењанину. За Божић 2011. године настао је и женски хор 
Певачког друштва „Преподобни Рафаило Банатски“ коме је 
такође приоритет певање на богослужењима. Од самог 
оснивања Дечијим и Женским хором диригује мр Сенка 
Милисављевић. На многим домаћим и међународним 
такмичењима освојили су бројне награде и признања.  

У паузи између наступа Певачког друштва из Зрењанина, 
публици се представио и своје песме читао банатски песник 
Перица Марков. 

Пре уручивања Захвалница, гостима из Србије, 
представницима и руководиоцима црквених и дечјих хорова 
од стране Српске православне епархије темишварске и Савеза 
Срба у Румунији за учешће на XXIII Смотри хорова, за 
допринос црквеном појању, као и за дугогодишњи рад и 
залагање на очувању наших традиција и хорског појања, 
присутним званицама, свештенству и народу обратили су се 
архијерејски заменик Маринко Марков и председник ССР 
Огњан Крстић, где су истакли врло добру дугогодишњу 
сарадњу која постоји између Српске православне епархије 
темишварске и Савеза Срба у Румунији. 

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

 
Горан Гога Пантин 
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ПОМЕН ПОВОДОМ 64. ГОДИШЊИЦЕ  

ОД БАРАГАНСКОГ ПРОГОНА 
 

У темишварском Парку Правосуђа код споменика 
Депортирцима у Бараган, 13. јуна, са почетком у 10 часова, 
одржан је годишњи скуп и помен, и тиме обележено 64. година 
од Бараганског прогона наших сународника.  

Како је протекла комеморација овогодишњег сећања на 
тај немили догађај, обавестио нас је господин Цветко 
Михајлов, иначе један од бивших депортираца, који су у том 
периоду страдали. 

 

 
 

„Комеморација се обавља годишње у знак сећања на 
кобну ноћ између 17. и 18. јуна 1951.године, познату у народу 
као Црни Дови, када је тадашњи злогласни комунистички 
режим у име “диктатуре пролетаријата” насилно спровео 
депортацију преко четрдесет хиљада невиних душа, 
настањених дуж границе са бившом Југославијом и одвео их у 
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непознатом правцу. Бачени су у Бараганску степу”, каже за 
наш лист господин Михајлов.  

Комеморативном скупу присуствовало је око двестотине 
особа где је више од половине било наших Срба, а помен је 
служио Његово Високопреосвештенство митрополит банатски 
Г. Јован, уз саслужење многобројних свештеника, међу којима 
и представник Српске православне епархије темишварске, 
јереј Саша Јашин. Присутнима су се након помена 
преминулим Бараганцима, обратили Петар Мирчов, 
председник Удружења бивших депортованих у Бараган, Титу 
Божин, председник Жупанијског савета тимишке жупаније, 
Теодор Станка, председник Удружења бивших политичких 
затвореника, Корнелија Фетеа, председник Удружења бивших 
политичких затвореника из жупаније Караш Северин, Игнац 
Бернхард Фишер, председник Удружења бивших 
депортованих Немаца у Совјетски Савез и српски посланик у 
Румунском парламенту, Славомир Гвозденовић, који је између 
осталог истакао: „Није потребно да подсећам, а немамо право 
да заборавимо страшне патње ових људи у периоду 
комунистичког режима и Информбироа, који су затварани, 
депортовани, остављени са опустошеним кућама и имањима и 
упропашћеним животима. Ови су људи имали снаге да 
сачувају своје достојанство. Отпочели су практично живот од 
нуле и сматрам да је стигло време да пронађемо решење за 
моралне и материјалне одштете. Ако смо у Румунији имали 
воље и снаге да извршимо бројне промене, да демократизујемо 
друштво, да се придружимо Европи, сматрам да је тренутак да 
покажемо одговорност и озбиљност у тражењу праведног и 
правичног решења за ову категорију наших суграђана које су 
историја и неправедан и суров режим грдно обесправили.“ 

 Српски је посланик захвалио присутнима што су пример 
људског достојанства, истакавши да је Савез Срба у Румунији 
у знак поштовања према њима и њиховом удесу штампао више 
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књига како на српском тако и на румунском о Бараганској 
Голготи, истакавши да је највредније оно што су у њима 
сабрана сведочанства историјског удеса Срба у послератној 
историји на овим просторима. 

Горан Гога Пантин 
 
 

ПРВА СЕРИЈА ДЕЧИЈЕГ ДУХОВНОГ КАМПА  
У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА 

 
Са почетком летњи распуста, прорадили су и Духовни 

дечји кампови у српским манастирима на територији 
румунског Баната у организацији Српске православне 
Епархије темишварске и Савеза Срба у Румунији и на тај 
начин је испоштована традиција устаљена пре неколико 
година. 

Полазници прве групе Духовног кампа (од 21-27.јуна) у 
манастиру Светог Ђорђа крај реке Брзаве, била су деца 
пристигла из Темишвара, ученици првог циклуса Српске 
гимназије „Доситеј Обрадовић“ и деца православних верника 
из темишварских квартова: Мехалe, Фабрикe и Градa. 
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У недељу поподне 21. јуна, протојереј-ставрофор мр 
Маринко Марков, архијерејски заменик, дочекао је децу у 
Манастиру, и после вечерњег богослужења, отворио рад 
овогодишњег Духовног кампа и пожелео успех у раду, како 
полазницима, тако и наставном кадру. Уједно је отац викар 
захвалио на финансијској подршци председнику Савеза Срба у 
Румунији, Огњану Крстићу, који је такође био присутан на 
отварању, управи манастира Светог Георгија на челу са 
протосинђелом Никоном (Корићанцем), компанији „ДМ 
дрогерие маркет“ и сваком добронамерном родитељу, који је 
поверио духовно васпитање свога детета овом кампу. 

За време боравка у манастиру Светог Георгија о нашој 
деци су бринуле учитељице Мара Малимарков и Славена 
Пејанов, проф. Силвана Марков, проф Данило Бата Лацић и 
професорка ликовног васпитања Дана Петков, која је за ову 
групу кампера, одржала неколико корисних часова цртања и 
упућивала знатижељне девојчице и дечаке у тајне и нове 
технике сликања православних икона на хартији и стаклу. О 
духовном подучавању побринули су се свештеници 
темишварских парохија и вероучитељ Предраг Новичић. 

У Духовном кампу деца су присуствовала часовима 
веронауке, ликовне и музичке културе, на којима су учила 
појање и разне духовне песме. У манастиру су боравили и 
протојереј-ставрофор др Бранислав Станковић, архијерејски 
намесник темишварски у пратњи ђакона др Јосифа 
Станковића. Прота Бранислав је затекао децу на часу 
ликовног, погледао све дечије радове и похвалио њихов труд. 
У манастиру је деци лепо и поучно изнад свега, пошто су 
присуствовала не само на литургијама и вечерњу, него у петак 
(претпоследњег дана боравка) светој тајни јелеосвећења, која 
се у манастиру служи сваког последњег петка у месецу. Како 
то обичај и налаже на крају боравка, у овом духовном центру, 
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деца су се причестила на суботњој светој литургији и 
поклонила светим моштима и провукла кроз свете вериге.  

Да је деци у овом духовном кампу и поучно и пријатно, 
сведочи сваке године велики одзив наше српске деце. И док за 
време боравка у Духовном дечијем кампу заједно уче и стичу 
нова знања и појмове, мали кампери се боље упознају, 
спријатељују, и што је свакако најважније, стичу нове другаре, 
па већина њих вероватно са нестрпљењем чека следећи сусрет. 

Горан Гога Пантин 
 
 

 
ВИДОВДАНСКИ САБОР 

 У МАНАСТИРУ ЗЛАТИЦИ 
 
Јутро, недеља, Видовдан, Пољадија, манастир Златица. 

Са три стране пристижу верници. Са севера, из Темишвара, са 
запада, из Србије, са југа из Дунавске клисуре. На истоку се, 
међу облацима, назире Сунце. Нити је Пољадија поље Косово, 
нити је манастир Златица Самодрежа црква, црква код које се 
Лазарева причестила војска („три недеље, тридес‘т калуђера“ - 
народна песма), нити су верници, који су у недељу, на 
Видовдан 2015. дошли на саборни дан у манастир Златицу, 
војска кнежева. Нису војска кнеза Лазара, али јесу наследници 
војске цара Лазара- чије је царство Лазар бранио. И док буде 
било цара, биће и војске, а докле год буде војске биће и цара и 
Самодреже и Косова.  

 Недеља, прослава празника Видовдана у манастиру 
Златици, кога је по предању утемељио Свети Сава. Из Старе 
Молдаве, око осам сати, креће аутобус. Стаје редом у 
неколико клисурских села, у Мачевићу, Радимни, Српској 
Пожежени, Белобрешки, Дивићу. Премали је да би у њега 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015 
 

197 
 

стали сви који су у манастир наумили. Многи путују својим 
колима...  

С коловоза, путањом, кроз расцветалу ливаду, прилазимо 
манастиру. До саме ограде, липе. Две. Старе. Мииришууу... 
Игуман Герасим, старешина манастира Златице, убрзано врши 
последње припреме за оно што ће уследити. На једној клупи 
двоје деце, дечак и девојчица, мирно седе. Питам их одакле су 
мислећи да унапред знам одговор и да су из Пољадије, из 
једног од околних села, Соколовца или Златице. „Из Србије 
смо, из Беле Цркве. Ми смо близанци. Ја сам Исак, а ово је 
моја сестра Ева. Дошли смо са мамом и тетком. Код куће 
имамо још двојицу браће. И они су близанци.“ Остајем без 
текста и окрећем главу не би ли прикрио изненађење. 
Недалеко од нас петао и две кокошке безбрижно чепркају. 

 

 
Видовданска литија код манастирског извора 

 
 Манастир се полако пуни верницима, долазе свештеници 

соколовачког намесништва, а затим и ЊП Епископ адм. 
темишварски Г. Лукијан. 
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Света литургија почиње у десет часова. Црква је премала 
да прими све присутне. Једва да човек може да се ваљано 
прекрсти. Са балкона одзвања хор Српске саборне цркве 
Темишвар-Град. 

По завршетку литургије, свештеници и верници, за 
литијом силазе до Савиног извора где се чита Јеванђеље. 
Жедни су окусили, а многи, чудотворне воде са овога извора, 
понели својим домовима. 

Уследило је, на платоу испред цркве, резање колача. 
Кумови су ове године били Томислав, Флорика и Светлана 
Исак, а кумство је, за наредну годину, преузела Ружица 
Трујкић.  

 

 
Резање славског колача 

 
Хор из Темишвара је затим отпевао две песме, „Ово је 

Србија“ и „Химну косовских јунака“. Под облацима који су се 
претеће надвијали и ситним капима кише, потресно су 
одјекивали стихови:  

 „На трисветло и на трисаставно, 
 Одлазимо на Косово равно! 
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 Одлазимо на суђено место, 
 збогом, мајко, сестро и невесто! 
 Збогом, први, нерођени, сине, 
 збогом, ружо, збогом, рузмарине! 
Збогом, лето, јесени и зимо, 
 одлазимо, да се не вратимо!“  
Најмлађи Соколовчани су извели два сплета народних 

игара у кореографији Маре Горун, а младићи и девојке из 
Белобрешке такође два сплета у кореографији Горана 
Стефановића.  

„Сећам се како је, пре неколико година, све почело. 
Ћилиме смо на ове, тада још не обновљене, зидине стављали. 
Данас, све више света долази. Први пут је са нама и хор 
Саборне цркве. Волео бих да ово постане традиција и да нам 
сваке године дођу“ - рекао је, на крају, протојереј-ставрофор 
Маринко Марков захваливши присутнима. 

 Киша је све јаче падала, верници су се разилазили...  
Предраг Деспотовић 

 
 

КЛИСУРЦИ И ПОЉАДИЈЦИ У БАЗЈАШУ 
 
 Крајем последње недеље јуна и почетком прве недеље 

месеца јула, у Српском културном центру „Свети Сава“ у 
Базјашу, Српска православна Епархија темишварска у сарадњи 
са Савезом Срба у Румунији, организовала је Дечји духовни 
камп. Учествовала су деца и свештеници из села Дунавске 
клисуре и Пољадије. Већ трећу годину духовни камп се 
одржава у Базјашу. Ранијих година одржаван је у манастиру 
Златица. Богат програм, који подразумева предавања, игре, 
купање, дружење, осмишљен је тако да се учесници пријатно 
осећају, а и да много тога науче. 
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 Ове године учествовала су деца из Свинице, њих 

четворо и протојереј-ставрофор Жива Мартиновић, деца из 
Љупкове, троје, са протонамесником Бошком Тикартићем, из 
Старе Молдаве, четворо и протојереј-ставрофор Василије 
Плестић, деца из Мачевића, троје и јереј Сава Мареш, из 
Радимне троје и јереј Верољуб Гвозденовић, из Српске 
Пожежене, такође троје и јереј Душко Кључар, из Белобрешке, 
двоје. Из Дивића је учествовало само једно дете и јереј Дејан 
Жигум, док је из Соколовца дошло њих четворо и 
протонамесник Перица Живановић, из Луговета троје и 
протонамесник Јоца Живановић, троје из Златице и протојереј 
Мирослав Ђурковић и из Лесковице троје и јереј Борислав 
Ђорђевић.  

 Како сазнајемо од јереја Верољуба Гвозденовића, сваког 
јутра, у 8 часова, од понедељка до петка, колико је камп трајао, 
сви су, у манастиру Базјаш, који је преко пута СКЦ-а, ишли на 
јутрење. После подне, од два до три, богослов Миле Јанковић 
из Српске Пожежене (иначе ученик треће година Богословије 
у Карловцима) одржавао је предавања о Христу, о Богородици, 
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о Светом Јовану... Након предавања деца су могла да се купају 
у базену, да играју разне игрице (фудбал, шах...) да би, у пола 
седам, сви ишли у манастир на вечерње. 

 Сваког дана је, у виду такмичења, вршена и провера 
знања. Деца су била подељена у две екипе, дечаци у једној, а 
девојчице у другој. Питања су постављана из онога што је 
богослов предавао претходног дана. Како сазнајемо, победиле 
су девојчице, али су зато поклоне (слаткише) добили и једни и 
други. 

 Литургији су учесници присуствовали у петак, на којој 
су се сва деца и причестила. 

 „Ово је, до сада, била најбоља група и најмирнија“ - 
казао је радимски свештеник, јереј Верољуб Гвозденовић.  

Предраг Деспотовић 
 
 
 

ДРУГА СЕРИЈА ДЕЧИЈЕГ ДУХОВНОГ КАМПА 
У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА 

 
Крајем последње недеље јуна и почетком прве недеље 

месеца јула, у оквиру Дечијег духовног кампа у манастиру 
Светог Георгија, боравила је многобројна група девојчица и 
дечака српског порекла из Рудне, Малог Бечкерека, Српског 
Семартона и Иванде.  

Ми смо ову другу серију полазника посетили једног 
преподнева и хтели да се на лицу места уверимо како проводе 
време у оквиру Духовног кампа. И ову групу девојчица и 
дечака подучавали су у духу православља и о њима бринули за 
време једнонедељног боравка у манастирском кампу наши 
свештеници: протојереј Васа Жупунски, парох рудњански, 
јереј Милан Миоковић, парох бечкеречки, јереј Миливој 
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Горник, парох семартонски и иванђански и Антоније Бохак, 
инспектор веронауке. 
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У раним јутарњим часовима малишани су присуствовали 
литургији, а затим су одржана предавања на којима су 
полазници кампа учили да: певају, о нашој православној вери, 
о историји манастира Светог Георгија, о животу светитеља и 
црквеним празницима. Пошто је већина деце из ове групе 
кампера из мешовитих бракова, организовани су часови учења 
азбуке, а за то су се потрудили свештеници који су сваком 
детету дали Букваре. У поподневним сатима поново су се сви 
окупили у цркву и присуствовали вечерњој молитви. 

На часовима ликовног васпитања девојчице и дечаци су 
пажљиво слушали савете и упутства и научили нове технике 
цртања икона. Та њихова уметничка дела ће бити изложена на 
ходницима манастира, а нека ће сигурно њихови аутори 
понети да би их показали својим родитељима, бакама и 
декама.  

Малишани су, крајем прошле седмице, посетили 
румунски православни манастир Шемљуг, а у вечерњим 
часовима сви су се сакупили испред логорске ватре, где су 
провели незаборавне часове дружења. Треба напоменути да су 
мали кампери тренутке одмора по завршетку свих устаљених 
активности користили за учење разних игара, неки су 
одлучили да се играју у хладу, док су други организовали 
праве фудбалске утакмице.  

Храну и укусне колаче је за наше малишане припремала 
куварица Ирина Ђурђев из Шенђурца, а помагала јој је Марија 
Негру из Манастира. 

У суботу, пред полазак својим домовима, како то обичај 
и налаже, деца су се причестила и поклонила светим моштима. 

Горан Гога Пантин 
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ТРЕЋА СЕРИЈА ДЕЧИЈЕГ ДУХОВНОГ КАМПА 

У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА 
 
Трећу серију полазника Духовног дечијег кампа у 

манастиру Светог Георгија сачињавали су малишани из 
Дињаша и Банатске Црне Горе - Краљевца, Лукаревца, 
Станчева, Петровог Села и Рекаша. 

 

 
 
О двадесетак девојчица и дечака бринули су и 

подучавали их у духу православља, протојереј Ђорђе Сујић, 
парох краљевачки и лукаревачки, протонамесник Милорад 
Остојин, парох дињашански, протонамесник Славољуб 
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Везелић, парох петровоселски, јереј Драгослав Везелић, парох 
станчевачки и дипломирани теолог Васа Моза.  

Из разговора са свештеницима сазнали смо да су 
малишане, љубазно дочекали протосинђел Никон (Корићанац) 
и мати Евгенија, који су током целог боравка деце у манастиру 
за све имали пуно разумевања, стрпљења, а пре свега љубави. 

За време боравка деце, свакога дана испоштован је 
дневни ред и програм активности у које су били укључени 
мали кампери. Редовно су присуствовали организованим 
часовима веронауке које је сем свештеника држао и 
протојереј-ставрофор др Бранислав Станковић, архијерејски 
намесник темишварски. Одговарали су на литургији и на 
вечерњу, научили неколико духовних песама, а што је 
најважније, научили су на српском неколико молитви, пошто 
су их на румунском учили у својим школама. 

Слободно време су наши кампери искористили да 
прошетају и обиђу румунски манастир Шемљуг (Сараку) и 
Чебзу. Малишани из Банатске Црне Горе и Дињаша су много 
научили за време једнонедељног боравка у кампу, лепо су се 
играли, дружили и стекли нова пријатељства. Пред полазак 
својим домовима у суботу су се исповедали, затим причестили 
уз наду да ће се већина њих вратити и следеће године у камп 
крај Брзаве. 

Горан Гога Пантин 
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ДЕЦА ИЗ ФЕЊА, НЕМЕТА, ЧЕНЕЈА И УЛБЕЧА 

У МАНАСТИРУ КРАЈ БРЗАВЕ 
 

 
 
Четврту серију полазника Духовног дечијег кампа у 

манастиру Светог Георгија сачињавали су малишани из Фења, 
Немета, Ченеја и Улбеча. 

И ову групу девојчица и дечака подучавали су у духу 
православља и о њима бринули за време једнонедељног 
боравка у манастирском кампу наши свештеници: прото-
намесник Ђорђе Андрејић, парох фењски, протонамесник 
Миланко Стојановић, парох немећански, јереј Борислав 
Макавеј, парох ченејски, јереј Иван Попов, парох улбечански и 
вероучитељ Лазар Станковић. 
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Деца су Манастир пристигла у недељу и брзо се 
прилагодила реду у кампу. Децу је љубазно дочекао старешина 
манастира, протосинђел Никон (Корићанац), који је током 
целог њиховог боравка у манастиру за све имао пуно 
разумевања, стрпљења, а пре свега љубави. Испоштован је 
свакодневни програм, па су нека деца помагала у цркви, 
трпезарији, а други спремали собе. Девојчице и дечаци су 
активно учествовали на свим црквеним богослужељима, 
одговарали на молитве и били пажљиви на часовима 
веронауке. Свештеници су деци говорили о православној вери, 
али и о историји српског народа. Малишани из мешовитих 
бракова учили су нове песме и богатили знање српског језика, 
а деца су се пред полазак кућама, како то обичај и налаже на 
крају боравка, у овом духовном центру, причестила пречасним 
даровима, поклонила светим моштима и провукла кроз свете 
вериге.  

Слободно време проводили су шетајући прелепом 
околином, а у хладу ораха организовали су занимљиве дечије 
друштвене игре прилагођене њиховом узрасту. Провели су 
заједно незаборавне тренутке на Брзави, када су временски 
услови дозвољавали. Могли су уживати и у другим 
активностима, као што су игре на травнатом игралишту и 
учешће на разним радионицама, за које су се побринуле 
професорка Бранка Попов и немећанска учитељица Оливера 
Арсин. Она је на часовима ликовне културе са децом радила 
иконе у разним техникама, почев од класичног бојења дрвеним 
бојицама и темпером, до икона на којима се уместо боје 
користе латице цвећа.  

Храну и укусне колаче је за наше малишане припремала 
куварица Мара Миклушев из Немета, а помагале су јој Тијана 
Игњин исто из Немета и Марија Негру из Манастира. 

И док су за време боравка у Духовном дечијем кампу 
заједно учили и стицали нова знања и појмове, мали кампери 
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су се боље упознали, спријатељили, и што је свакако 
најважније, стекли нове другаре, па ће већина њих вероватно 
са нестрпљењем чекати следећи сусрет.  

Горан Гога Пантин 
 
 

ДЕЦА ИЗ АРАДСКЕ ЖУПАНИЈЕ У БЕЗДИНУ 
 

У рустичном амбијенту манастира Бездина, окруженог 
зеленилом шума и тихим гргољењем Мориша, одвија се и ове 
године летњи духовни камп за српску децу.  

 

 
 
Ту су у другој јулској седмици, боравили ученици из 

Арада, Арад Гаја и Фенлака, под старатељством протојереја- 
ставрофора Огњана Плавшића, протојереја Небојше Попова и 
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протонамесника Раде Арсина, који је, између осталог, био 
задужен и за кухињу.  

Деца у манастиру уче веронауку, црквено појање, српски 
фолклор, иду на богослужеса, играју се и друже. 

Иако су духовни кампови намењени деци српског 
порекла, већина присутних малишана не зна или слабо разуме 
српски језик, тако да се предавања манастирског старешине, 
јеромонаха Емилијана (Тасића), морају превести на румунски. 

 Славен Никић, Арађанин пореклом из Фенлака, ученик 
десетог разреда школе „Димитрије Цикиндеал“, један је од 
изузетака. Он је већ шести пут у Бездину и, упркос својој 
младости, један је од „ветерана“ духовних кампова. „Волим да 
идем у цркву, на литургију, где слушам реч Божију. Отац 
Емилијан нам проповеда јеванђеље и покушава да нам на што 
бољи начин објасни православни начин живота. Преко дана се 
дружимо, играмо се, шетамо, једемо заједно, а после подне 
идемо на вечерње. Време брзо пролази. Највише ми се свиђа 
појање, а томе се овде најбоље обучавам“, каже Славен.  

Манастирско двориште је препуно шареног цвећа, у 
кухињи се спрема ручак за децу и свештенике, малена црква је 
обавијена мирисом тамјана, а из звучника са првог спрата 
допиру акорди грчке православне музике: „Kyrie Eleison 
(Господи помилуј)“ ...Једино српски језик полако ишчезава са 
ових простора.  

Горан Мракић 
 

 
ЗАКЉУЧНА СЕДМИЦА У МАНАСТИРУ  

КРАЈ БРЗАВЕ 
 
Последњу,пету, серију полазника Духовног дечијег 

кампа у манастиру Светог Ђорђа сачињавали су малишани из 
Денте, Дете и Соке, а о њима су бринули и подучавали их у 
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духу православља: јереј Живојне Малетић, парох денћански, 
јереј Љубодраг Богичевић, парох дећански и сочански и 
дипломирани теолог Драган Новичић. Децу je љубазно доче-
као старешина манастира, протосинђел Никон (Корићанац). 

 

 
 
Двадесет полазника пете серије, узраста од седам до 

четрнаест година, свакога дана поштовала су дневни ред и 
програм активности у које су били укључени. Редовно су 
присуствовали организованим часовима веронауке. Одгова-
рали су на литургији и на вечерњу, научили неколико 
духовних песама, а што је најважније, научили су на српском 
неколико молитви, пошто су их на румунском учили у својим 
школама.  

Камп је посетио и протојереј-ставрофор др Бранислав 
Станковић, архијерејски намесник темишварски и парох 
фабрички, који је за ову групу кампера одржао предавање о 
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нашој православној вери, о историји манастира Светог Ђорђа, 
о животу светитеља и црквеним празницима. 

Малишани из мешовитих бракова богатили су знање 
српског језика, а деца су се пред полазак кућама, како то 
обичај и налаже на крају боравка, у овом духовном центру, 
причестила пречасним даровима, поклонила светим моштима 
и провлачила се кроз свете вериге.  

Иначе, слободно време проводили су шетајући прелепом 
околином, а у хладу ораха организовали су занимљиве дечије 
друштвене игре прилагођене њиховом узрасту. Провели су 
заједно незаборавне тренутке на Брзави, када су временски 
услови дозвољавали, могли су уживати и у другим 
активностима, као што су игре на травнатом игралишту и 
разне радионице, за које су се побринули јереј Љубодраг 
Богичевић и јереј Живојне Малетић, који је на часовима 
ликовне културе са децом радио иконе у разним техникама. Та 
њихова уметничка дела ће бити изложена на ходницима 
манастира, а нека ће сигурно њихови аутори понети да би их 
показали својим родитељима, бакама и декама.  

Малишани из Денте, Дете и Соке су много научили за 
време једнонедељног боравка у Духовном дечјем 
православном кампу, стицали нова знања и појмове, лепо су се 
играли, дружили и стекли нова пријатељства. И што је свакако 
најважније, стекли нове другаре, па ће већина њих вероватно 
са нестрпљењем чекати следећи сусрет. 

Горан Гога Пантин 
 

 
ТРЕЋА СЕРИЈА ДЕЧИЈЕГ ДУХОВНОГ КАМПА 

У МАНАСТИРУ БЕЗДИНУ 
 

И ове 2015. године у манастиру Бездину у Арадском 
протопрезвитерату, организован је Дечији веронаучни камп, 
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кроз који је прошло више од стотину деце aрадског 
намесништва. 

 

 
 
Трећа група кампера у манастиру Бездину, окупила је 

девојчице и дечаке из Кетфеља и Чанада. Њих су подучавали у 
духу православља и о њима бринули за време једнонедељног 
боравка у манастирском кампу свештеници: протонамесник 
Благоје Чоботин и јереј Радослав Стојков, као и њихови добри 
домаћини јеромонах Емилијан (Тасић), настојатељ манастира 
Бездина, монах Кирило (Згајбуљ) и искушеница Александра 
Ковачевић, који су током целог боравка деце у манастиру за 
све имали пуно разумевања, стрпљења, а пре свега љубави. 

Из разговора са братством манастира Бездин, сазнали 
смо више детаља о томе како се одвијала обука и настава за 
полазнике треће групе кампера.Похвално су говорили о деци 
која су свакодневно за време служења литургије и вечерња 
активно учествовала уз песму и одговарала на јектенија. На 
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часовима веронауке, које је сем свештеника држао и јеромонах 
Емилијан, деца су лако запамтила причасне песме, затим 
научила библијске песме, и била пажљива приликом излагања 
прича из живота Христовог и занимљивих религијских тема, 
прилагођених њиховом узрасту. Свакога дана деца су 
организовано вежбала читање Апостола, а било је времена 
резервисаног и за утврђивање познатих религијских песама. 

 Осим часова веронауке, деца су упозната и са 
вишевековном богатом историјом нашег српског народа и 
слушала предавања о свештеномученику Кирилу Бездинском. 

После завршених обавезних активности предвиђених у 
Духовном кампу остало је много слободног времена које су 
учесници кампа искористили за дружење, боље упознавање и 
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. 

Горан Гога Пантин 
 

ЗАВРШЕН ВЕРОНАУЧНИ КАМП 
У МАНАСТИРУ БЕЗДИНУ 

 
Окружен зеленилом шума и густих ритова, оивичен 

вировитим Моришом и обасјан плавилом летњег неба, 
манастир Бездин је идеално место за одмор, сабирање мисли и 
молитву.  

Између 2. и 9. августа, ту је боравила последња група 
кампера у Српском духовном центру, тј. чланови Културно-
уметничког друштва „Коло“ из Арада и чланови Духовно-
уметничког народног ансамбла „Бездин“. О полазницима ове 
серије кампера у нашем Манастиру бринули су њихови 
уметнички руководиоци: Дарко Воштинар и отац Емилијан 
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(Тасић), корепетитор, протонамесник Душан Кључар, вокални 
педагог, сестра Александра Ковачевић и као васпитачи, 
монаси Кирило (Згајбуљ) и Инокентије (Лукин). 

 

 
 
За време боравка деце свакога дана поштован је дневни 

ред и програм активности у који су били укључени кампери. 
Редовно су присуствовали организованим часовима веронауке, 
одговарали на литургији и на вечерњу, научили неколико 
духовних песама, а што је најважније, научили су на српском 
неколико молитви, пошто су их на румунском учили у својим 
школама, учествовали су на часовима појања и часовима 
фолклора, где су научили основне ствари везане за српске 
народне игре. У слободно време разгледали су шумовите 
пределе у околини манастира, дружили се и играли разне 
друштвене игре. Како то обичај и налаже, на крају боравка у 
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овом Духовном центру, деца су се причестила и поклонила 
светим моштима. 

Поред неговања српске традиције, обичаја и културе, 
изражених кроз игру, песму и ношње, главни задатак Српског 
духовног центра манастира Бездин је да здружи децу из више 
насеља, да их склони са улице и научи их већ изгубљеним 
вредностима, поштовању, пријатељству и љубави. Иначе, и 
мисија наше свете Цркве јесте да уједињује народ, да се бори 
да очува своју паству, а ово је један диван и интересантан 
начин, да кроз песму и игру задржимо децу близу цркве, јер 
свет изван Ње младом човеку на сваком кораку нуди јефтину 
забаву, алкохол и дрогу.  

И док су за време боравка у Духовном дечијем кампу 
заједно учили и стицали нова знања и појмове, млади кампери 
су се боље упознали, спријатељили, и што је свакако 
најважније стекли нове другаре, па ће већина њих вероватно са 
нестрпљењем чекати следећи сусрет и дружење приликом 
неких културно-уметничких активности и манифестација. 

Горан Гога Пантин 
 

 
 

ПРЕОБРАЖЕЊСКИ САБОР  
У МАНАСТИРУ БАЗИЈАШУ 

 
Дани Преображења Срба у Румунији, су већ традиција. 

Ова масовна манифестација са можда највећим бројем 
учесника из редова нашег живља је прослава наше: 
духовности, књижевности, ћирилице, памћења и наше 
традиције. 

И када мислимо да нам је најтеже, да смо на измаку, да 
нестајемо, за дивно чудо Преображење Господње нас враћа у 
стварност, а наша вера, наша песма и игра су присутне као 
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доказ да нам ништа од својствености нашег рода не мањка под 
овим поднебљем. Тако је било свих минулих векова и 
деценија, и тако ће остати док Срба буде у овом делу Баната, а 
посебно на просторима Клисуре и Пољадије, где Нера љуби 
Дунав, у једном од најлепших крајолика где живе Срби у 
Румунији. 

 

 
Уручивање награде испред манастирске цркве 

 
Тако је било и у предвечерје великог празника 

Преображења Господњег, који је уједно и саборни празник у 
манастиру Базјашу.  

Након бденија испред манастирске цркве, које је служио 
Његово Преосвештенство Епископ адм. темишварски Г. 
Лукијан, уз саслуживање свештенства архијерејског 
намесништва соколовачког, већ 22. пут славље је допуњено 
културним и књижевним садржајем, уз певање женског 
црквеног хора из Белобрешке. 

 За остварења на књижевном пољу,сваке године се 
уручује награда „Велика базјашка повеља“,која је ове године 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015 
 

217 
 

додељена истакнутом београдском песнику Душку 
Новаковићу.Председник ССР Огњан Крстић, уручио је 
славодобитнику највеће књижевно признање Срба у Румунији, 
као и вредну кованицу са грбом ССР. Такође, захваљујући 
сарадњи са Општином Вршац, реномираном писцу је, 
посредством градског секретара Александре Панић, уручена и 
новчана награда. Славодобитник се на крају обратио 
присутнима и закључио читањем својих стихова.  

 

 
Наставак славске традиције 

 
У наставку вечери, у оближњем културном центру 

„Свети Сава“ одржано је међународно књижевно вече, са 
учешћем стваралаца из Србије, Румуније, Мађарске, Чешке, 
Аустрије и Немачке. Овом приликом је отворена и изложба 
„Књижевници у филателији и картофилији“ Љубомира 
Степанова.  

На сам празник Преображења Господњег, Епископ 
Лукијан је служио Свету архијерејску Литургију уз саслужење 
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свештенства. Празничну беседу је произнео протонамесник 
Перица Живановић, парох соколовачки. 

По заамвоној молитви је извршен литијски опход око 
цркве и освећено је грожђе и жито и преломљен славски колач. 

Кумови овогодишњег манастирског сабора су били 
чланови месне Општине Соколовац, на челу са председницом 
општине г. Олгицом Гицом.Славску ружу за наредну годину је 
преузео г. Жарко Милановић из Белобрешке, са супругом 
Драганом и ћеркама Александром и Јованом. 

У манастирској порти је припремљено послужење за све 
просутне. 

Горан Гога Пантин 
Горан Мракић 

 
 

ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ САБОР У 
МАНАСТИРУ БЕЗДИНУ  

 
Манастир Бездин је уочи сваког празника Успења 

Пресвете Богородице одевен празничним рухом. Дугогодишња 
је традиција да се управо око ове светиње окупљају 
православни верници из читавог Поморишја, превасходно 
Срби, али и други.  

Овај празник је жива успомена на смрт Пресвете 
Богородице и, према православном предању, дан када се она 
вазнела на небо и „предала свој дух у руке Спаситеља“.  

Уочи самог празника, у четвртак, 27/14. августа, у 
поподневним сатима, свештенство и поклоници из оближњих 
парохија, присуствовали су празничном бденију,које је са 
почетком у 19. часова служио Његово Преосвештенство 
Епископ адм. темишварски Г. Лукијан,уз саслуживање 
свештенства. Многи верници и ходочасници су искористили 
прилику да се поклоне икони Пресвете Богородице Бездинске 
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и моштима исповедника Православља, Светог Кирила 
Бездинског.  

 

 
 

На сам дан празника Велике Госпојине, испод великог 
ораха у бездинској порти,Њ.П. Епископ Лукијан је служио св. 
архијерејску литургију уз саслужење : протојереја-ставрофора 
Маринка Марковог, архијерејског заменика, протојереја-
ставрофора Огњана Плавшића, архијерејског намесника 
арадског, игумана Јустина (Стојановића),протосинђела Јустина 
(Поповића, сабрата румунског манастира Бодрога), проте 
Штефана Пакурара из Надлака, као и епархијског ђакона 
Миодрага Јовановића. Будући да су овогодишњи кумови били 
верници из арадске парохије, на литургији је певало њихово 
певачко друштво, заједно са бездинском братијом, 
свештеницима и појцима. 

После заамвоне молитве обављен је трократни литијски 
опход око манастирске цркве. Након читања прописаних 
јеванђелских зачала одслужен је и помен свим упокојеним 
ктиторима и братији манастира, након чега је извршен чин 
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резања славског колача. Прота Огњан је као домаћина 
овогодишњег манастирског сабора, после беседе и поздрава 
свима, предао славску ружу свештенику Душану Кључару, 
који је у име фенлачке парохије преузео кумство за наредну 
годину. 

Верницима је у наставку подељена нафоре, кољиво и 
кришке славског колача. Топао летњи дан полако је 
ишчезавао, налик на свеобухватну, али још увек неодољиву и 
недодирљиву вечност.  

ђакон Миодраг Јовановић 
Горан Мракић 

 
 

АРХИЈЕРЕЈСКА ПОСЕТА СЕМИКЛУШКОЈ 
ЦРКВИ 

 
Семиклушки верници су у недељу, 18. октобра, имали 

част да дочекају и угосте цењене госте из Темишвара. Месни 
свештеник је уз звук звона дочекао испред храма владику 
Лукијана, архијерејског заменика, викара Маринка Маркова, 
егзарха темишварске епархије Јустина Стојановића, 
епархијског ђакона Миодрага Јовановића, чтеца Зорана 
Благојева и појца Антонија Бохака. Госте су на улазу у 
црквеној порти дочекала деца Марко Радић и Милица Чоков, а 
владика је благосиљао окупљени народ и малишане у 
народним ношњама. Уз појањe „Достојно јест“, ушло се у 
свети храм. 

За време свете литургије уз темишварског чтеца Зорана 
Благојева чтецирали су Марко Радић и Давид Аднађ, а апостол 
су читали Марко Радић, Давид Аднађ и Милица Чоков, деца из 
парохије. Са амвона, ђакон Миодраг Јовановић читао је свето 
Јеванђаље. Из певнице је појао црквени хор у следећем 
саставу: Велимир Средојев, Милан Бајски, Зоран Радић, 
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Славка Божин, Јелена Сарафољан, Еуђенија Радић, Наталија 
Мандран, Душица и Мирјана Рошу, Милица Чоков и гост из 
Темишвара Антоније Бохак. 

 

 
 
После причешћа протонамесник Дина Чоков је поздравио 

Његово Преосвештенство Епископа Лукијана и остале високе 
госте. Епископ Лукијан се обратио народу рекавши да Бог даје 
сваком човеку неки дар и таленат у животу, а од сваког 
понаособ зависи хоће ли га умножити или закопати. Владика је 
похвалио слогу Семиклушана, црквени хор и духовну градњу 
у цркви Христовој.  

После литургије, владика Лукијан и гости су изашли у 
порту, уз месног пароха Дину Чокова и Славољубa Аднађa, 
чланa црквеног одбора, да видe како напредују радови на 
православном храму. Сви гости су оставили утисак да су 
задовољни квалитетом радова, који се иначе ближе крају.  

Архијерејски заменик, викар Маринко Марков, после 
посете Семиклушу између осталог каже: „У Великом 
Семиклушу смо били дочекани на врло достојанствен начин, 
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семиклушки хор је појао прелепо и читава српска заједница је 
доказала да је уједињена око цркве и вере. Сви гости из 
Темишвара су били врло задовољни оним што су видели, а 
радови на јужној фасади цркве су скоро завршени. Господин 
Славољуб Аднађ, коjи pукoвoди радовима, детаљно нас је 
обавестио о свим фазама радова, а Његово Преосвештенство 
владика Лукијан је похвалио читаву семиклушку парохију за 
уложени труд.“  

Славољуб Аднађ 
 
 

МИТРОВДАН У ДИВИЋУ 
 
Ђурђев данак, хајдучки састанак, Митров данак, хајдучки 

растанак. Не само да се некад тако говорило, већ је тако и 
бивало. У турско време, хајдучке дружине окупљале би се с 
пролећа, чим би отоплило, о Ђурђеву дне, а с јесени, о 
Митрову дне, кад су дани и ноћи постајали све хладнији, 
разилазили би се и одлазили код својих јатака да презиме.  

Да ли је у Дунавској клисури и Пољадији било хајдука, 
не зна се поуздано. Ако је судити по неким топонимима, онда 
то и није сасвим искључено. Дубоко у шуми, између Радимне 
и Белобрешке, с једне стране планинског венца, односно 
Златице и Лесковице, с друге стране, постоји извор чији је 
назив ‘Ајдучки кладенац.  

Ако су непотврђене остале гласине о постојању хајдука у 
овим крајевима, неки обичаји везани за два велика хришћанска 
празника, за Митровдан и Ђурђевдан, нису спорни. Тако, на 
пример, власници стоке су се договарали, погађали, са 
овчарима (краварима, свињарима) око цене и услова чувања 
стоке и то за веома добро одређен временски период, од 
Ђурђевдана до Митровдана или од Митровдана до 
Ђурђевдана. Задату реч строго су поштовали и једни и други. 
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Митровдан је непокретни празник посвећен светом 

Димитрију и слави се осмог новембра по новом, односно 
двадесет и шестог по старом календару. Многима је свети 
Димитрије крсна слава, а у Дивићу је храмовна слава. Ове 
године Српска православна црква у Дивићу прославља и 
јубилеј, шездесет година од освећења храма. 

Прошле недеље, верници овог клисурског села су, након 
вечерња, присуствовали и свечаном чину резања славског 
колача. Чинодејствовали су прота Василије Плестић и 
свештеници соколовачког протопопијата. У својој беседи 
прота је, честитајући им славу, поручио Дивићанима да чувају 
своју светињу, своје обичаје, јер човек није свестан и не 
примећује какво богатство има, а дужан је да све то пренесе и 
младим нараштајима. Кум је ове године био месни парох, 
Дејан Жигум, а кумство је за наредну годину преузео Радован 
Обрадовић. 

Предраг Деспотовић 
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ВЕЧЕ ХОРСКЕ МУЗИКЕ У САБОРНОЈ ЦРКВИ 

 
У оквиру манифестације Дани српске културе у 

Темишвару, у суботу, 14. новембра, у Саборној православној 
цркви било је организовано вече духовне музике, са учешћем 
хорова из Румуније и Србије.  

Присутне су на отварању поздравили председник ССР 
Огњан Крстић и архијерејски заменик протојереј-ставрофор 
Маринко Марков, који је уручио захвалнице председнику 
Удружења српско – румунског пријатељства из Лужница 
Свети Маџаревићу и Дамјану Срејићу, начелнику 
Шумадијског округа.  

 

 
 
Овом су приликом, на иницијативу Неђељка Јововића, 

директора Туристичке организације Плужине, али и уз помоћ 
Свете Маџаревића, били уручени пакетићи играчака и 
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предшколски дидактички материјал за српску децу у 
Румунији. Манифестацији су присуствовали начелник 
Шумадијског округа Дамјан Срејић, који је уједно био и један 
од покретача акције прикупљања материјала за децу, и 
Мијушко Бајић, председник Општине Плужине.  
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Уследио је концерт са учешћем: Хора Православне 

српске саборне цркве у Темишвару, диригент проф. Јоца 
Бугарски, Кикиндског певачког друштва „Корнелије 
Станковић“, диригент проф. Ева Француски Арањош, Хора 
„CANTEMUS BANATUM“ Удружења банатских учитеља из 
Темишвара, диригент проф. Јоан Јанко Хорват, Хора Св. 
пророка Илије цркве мачкатске, диригент проф. Зоран Жупић 
и панчевачког српског црквеног певачког друштва, диригент 
проф. Вера Царина.  

Водитељ програма је био Дејан Попов, а вредан 
напомене је и податак да су хорови из Мачката и Панчева 
стари пријатељи и сарадници темишварског хора. Наиме, 
сарадња са диригентом хора из Мачката и неколицином певача 
траје скоро 20 година, док је панчевачки хор тренутно један од 
најбољих у Србији, основан 1838, две године након оснивања 
темишварског (1836). Међу композицијама нашла су се и дела 
српских композитора Корнелија Станковића и Исидора Бајића, 
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пошто се ове године навршавају 150, односно 100 година од 
њихове смрти.  

Здружени хорови су на самом крају отпевали 
Светосавску химну и тиме концерт привели крају.  

Горан Мракић 
 
 

ХРАМОВНА СЛАВА У НАЋВАЛИ 
 
Поводом празника Обновљења храма светог 

великомученика Георгија – Ђурђица, малобројна српска 
заједница у Наћвали прославила је у понедељак, 16. новембра, 
храмовну славу и 226. рођендан своје садашње богомоље. 

 

 
 
 Празничном литургијом началствовао је протојереј-

ставрофор Маринко Марков, архијерејски заменик, уз 
саслужење игумана Јустина (Стојановића), егзарха манастира 
Епархије темишварске, протонамесника Пере Илијевића, 
пароха великосенпетарског, јереја Радослава Стојкова, пароха 
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наћвалско-чанадског и епархијског ђакона Миодрага 
Јовановића. За певницом су појали: Милан и Дејан Воштинар, 
Младен Ердељан, Јован Палинкаш (Киш) из Великог Сенпетра 
и Дејан Попов из Темишвара. Надахнуту беседу изговорио је 
игуман Јустин, а након литургије је по традицији обављен 
трократни опход око храма уз појање празничног тропара, 
након чега је служен помен свим ктиторима, приложницима, 
свештенослужитељима, појцима и свим уснулим члановима 
наћвалске парохије.  

 Поподне, с почетком у 16 часова, служено је вечерње са 
чином резања славског колача. Уз свештенике Перу Илијевића 
и Радослава Стојкова, служио је и парох надлачки, јереј 
Милован Милин, који је одржао садржајну беседу о значају 
празника и личности светога Георгија. На крају вечерња месни 
парох је топлим речима поздравио присутне вернике, захвалио 
гостима на присуству, а свим наћволцима искрено честитао 
храмовну славу. Уједно, он је истакао несебични труд 
овогодишњих кумова – чланова породице мештанина 
Тихомира Петкова, који су се побринули да се храмовни 
празник прослави онако како приличи и који су за ову прилику 
наћвалском храму поклонили комплетни електрични уређај за 
грејање.  

Славску ружу за следећу годину преузели су Кристијан, 
Драга и Марко Коман из Наћвале, наставивши на овај начин 
једну од најплеменитијих традиција српског народа у нашем 
питомом поморишком месту.  

Дејан Попов 
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УСПЕШАН НАСТУП ХОРА  
СРПСКЕ САБОРНЕ ЦРКВЕ 

 
У недељу, 6. децембра, Хор Српске саборне цркве у 

Темишвару којим диригује проф. Јоца Бугарски је веома 
успелим наступом представио Епархију темишварску на 
хорском фестивалу „Leru-i Doamne Ler”. 

Прво издање фестивала организовано је од стране 
Митрополије банатске, Архиепископије у Темишвару и 
Румунске православне цркве, које се одржало у румунској 
Катедрали у Темишвару и окупило је дванаест хорова из 
румунског и српског Баната. 

 

 
 
Хор Српске саборне цркве у Темишвару у препуној 

румунској Катедрали, са благословом Високопреосвећеног 
Архиепископа Темишвара и Митрополита Банатског Јоана 
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Сележана, извео је четири композиције: „Божићни тропар“ – 
Ст. Ст. Мокрањца, „Божићни Кондак“ – И. Бајића и Т. 
Петијевића, „Господи возвах“ – из Божићног Вечерња и „La 
Vitleem colo-n jos“ – Н. Лунгуа. 

После наступа нашег Хора, Високопреосвећени 
Митрополит Банатски Јоан Сележан, је изабраним речима 
говорио о радости коју хорско певање доноси свима који 
уживају у црквеној музици и похвалио је одржавање високог 
нивоа извођења српског хора. 

По дугој традицији, Хор Српске саборне цркве у 
Темишвару ће и ове године наступати на фестивалу Дани 
духовне музике, који сваког децембра организује 
Филхармонија „Банатул“ у спомен херојима палим за слободу 
у револуцији 1989. године. На овогодишњем издању, које ће се 
одржати у периоду 12-14. децембра 2015. у сали „Капитол“ 
окупиће се хорови са духовним репертоаром, који припадају 
темишварским црквама румунске и српске православне, 
реформаторске, римокатоличке и грчкокатоличке вероиспо-
вести. Наш Хор наступиће у недељу, 13. децембра, истог дана 
када ће у вечерњим сатима наступити и на једанаестом издању 
хорског фестивала „Витлејемске песме”, у православној 
румунској цркви у кварту Темишвар - Дачија. 

Горан Гога Пантин 
 
 

ПРАЗНИК ВЕРЕ И ИСТОРИJЕ 
 
Помоција књиге „Српске племићке породице из Баната у 

XV и XVI веку“ јереја Саше Јашина, одржана 9. децембра у 
свечаној сали Владичанског двора у Темишвару окупила је 
изабрани аудиторијум. Културно-књижевно вече отворили су 
професор историје Саша Малимарков и концерт-мајстор Нада 
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Петров, која је на виолини извела соло медитасион из опере 
„Таис“ Жила Маснеа.  

О Јашиновом занимљивом издавачком подухвату 
говорио је најпре викар Маринко Марков, рекавши да је аутор 
једна од младих нада Српске православне епархије 
темишварске и да су овакви подухвати вредни сваке похвале, 
не само зато што нам достојно дочаравају део наше историје 
на овим просторима, већ и зато што значајно доприносе 
вековној банатској мултикултуралности.  

Иако је књига фокусирана на осам српских племићких 
породица, она прати развој и других угледних српских кућа са 
овог поднебља, укупно око њих 30-так. Докторска дисертација 
о. Саше Јашина пружа веродостојан увид у еволуцију 
Лазаревића, Бранковића, Поступовића, Јакшића, Белмужевића, 
Петровића и Цреповића и представља својеврстан историјски 
путоказ за XV и XVI век.  

 

 
 
Др Думитру Цејку, директор решичког Музеја брдског 

Баната, један од координатора Јашинове докторске тезе је 
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напоменуо да је аутор истраживање вршио у неколико праваца 
и да је оно темељито и засновано на историјским изворима. 

 Осим начина живота српских племићких породица у 
Мађарском царству, књига Саше Јашина осликава уједно и 
војни живот тога доба, хералдику и вероисповедни идентитет 
тадашњих српских елита из Баната.  

Проф. др Николаје Царан је са пуно емоција причао о 
фасцинантности историје напомињујући да је реч о књизи која, 
ослобођена идеологије, говори о божијем дару српских 
племића и веома занимљиво дочарава њихову борбу за 
одбрану вере и идентитета, јер, како рече угледни професор 
„без вере нема ничега, а Срби то најбоље знају и зато је 
безрезервно бране већ вековима“.  

На крају се пуној сали љубитеља српске историје 
обратио и сам аутор. Он је скромно изјавио да је пресрећан 
што је ова промоција својеврстан празник књиге и да је његова 
докторска теза само један део онога што је вредно забележити 
о српским племићким породицама.  

Књига садржи богату библиографију и илустрована је 
репродукцијама грбова, кованог новца и печата, као и 
родословима српских племићких породица из Баната.  

Рајко Корња 
 
 

ИЗУЗЕТНИ НАСТУПИ ХОРА ТЕМИШВАРСКЕ 
СРПСКЕ САБОРНЕ ЦРКВЕ 

 
Хор Православне Српске саборне цркве у Темишвару је и 

ове године, по дугој традицији, наступио на фестивалу Дани 
духовне музике, који сваког децембра организује Муници-
пијски савет Темишвара и Филхармонија „Банатул“ у спомен 
херојима палим за слободу у Револуцији 1989. године.  
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Овогодишње, двадесет и друго издање је одржано у 
периоду 12-14. децембар 2015. у сали „Капитол“ и окупило је 
шест хорова са духовним репертоаром, који припадају темиш-
варским црквама румунске и српске православне, 
римокатоличке, грчкокатоличке, реформатске и адвентистичке 
цркве. 

У недељу, 13. децембра је наступио и Хор Православне 
Српске саборне цркве у Темишвару којим диригује проф. Јоца 
Бугарски. Репертоар је садржао композиције Рождество Твоје 
(Божићни тропар) – Стеван Мокрањац, Дјева днес (Божићни 
кондак) – Тамара Петијевић / Исидор Бајић, Господи возвах – 
Корнелије Станковић, Велика јектенија – Пјотр Иљич 
Чајковски, Свјете тихиј – непознати аутор (руски напев), La 
Vitleem – Николае Лунгу, Богородице Дјево – непознати аутор 
(руски напев), Шчедрик – Микола Леонтович и Кто Бог велиј 
– Дмитри Бортњански. Као солиста наступио је Миодраг 
Попов. 

 

 
 
Истог дана, али касније те вечери, наш хор је наступио и 

у румунској православној цркви у темишварском кварту 
Дачија, где је одржано једанаесто издање фестивала „Песме 
Витлејема“, својеврсни конкурс божићних песама, који сваког 
децембра организује Румунска православна парохија Дачија и 
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Омладинска организација „Паидеја“. За такмичење се 
пријавило петнаестак црквених хорова и вокалних група, а 
жири су сачињавали архимандрит Симеон Стана, маестро 
Диодор Никоара, маестро Георге Костин и проф. Овидију 
Ђулвезан. 

Протојереј-ставрофор Јоан Буде, старешина цркве у 
кварту Дачија је изабраним речима говорио о радости коју 
хорско певање доноси свима који уживају у црквеној музици и 
о заслугама проф. Бугарског у одржавању високог нивоа изво-
ђења српског хора, поздравивши и присуство протојереја-
ставрофора Мирослава Стојкова, покретача Хора Српске 
саборне цркве, који је сваке године присутан на фестивалу да 
би подржао и видео његове извођаче. Хор којим диригује 
проф. Јоца Бугарски је веома успелим наступом обележио 
учешће на фестивалу композицијама: Рождество Твоје 
(Божићни тропар) – Стеван Мокрањац, Господи возвах – 
Корнелије Станковић, La Vitleem – Николаје Лунгу, 
Богородице Дјево – непознати аутор (руски напев), Шчедрик – 
Микола Леонтович и Кто Бог велиј – Дмитри Бортњански – 
солиста Миодраг Попов. 

Пошто је годинама наш хор певао на овом фестивалу и 
освајао најбоље награде, овог пута је учествовао ван конкурса 
и веома успелим наступом представио се на фестивалу. Жири 
је доделио хору награду за најбољи мешовити хор фестивала, а 
проф. Јоци Бугарском специјалну награду за изузетну 
стручност и истрајност у уметности хорског певања.  

Горан Гога Пантин 
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ДУХОВНО, ИСТОРИЈСКО И КУЛТУРНО ВЕЧЕ 

 И 
ПРОСЛАВА МАТЕРИЦА У ТЕМИШВАРСКОЈ 

САБОРНОЈ ЦРКВИ 
 
Овогодишња прослава недеље светих Праотаца, када 

наша Света Црква прославља Старозаветне Праведнике и 
празник у нашем народу познат као Материце, отпочела је у 
суботу 26. децембра 2015.године, служењем празничног 
бденија у Саборној темишварској цркви, после кога је у 18. 
часова у свечаној сали Владичанског двора уприличено 
духовно, историјско и културно вече. 

 

 
 
Водитељ програма, јереј др Саша Јашин, поздравио је све 

присутне и позвао цењене госте из Србије да се обрате 
присутнима. Чули смо обраћање: осведоченог добротвора и 
великог пријатеља нашег српског народа у Румунији, 
председника Удружења српско-румунског пријатељства из 
Лужница код Крагујевца г. Светомира Маџаревића, г. Милана 
Кићевца, председника Црквене општине из Будимпеште, г. 
Ненада Карамијалковића, који је испред Историјског архива 
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Шумадије из Крагујевца представио изложбу “Ево мене, ето 
вас“, два века од Другог српског устанка. О многим вредним 
књигама издавачке куће “Бернар” из Београда говорио је г. 
Никола Дробњаковић. Приказан је и документарни филм 
“Арсен Карађорђевић” о којем је говорио редитељ Бошко 
Милосављевић.  

На сам дан празника, у недељу 27. децембра 2015. 
године, Свету Архијерејску Литургију служио је Његово 
Преосвештенство Епископ адм. темишварски Г. Лукијан уз 
саслужење свештенства Српске саборне цркве. Богослужење је 
појањем пратио хор Српске саборне цркве у Темишвару. 
Литургијском сабрању присуствовао је верни народ, који је у 
великом броју приступио Светој тајни причешћа. О значају 
празника беседио је игуман Јустин (Стојановић). 

 

 
 
После отпуста Свете Литургије, четрнаесторо ђака 

Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару, 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015 
 

237 
 

представило је свој рецитаторски програм посвећен мајкама уз 
читање неколико текстова о овом празнику, којег су спремили 
под упутством њихових учитељица Вере Жупунски и Јасмине 
Штецко. За исти су награђени поклон пакетићима. 

Након програма којим су деца улепшала ову прославу, од 
стране архијерејског заменика о. Маринка Маркова су сви 
позвани да у Владичанском двору присуствују отварању, сада 
већ традиционалне изложбе женских ручних радова, ове 
године из наших села-парохија Српског Семартона, Иванде и 
Улбеча. Присутни су могли да виде како изгледају 
традиционални пешкири, умиваоници, ношње и остали 
производи народне радиности. 
 

 
 
О изложби је говорио парох из Улбеча, протонамесник 

Иван Попов. Он је захваљујући ЊП Епископу Лукијану са 
чијим благословом је пре више година установљено овакво 
епархијско празновање Материца, представио “уметничке 
радове“ своје и комшијских парохија. Инспирисан текстовима 
из пребогате заоставштине Светог владике Николаја охридског 
и жичког- “новог Српског Златоустог” рекао је: “ручни радови 
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јесу уметнички, јер су потекли из златних руку наших српских 
матера. Част и похвала српским матерама! Коме ако не њима? 
И када да кажемо то, ако не данас на српски празник светих 
матера, на Материце? Кажем српски, због тога што само Срби 
имају и држе овај празник Материца. Сећамо се данас многих 
светих матера из прошлости хришћанске Цркве, и из 
прошлости наше српске Цркве, тако да и ми данас и свагда 
сећајмо се наших матера јер су и оне “свете” за нас, и 
помолимо се Господу Богу овом молитвом: Помози нам Оче 
наш небески да се и ми као деца Твоја вежемо уза те љубављу 
деце према родитељу своме, а Ти се вежи уз нас љубављу 
родитеља према деци својој. Да Ти будеш наш и ми Твоји, 
навек века. Амин”. 

Изложбу је поуком отворио Његово Преосвештенство 
Епископ Г. Лукијан 

игуман Јустин (Стојановић) 
Горан Гога Пантин 
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КАНОНСКЕ ПОСЕТЕ,  
ПРИЈЕМИ И СЛУЖЕЊА  

 
 

ЕПИСКОПА АДМИНИСТРАТОРА ТЕМИШВАРСКОГ  
Г. Г. ЛУКИЈАНА У 2015. Години 

 
 
Припремио: Епископ Лукијан 
 

16.01. У Темишвару - Град на Царским часовима.  
16.01. Примио чланове обитељи манастира Бездина.  
16.01. Примио о. Љубомира Матић, пароха у Чакову.  
17.01. Бденије у Темишвару- Мехала.  
18.01. Недеља, Крстов-дан. Бденије служио са викарем о. 

Маринком Марков и ђаконом Миодрагом Јовановић.  
19.01. Богојављење. У Соколовцу служио литургију са викарем 

о. Маринком Марков, егзархом иг. Јустином (Стоја-
новић), златичким игуманом о. Герасимом (Милић), о. 
Перицом Живановић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтеци: теолог Синиша Кнежевић (Епархија будимска) и 
богослов Миле Јанковић, а појала деца соколовачке 
основне школе са Васом Моза и Снежаном Михај, као 
диригентима. Присутна и базијашка игуманија 
Теофанија (Ковачевић).  

19.01. На граничној реци Нери са ЊП Епископом банатским 
г.г. Никанорем и служашчима Епархије банатске и 
темишварске обавио заједничко, јединствено у 
православљу велико водо-освећење у две државе, уз 
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присуство представника Србије и Румуније, спортских 
пливача и бројног верног народа.  

20.01. Свети Јован. На литургији у Вршцу, а потом и слави ЊП 
Епископа банатског г. г. Никанора пререзао славски 
колач.  

20.01. На Крсној слави код о. Саше Јашин.  
22.01. У Резиденцији у Темишвару одржао седницу ЕУ Одбора 

Епархије темишварске.  
22.01. Код о. Стојана Петровић на појутарју Крсне славе.  
24.01. На послужењу код ипођакона Зорана Благојев, поводом 

његове Крсне славе.  
25.01. Недеља. У Сараволи служио литургију са викарем о. 

Маринком Марков, о. Огњаном Плавшић, о. Верољубом 
Брнзеј и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирали 
теолози Перица Орбишор, Синиша Кнежевић и Снежан 
Михај. Појао месни хор.  

26.01. На свечаном ручку код протојереја Јоце Несторовић.  
27.01. Свети Сава. У Араду служио литургију са ЊВП  

Архиепископом Тимотејем Шевић (Румунска црква), 
викарем о. Маринком Марков, егзархом иг. Јустином 
(Стојановић), о. Огњаном Плавшић, о. Штефаном 
Покурар (Румунска црква), архиђаконом Тиберијем и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирали теолози: 
Синиша Кнежевић (Епархија будимска) и Перица 
Орбишор. Појао хор цркве Петра и Павла из Арада под 
управом теолога Зорана Мутавски. Одслужили помен 
племенитој породици Текелија.  

29.01. Вериге Светог Петра. У Темишвару Град служио 
литургију поводом своје преславе са викарем о. 
Маринком Марков, о. Зораном Остојић (парохом из 
Будимпеште), егзархом иг. Јустином (Стојановић), 
старешином манастира Св. Георгија о. Никоном 
(Корићанац) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
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Чтецирали ипођакон Зоран Благојев и Синиша 
Кнежевић (Епархија будимска). Присутан и дворски 
монах из Сентандреје о. Инокентије (Лукин). Славски 
колач пререзали ЊП Епископ банатски г. г. Никанор,о. 
Нинослав Качарић из Вршца и о. Зоран Остојић из 
Будимпеште.  

Присутни базијашка игуманија мати Теофанија (Ковачевић) и 
златички игуман о. Герасим (Милић), б. војни аташе Р. 
Србије у Будимпешти Марко Новаковић, као и друге 
званице.  

30.01. Свети Антоније Велики. На послужењу код дипл. 
Теолога Антонија Бохак, поводом његовог Имен-дана.  

31.01. У Резиденцији у Темишвару одржао редовну годишњу 
седницу Епархијског савета Епархије темишварске.  

01.02. Недеља. У Дети служио литургију са о. Браниславом 
Станковић, о. Љубодрагом Богичевић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Појали теолози Перица 
Орбишор и Снежан Михај те месни хор. Чтецирао 
теолог Синиша Кнежевић, Епархија будимска.  

01.02. Посетили градилиште новог храма у Дети.  
14.02. Задушнице. У Темишвару Град служио литургију и 

парастос са викарем о. Маринком Марков и ђаконом 
Миодрагом Јовановић.  

14.02. Венчао Миодрага Попов са навестом Дијаном.  
15.02. Сретење. У Дињашу служио литургију са викарем о. 

Маринком Марков, о Браниславом Станковић, о. 
Милорадом Остојић, ђаконом Миодрагом Јовановић и 
чтецима Перицом Орбишор и Синишом Кнежевић.  

15.02. Посетио манастир Бездин.  
15.02. Одржао помен дугогодишњем црквењаку Саборне цркве 

пок. Боривоју-Бати Благојев, који је деценијама верно 
служио свети олтар, као прави „син цркве“.  

16.02. Посетио манастир Бездин.  
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18.02. Примио о. Борислава Макавеј, пароха у Ченеју.  
18.02. Примио старешину манастира Светог Георгија 

протосинђела Никона (Корићанац).  
19.02. Примио јеромонаха Клеопу, професора у Богословији у 

Сремским Карловицима.  
20.02. Примио декана Богословског факултета Универзитета 

Источно Сарајево др. Дарка Ђого и пратњу.  
22.02. Сирна недеља. У Фењу служио литургију са викарем о. 

Маринком Марков, о. Браниславом Станковић, ђаконом 
Миодрагом Јовановић, чтецима Перицом Орбишор и 
Снежаном Михај.  

22.02. - 27.02. Чиста седмица. У манастиру Светог Георгија са 
монаштвом Епархије темишварске провео прву седмицу 
Часног поста служећи све по типику.  

23.02. У манастиру Светог Георгија на повечерју читао Канон 
Андреја Критског.  

24.02. У манастиру Светог Георгија на повечерју читао Канон 
Андреја Критског.  

24.02. Чиста среда. У манастиру Светог Георгија служио 
пређеосвећену литургију са златичким игуманом о. 
Герасимом (Милић) 

24.02. У манастиру Светог Георгија на повечерју читао Канон 
Андреја Критског.  

27.02. Чисти петак. У манастиру Светог Георгија служио 
пређеосвећену литургију са златичким игуманом о. 
Герасимом (Милић), старешином манастира Бездина јм. 
Емилијаном (Тасић) и ђаконом Миодрагом Јовановић.  

27.02. У Епископском двору примио о. Бранислава Станковић.  
27.02. У Епископском двору примио г-ђицу Тијану Галић и 

Дејана Попов.  
28.02. Теодорова субота. На литургији у Темишвару Град, а 

затим код о. Мирослава Стојков пререзао колач 
поводом његове Крсне славе.  
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01.03. Недеља Православља. У Темишвару Град служио 
литургију са викарем о. Маринком Марков, егзархом иг. 
Јустином (Стојановић), о. Мирославом Стојков, о. 
Мирославом Драган, о. Јоцом Несторовић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтеци: ипођакон Зоран Благојев 
и теолог Перица Орбишор.  

01.03. У епископском двору у свечаној сали приређена 
изложба посвећена Недељи православља. Изложбу 
отворио ЊВП Митрополит банатски г. г. Јован у 
пратњи ЊП Епископа  лугошког гг. Пајсија, а у 
присуству дипломатског кора и других званица.  

02.03. Пачисти понедељак. У Темишвару Град служио 
пређеосвећену литургију са златичком игуманом 
Герасимом (Милић), старешином манастира Светог 
Георгија о. Никоном (Корићанац), и ђаконима Јосифом 
Станковић и Миодрагом Јовановић. Чтеци: ипођакон 
Зоран Благојев и Перица Орбишор. Одржана братска 
исповест, причест и брацки састанак свештенства и 
монаштва Епархије темишварске.  

03.03. Примио директора Завода за заштиту културних добара 
из Новог Сада г. Зорана Вапа са сарадницима.  

04.03. У Улбечу служио пређеосвећену литургију са о. 
Миливојем Горник и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Појао о. Иван Попов, а чтец теолог Перица Орбишор. 
Присутна била деца Забавишта са педагозима.  

05.03. У Музеју Баната посетио изложбу графике Рембранта.  
06.03. У Епископском двору примио њ. екселенцију 

амбасадорку Босне и Херцеговине Нину Сајић са 
пратњом, акредитовану у Букурешту.  

06.03. У Епископском двору примио ЊП Епископа Софронија 
из Великог Варада (Орадеа), са његовом пратњом.  

08.03. Недеља пачиста. У Кетфељу служио литургију са 
викарем о. Маринком Марков, о. Благојем Чоботин и 
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ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци теолози: Перица 
Орбишор и Снежан Михај. Појао месни хор.  

09.03. Обретење главе Светог Јована. У Темишвару Град 
служио пређеосвећену литургију са викарем о. 
Маринком Марков и ђаконом Миодрагом Јовановић.  

30.03. У манастиру Бездин служио пређеосвећену литургију са 
о. Светомирем Миличић из Деске (Епархија будимска), 
старешином ман. Бездина јм. Емилијаном (Тасић) и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Игуман манастира 
Српски Ковин о. Андреј (Пандуровић), као духовник 
монаштва Епархије темишварске, исповедио монаштво.  

Одржан братски састанак са свештенством и монаштвом 
арадског архијерејског намесништва.  

31.03. У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену 
литургију са игуманом манастира Српски Ковин о. 
Андрејем (Пандуровић, Епархија будимска), стареши-
ном манастира Светог Георгија о. Никоном (Корићанац) 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Игуман манастира 
Српски Ковин о. Андреј (Пандуровић), као духовник 
монаштва Епархије темишварске, исповедио монаштво.  

Одржан братски састанак са свештенством и монаштвом 
темишварског архијерејског намесништва.  

02.04. У Епархијском двору одржао седницу ЕУ Одбора.  
03.04. У Ченеју служио пређеосвећену литургију са о. Зораном 

Мајкић (Епархија осечко-пољска и барањска), о. 
Бориславом Макавеј и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Појали месни појац Миодраг Арађан и теолог Снежан 
Михај.  

04.04. Лазарева субота. У Лесковици служио литургију са 
златичким игуманом Герасимом (Милић), о. Борислa-
вом Ђорђевић и ђаконом Миодрагом Јовановић.  

04.04. Лазарева субота. У Лесковици обавио врбицу и служио 
вечерње уочи Цвети.  
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05.04. Цвети. У Соколовцу служио литургију са златичким 
игуманом о. Герасимом (Милић), о. Перицом 
Живановић,  ђаконом Миодрагом Јовановић, чтецом и 
диригентом школској деци богословом Милетом 
Јанковић, а присутна је била и игуманија манастира 
Базијаш мати Теофанија (Ковачевић).  

05.04. Вечерње у манастиру Златици.  
06.04. Велики понедељак. У Луговету служио пређеосвећену 

литургију са златичким игуманом о. Герасимом 
(Милић) и ђаконом Миодрагом Јовановић, а за 
певницом о. Мирослав Ђурковић, о. Јоца Живанвић и о. 
Перица Живановић.  Чтецирао и водио хор школске 
деце богослов Миле Јанковић.  

06.04. У манастиру Златици служио бденије са игуманом о. 
Герасимом (Милић).  

07.04. Велики уторак и Благовести. У селу Златица служио 
литургију са златичким игуманом о. Герасимом 
(Милић) и  ђаконом Миодрагом Јовановић, а чтецирао и 
дириговао  школској деци богослов Миле Јанковић. 
Присутни и игуманија манастира Базијаша мати 
Теофанија (Ковачевић) о. Мирослав Ђурковић, о. 
Борислав Ђорђевић, о. Перица Живановић и о. Јоца 
Живановић.  

08.04. Велика среда. У Манастиру Златица служио 
пређеосвећену литургију са о. Перицом Живановић, о. 
Бориславом Ђорђевић и ђаконом Миодрагом Јовановић, 
а чтецирао богослов Миле Јанковић.  

Одржан братски састанак са свештенством и монаштвом 
соколовачког архијерејског намесништва.  

08.04. Посетио парохију Радимна.  
08.04. Посетио парохију Мачевић.  
09.04. Велики четвртак. У манастиру Златица на јутрењу.  
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09.04. У Белобрешкој служио литургију са о. Савом Мареш, о. 
Савом Станковић, о. Верољубом Гвозденовић, о. 
Душком  Кључар, ђаконом Миодрагом Јовановић, а 
били и о. Бошко Тикартић и о. Дејан Жигум. Чтецирао 
богослов Миле Јанковић. Појао месни хор.  

Служио помен диригентици месног хора пок. Ружици.  
09.04. Посетио парохију Дивић ради увида у новоизграђену 

црквену салу и канцеларију за свештеника.  
09.04. Велики четвртак. У Манастиру Базијашу служио 

јутрење Великог петка са 12 Еванђеља. Саслуживали 
игуман златички о. Герасим (Милић) и ђакон Миодраг 
Јовановић, а за певницом игуманија мати Теофанија 
(Ковачевић).  

10.04. Велики петак. Ходочашће Христовим гробовима у 
парохијама арадског архијерејског намесништва: 1. 
Надлак; 2. Печка; 3. Торња; 4. Арад Гај; 5. Арад; 6. 
Фенлак;  7. Нађфала; 8. Мунара.  

У Мунари служио Опело Христово са настојатељем манастира 
Бездина о. Емилијаном (Тасић), ђаконом Миодрагом 
Јовановић, а у присуству монаха Кирила (Згајбуљ) и 
искушенице Александре Ковачевић.  

У манастиру Бездину служио Опело Христово са чланови 
манастирске Обитељи.  

11.04. Велика субота. У манастиру Бездину служио литургију 
са старешином манастира Бездина о. Емилијаном 
(Тасић) и ђаконом Миодрагом Јовановић, а уз појање 
монаха Кирила (Згајбуљ) и искушенице Александре 
Ковачевић.  

Наставио ходочашће Христовим гробовима по арадском 
архијерејском намесништву: 9. Велики Семпетар;  10. 
Саравола; 11. Велики Семиклуш; 12. Чанад; 13. Кнез; 
14. Кетфељ; 15. Моноштор. 16. Темишвар Мехала и 17. 
Темишвар Фабрика.  
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12.04. Васкрсење Христово. Васкршње јутрење служио у 
Варјашу са егзархом иг. Јустином (Стојановић), о. 
Радом Арсин, о. Душаном Кључар и ђаконом Миодра-
гом Јовановић, уз присуство дворског монаха из 
Сентандреје о. Инокентија (Лукин). Појао месни хор и 
теолози Перица Орбишор и Снежан Михај.  

12.04. Васкрс. У Темишвару Град служио литургију са викарем 
о. Маринком Марков, егзархом иг. Јустином 
(Стојановић), о. Мирославом Стојков, о. Мирославом 
Драган, о. Јоцом Несторовић, ђаконом Миодрагом 
Јовановић а био и дворски монах из Сентандреје о. 
Инокентије (Лукин). Чтецирали ипођакон Зоран 
Благојев и Перица Орбишор.  

Дугогодишњем појцу и ктитору и врлом хришћанину г. 
Николи Попов уручен Орден Епархије темишварске.  

Присуствовао васкршњем пријему код румунског 
темишварског митрополита ЊВП г. г. Јована.  

13.04. Светли понедељак. У Темишвару-Махала служио 
литургију са викарем о. Маринком Марков, о. Живком 
Велимировић,о. Стојаном Петровић, ђаконима Јосифом 
Станковић и Миодрагом Јовановић а чтецирали 
Томислав Петровић и Стефан-Инди Боцок.  

14.04. У Српском Семартону крстио Анастасију, кћерку пароха 
Миливоја Горник и попадије Милене.  

18.04. У манастиру Светог Георгија служио бденије са о. 
Никоном (Корићанац) и ђаконом Миодрагом Јовановић.  

19.04. Томина недеља. У Решици служио литургију са викарем 
о. Маринком Марков, о. Васом Лупуловић, и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтеци: Перица Орбишор, 
Снежан Михај и Синиша Кнежевић. Појао месни хор.  

19.04. У Решици одликовао дугогодишњег председника 
црквене општине Решица и члана Епархијског савета г. 
Петра Радивојевић Орденом Епархије темишварске.  
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05.05. У манастиру Светог Георгија служио празнично 
бденије.  

06.05. Ђурђевдан. У манастиру Светог Георгија служио 
литургију са: егзархом о. Јустином (Стојановић), о. 
Васом Жупунски, о. Љубомирем Матић, о. Слободаном 
Вујић и ђаконима Јосифом Станковић и Миодрагом 
Јовановић. Чтеци: Перица Орбишор и Синиша 
Кнежевић.  

07.05. У Епископији у Темишвару примио екипу рестауратора 
из Новог Сада.  

08.05. У Епископији у Темишвару примио дипломираног 
теолога Данила Божин и госпођицу Нарћису и дао им 
благослов за ступање у брак.  

14.05. - 29. 05. Учествовао у раду Архијерејског Сабора СПЦ 
20.05. У Саборној цркви у Темишвару дочекао Њ. П. Епископа 

британско-скандинавског г. г. Доситеја и служио 
празнично бденије.  

21.05. Спасовдан. Служио литургију у Српском Семартону са 
протојерејем-ставрофорем Александром Петровић, 
протојерејем Васом Жупунски, јерејем Миланом 
Миоковић, јерејем Бориславом Макавеј, јерејем 
Миливојем Горник, и ђаконима Јосифом Станковић и 
Миодрагом Јовановић.  

24.05. Свети Кирило и Методије. На позив Њ. П. Епископа 
банатског г. г. Никанора саслуживао литургију у 
Качареву.  

30.05. Задушнице. У Темишвару-Град служио литургију и  
парастос са игуманом Јустином (Стојановић).  

31.05. Духови. Служио литургију у Улбечу са игуманом 
Јустином (Стојановић), јерејем др. Сашом Јашин, о. 
Иваном Попов, о. Миливојем Горник и ђаконом 
Миодрагом Јовановић.  
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01.06. Други дан Духова. Служио литургију у манастиру 
Бездин са јеромонахом Емилијаном (Тасић) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић, а појали игуман Јустин 
(Стојановић), монах Инокентије (Лукин) и манастирска 
обитељ.  

03.06. Св. цар Константин и царица Јелена. У Темишвару-Град 
служио литургију са викарем протојерејем-ставрофорем 
Маринком Марков, игуманом Јустином (Стојановић), 
протојерејем Мирославом Драган, протојерејем Јоцом 
Несторовић и ђаконом Миодрагом Јовановић.  

05.06. У резиденцији у Темишвару на пријему приређеном од 
монаха Инокентија (Лукин). 

06.06. У Темишвару-Град присуствовао на смотри хорова 
Епархије темишварске.  

27.06. У Темишвару-Град служио празнично бденије са о. 
Слободаном Вујић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Појао хор из Темишвара- Град.  

28.06. Недеља, Видовдан. Служио литургију у манастиру 
Златица са викарем о. Маринком Марков, игуманом 
Јустином (Стојановић), о. Живом Мартиновић, о. 
Душком Кључар и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирали ипођакон Зоран Благојев, теолог Перица 
Орбишор и богослов Миле Јанковић. Појао хор из 
Темишвара-Град.  

Служио парастос за војсковође и војнике погинуле за веру и 
отаџбину.  

28.06. Канонска посета манастиру Базијаш.  
28.06. Канонска посета манастиру Кусић.  
29.06. У Епархијској резиденцији у Темишвару примио 

протојереја-ставрофора Живка Велимировић.  
30.06. Учинио посету Њ. П. Епископу банатском г. г. 

Никанору.  
30.06. Посетио у манастиру Св. Георгија дечији камп.  
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01.07. У Епархијској резиденцији примио умировљеног викара 
протојереја- ставрофора Владимира Марковић.  

02.07. У Епархијској резиденцији у Темишвару у одвојеним 
посетама примио о. Дину Чоков, о. Стојана Петровић, 
ђакона Јосифа Станковић и дипл. теолога Лазара 
Станковић, и доделио им благослов за даље студије.  

07.07. Ивандан. Служио литургију у Рудни са викарем 
Маринком Марков,о. Тиберијем (Румунска Православна 
Црква), о. Васом Жупунски, о. Милорадом Остојин, о. 
Кристи (Румунска православна црква), о. Сашом Јашин, 
о. Миланом Миоковић, о. Миливојем Горник и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтецирао дипл. теолог Перица 
Орбишор.  

08.07. У Епархијској резиденцији у Темишвару примио у 
одвојеним посетама архијерејског намесника арадског 
о. Огњана Плавшић и о. Борислава Макавеј.  

09.07. У Темишвару-Град служио молебан за здравље оболелог 
протојереја-ставрофора Раденка Стојковић.  

11.07. У Темишвару-Град служио празнично бденије са 
викарем Маринком Марков, о. Зораном Мајкић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић.  

12.07. Петров-дан. У Темишвару-Град поводом Крсне славе 
служио литургију са умировљеним викаром 
Владимиром Марковић, викарем Маринком Марков, о. 
Зораном Мајкић, о. Мирославом Драган, о. Јоцом 
Несторовић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирали: ипођакон Зоран Благоев, теолог Синиша 
Кнежевић, теолог Перица Орбишор и ученик Милан 
Мајкић.  

13.07. У Темишвару-Град служио помен упокојеним члано-
вима породице Пантелић.  

15.07. Служио литургију у манастиру Бездин са о. Пером 
Илијевић, ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирао 
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теолог Синиша Кнежевић. За певницом деца из кампа и 
монах Инокентије (Лукин).  

31.07. Свети Емилијан. У манастиру Бездин, служио литургију 
са о. Јустином (Сојановић) и јеромонахом Емилијаном 
(Тасић) а  поводом Имен-дана оца Емилијана. Појали 
монах Инокентије (Лукина) и хор деце у кампу, а 
чтецирао теолог Синиша Кнежевић. После литургије 
пререзао колач за Имен-дан о. Емилијана.  

01.08. Света Евгенија-царица Милица. У манастиру Светог 
Георгија служио литургију са о. Јустином (Стојановић) 
и о. Никоном (Корићанац). Пререзао колач за Имен-дан 
монахиње Евгеније.  

01.08. У Резиденцији у Темишвару примио високе 
представнике РМК цркве: емеритног кардинала Колоње 
Јоакима Меиснер, бискупа темишварског Мартина Рос 
и бискупа великоварадског Ласла Бачкаи.  

01.08. У Варјашу венчао г. Далибора Јоргован, сина пок. проте 
Милана и попадије Леле, са невестом Камелијом.  

02.08. У пратњи викара о. Маинка Марков на прослави 
поводом генералне обнове РМК самостана Марија 
Радна у Липовачким Планинама.  

09.08. Недеља. У пратњи о. Јустина (Стојановић) и монаха 
Инокентија (Лукин) у Саборној цркви у Вршцу, 
саслуживао ЊП Епископу банатског г. г. Никанору, а 
поводом његовог 30-то гдишњег јубилеја архијерејске 
службе. Том прилико уручио ЊП Епископу банатском 
г. г. Никанору као поклон комплет инсигнија.  

09.08. У манастиру Светог Георгија посетио Школу појања 
Епархије темишварске.  

12.08. Света Ангелина. У манастиру Бездин служио литургију 
са архијерејским намесником арадским о. Огњаном 
Плавшић, о. Душаном Кључар и ђаконом Миодрагом 
Јовановић, а затим и парастос покојној игуманији 
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манастира Бездина Ангелини (Бајић). Чтецирали: теолог 
Синиша Кнежевић и брат Никола (Крагујевац), а појали 
манастирска обитељ и теолог Зоран Мутавски.  

12.08. Учинио канонску визитацију Сараволи и узео увида у 
радове на храму Преноса моштију светог оца Николаја.  

13.08. У храму Темишвар-Град служио помен ново-
представљеном о. Раденку Стојковић.  

14.08. У Темишвару Град на поклоњење Часном Крсту и 
освећењу водице.  

15.08. У манастиру Светог Георгија служио литургију са о. 
Јустином (Стојановић) о. Никоном (Корићанац) и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирали: теолог 
Синиша Кнежевић, Томислав Петровић, Стефан Боцок, 
Алекса Кецојевић (из Вршца). Појали полазници Школе 
појања Епархије темишварске. На крају свечано 
уручивање диплома полазницима 17 . генерације Школе 
појања.  

 

 
15.8.2015. После Свете архијерејске Литургије у манастиру Светог Георгија 
– Епископ Лукијан са предавачима и полазницима ΧVII генерације Школе 

појања Епархије темишварске 
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15.08. Учинио канонску визитацију храму Вазнесења 
Господњег  Толвадији.  

16.08. У Темишвару-Махала служио заупокојену литургију и 
опело за покојног о. Раденка Стојковић Саслуживали: 
умировљени викар Владимир Марковић, о. Алексанадар 
Петровић, игуман Јустин (Стојановић), о. Мирослав 
Стојков, о. Стојан Петровић, о. Живко Велимировић, о. 
Слободан Вујић, ђакони: Јосиф Станковић и Миодраг 
Јовановић. Чтецирали: теолог Синиша Кнежевић, 
Томислав Петровић, Стефан Боцок.  

17.08. У Резиденцији у Темишвару примио о. Никона 
(Корићанац), о. Живка Велимировић и архијерејског 
намесника темишварског о. Бранислава Станковић, у 
одвојене посете.  

18.08, У манастиру Базијаш служио бденије са о. Дејаном 
Жигум, о. Никоном (Корићанац) и ђаконом Миодрагом 
Јовановић.  

18.08. У Базијашу на књижевној вечери Савеза Срба у 
Румунији.  

19.08. Преображење. У манастиру Базијаш служио литургију 
поводом манастирског сабора са о. Перицом Живановић 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирали: теолог 
Перица Орбишор, теолог Синиша Кнежевић, богослов 
Миле Јанковић. Колач резао са викарем о. Маринком 
Марков, о. Љубомирем Матић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. У свечаности узело учешће сво свештенство 
соколовачког намесништво на челу са архијерејским 
намесником о. Васом Плестић.  

20.08. Службена посета Патријаршији у Београду.  
22.08. У Темишвару Град за своје покојне служио заупокојену 

литургију са викарем о. Маринком Марков и ђаконом 
Миодрагом Јовановић.  
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23.08. Недеља. У Араду служио литургију са викарем о. 
Маринком Марков, архијерејским намесником 
арадским о. Огњаном Плавшић, игуманом Јустином 
(Стојановић) и ђаконом Миодрагом Јовановић. Појао 
хор храма Светог Петра и Павла под вођством теолога 
Зорана Мутавски.  

24.08. Са викарем о. Маринком Марков и мајсторем 
Будимирем посетили Музеј епархије будимске у 
Сентандреји, ради увида у изглед ондашњег депоа 
икона, а ради узора за опремање истог у Темишвару.  

26.08. У Резиднецији у Темишвару примио у одвојене посете: 
о. Зорана Мајкић, о. Борислава Разван, о. Благоја 
Чоботин, о. Живка Велимировић и о. Тому Стојшин.  

27.08. У манастиру Бездин служио бденије са о. Дином Чоков, 
о. Миланом Миоковић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић.  

28.08. Успење Пресвете Богородице. У манастиру Бездину 
поводом црквено-народног сабора служио литургију са 
викарем о. Маринком Марков, архијерејским 
намесником арадским о. Огњаном Плавшић, игуманом 
Јустином (Стојановић), о. Јустином Поповић (из 
манастира Бодрога), о. Штефаном Пакурар (Румунска 
црква) о. Душаном Кључар и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. Чтецирали: теолог Зоран Мутавски, теолог 
Перица Орбишор, брат Никола (из Крагујевца).  

28.08. У Чакову на храмовној слави на вечерњи пререзао 
славски колач. Служили о. Слободан Вујић, о. Тиберију 
(Румунска црква), игуман Јустин (Стојановић) и ђакон 
Миодраг Јовановић. За певницом: игуманија базјашка 
мати Теофанија (Ковачевић) о. Стојан Петровић, о. 
Љубомир Матић и теолог Снежан Михај.  
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29.08. Свети Рафаило банатски. У Темишвару Фабрика 
поводом Славе свештенства архијерејског намесништва 
темишварског, пререзао колач.  

30.08. Недеља. Служио литургију у Темишвару Град са 
викарем о. Маринком Марков, егзархом Јустином 
(Стојановић), о. Мирославом Драган, о. Јоцом 
Несторовић и ђаконом Миодрагом Јовановић.  

10.09. Посетио краљевску резиденцију румунске династије у 
Пелешу.  

12.09. Литургија и троносање храма Вазнесења Господњег у 
Парцу. Служио са: викарем о. Маринком Марков, 
архијерејским намесником о. Браниславом Станковић, 
егзархом о. Јустином (Стојановић), о. Слободаном 
Вујић, ђаконом Јосифом Станковић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтецирали: ипођакон Зоран 
Благојев, теолог Перица Орбишор. Појало свештенство 
темишварског намесништва. Пароха у Парцу о. 
Слободана Вујић наградио звањем протонамесника, 
због генерално поправљене своје парохијске цркве. 
Председнику месне општине г. Михају Флорину 
Петрикашу, због залагања око обнове цркве, учучио 
високо одликовање, Орден Епархије темишварске.  

20.09. Недеља. У Великом Вараду, са викарем о. Маринком 
Марков, а на позив надлежног румунског архијереја ЊП 
Епископа великоварадског г. г. Софронија, саслуживао 
на литургији поводом 320. година Велико-варадске 
епархије. У литургији саслуживали: ЊВП митрополит 
из Сибиња г. г. Лавренције, ЊВП митрополит из Клужа 
г. г. Андреј, ЊП епископ-домаћин г. г. Софроније, ЊП 
епископ Ковасне и Харгите Андреј, ЊП епископ-викар 
Лугожки г. г. Пајсије.  
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21.09. У Торњи служио литургију са викарем о. Маринком 
Марков, о. Милованом Милин и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. Чтец: теолог Перица Орбишор.  

24.09. У резиденцији у Темишвару у присуству службеника 
примио попадију г-ђу Миру Миоковић.  

24.09. На свечаном пријему код дипломираног теолога г. 
Перице Орбишор.  

26.09. Са викарем о. Маринком Марков учинио посету 
парохији Стара Молдава и задржао се у гостима код 
архијерејског намесника о. Васе Плестић.  

27.09. Крстов-дан. У Свињици служио литургију са викарем о. 
Маринком Марков, архјерејским намесником 
соколовачким о. Васом Плестић, о. Живом Мартиновић 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Рукопроизвео 
дипломираног теолога Данила Божин за ипођакона, а 
затим и рукоположио истог у чин ђакона. Појали 
теолози Перица Орбишор и Васа Моза.  

27.09. Учинио канонску посету паројихи Мачевић.  
28.09. Свети Јосиф темишварски. Служио литургију и 

освећење ново-подигнутог храма у Улбечу. Саслужи-
вали: викар о. Маринко Марков, архијерејски намесник 
темишварски Бранислав Станковић, езгзарх игуман 
Јустин (Стојановић), о. Дина Чоков, о. Иван Попов, 
архиђакон Тиберију (Румунска црква), ђакон Јосиф 
Станковић, ђакон Миодраг Јовановић и ђакон Данило 
Божин. Рукоположио у чин презвитера о. Данила 
Божин. Унапредио о. Дину Чоков и о. Ивана Попов у 
достојанство протонамесника. Чтецирали: ипођакон 
Зоран Благојев, и ученик Немања Попов. Појао хор 
саборне цркве из Темишвара. Причест и брацки 
састанак свештенства Епархије темишварске. Уручио 
висока одликовања, Орден епархије темишварске, 
породици Стојковић из Темишвара и г. Василеу 
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Мишки, за посебно залагањем око подизања новог 
храма.  

30.09. У Резиденцији у Темишвару примио архијерејског 
намесника темишварског о. Бранислава Станковић.  

01.10. У Скиту манастира Кусић са својим сарадницима 
садили бршљан.  

02.10. На позив ЊП Епископа карансебешког г. г. Лучијана 
био на свечаном ручку у Ораовици, приређеном у част 
ЊП Епископа  будимљанско-никшићког г. г. Јоаникја и 
његове високе пратње. Са домаћинима и гостима затим 
посетили светиње Епархије темишварске: манастир 
Кусић где је служена доксологија гостима и 
домаћинима; посетили манастир Златицу где су 
дочекали високе госте и домаћине игуман Герасим 
(Милић) и школска деца са професорима из Златице и 
Соколовца као и из Прњавора. На крају су високи гости 
и домаћини учинили посету светосавској обитељи 
манастира Базијаш где их је дочекала и поздавила 
високопреподобна игуманија Теофанија (Ковачевић).  

У манастиру Базијашу дао интервју за телевизијску кућу 
Румунске патријаршије „Тринитас“.  

05.10. У манастиру Бездин служио литургију са ЊП Еписко-
пом будимљанско-никшићким г. г. Јоаникијем, викарем 
о. Маринком Марков, архимандритом Никифором 
(Миловић) игуманом Јустином (Стојановић),о. Нема-
њом, јеромонахом Арсенијем (Самарџић), јеромонахом 
Емилијаном (Тасић), ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирали: теолози Перица Орбишор, Васа Моза, Зоран 
Мутавски, Антоније Бохак и Снежан Михај.  ЊП 
Епископ г. г. Јоаникије донео део моштију (стопало) 
Светог апостола и еванђелисте Луке из манастира 
Косијерева, и после литургије поклонење моштима св. 
апостола Луке и светог Кирила бездинског.  
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06.10. Свети Инокентије. Пререзао колач дворском монаху о. 
Инокентију (Лукин) поводом његовог Имен-дана и на 
свечаном пријему тим поводом.  

10.10. Михољске задушнице. У Темишвару Град служио 
заупокојену литургију и парастос са викарем Маринком 
Марков и ђаконом Миодрагом Јовановић.  

11.10. Недеља. У манастиру Бездин служио литургију са 
архијерејским намесником протојерејем-ставрофорем 
Огњаном Плавшић, о. Пименом (из манастира 
Витовнице) и ђаконом Миодрагом Јовановић.  

Пререзао колач монаху Кирилу (Згајбуљ) поводом Имен-дана.  
11.10. Учинио канонску посету парохији Саравола.  
12.10. Са викарем Маринком Марков на пријему код 

преузвишеног бискупа темишварског Мартина Рос, а 
поводом договора обележавања 300 година од 
ослобођења Темишвара од Турака.  

13.10. У Резиденцији у Темишвару примио адвоката г-ђу 
Снежану Мару Оприш а у вези питања судског спора 
око „Макриног Дома“.  

14.10. Покров Пресвете Богородице. У манастиру Светог 
Георгија, у капели Покрова Богородице служио 
литургију са егзархом о. Јустином (Стојановић), о. 
Никоном (Корићанац) и ђаконом Миодрагом Јовановић.  

16.10. Посетио манастир Бездин. Посетио у Наћфали г. 
Тихомира Петков, члана Епархијског савета.  

18.10. Недеља. У Великом Семуклушу служио литургију са 
викарем Маринком Марков, егзархом Јустином 
(Стојановић), о. Дином Чоков и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. Чтецирали ипођакон Зоран Благојев и теолог 
Антоније Бохак. Појао месни хор.  

18.10 Посетио парохију Саравола, ради увида у радове на 
храму.  
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19.10. Свети Тома. У Темишвару - Град служио парастос 
својим покојним сродницима.  

25.10. Недеља. У Темишвару Фабрика служио литургију са 
архијерејским намесником темишварским о. 
Браниславом Станковић и о. Зораном Мајкић.  

25.10. Учествовао у крштењу Иване (у државним матицама и 
Раиса) Несторовић, кћерке протојереја Јоце и 
протинице Линде.  

26.10. Пререзао славски колач викару Маринку Марков, а 
поводом његове Крсне славе Свете Петке.  

27.10. У манастиру Бездин служио литургију са о. Емилијаном 
(Тасић) и ђаконом Миодрагом Јовановић. Појао теолог 
Перица Орбишор.  

27.10. У манастиру Бездин састанак са представницима 
општине Печка и г. Тихомирем Петков, чланом 
Епархијског савета, а у вези уређења околине манастира 
Бездина.  

28.10. Свети Лукијан. У манастиру Светог Георгија служио 
литургију са: егзархом Јустином (Стојановић), 
игуманом златичким Герасимом (Милић), 
протосинђелом Никоном (Корићанац), 
протонамесником Зораном Остојић (Епархија 
будимска) и ђаконом Миодрагом Јовановић. ЊП 
Епископ банатски г. г. Никанор пререзао колач са 
викарем Маринком Марков, а у присуству игуманије 
базијашке мати Теофаније (Ковачевић) и других 
угледних гостију.  

28.10. Служио помен новопредстављеном митрополиту дабро-
босанском Николају (Мрђа).  

29.10. Посетио Патријаршију у Београду.  
30.10. У манастиру Добруну у пратњи викара Маринка Марков 

служио са ЊС. Патријархом српским г. г. Иринејем и 
више архијереја СПЦ, те са бројним свештенством и 
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монаштвом опело над митрополитом дабро-босанским 
Николајем.  

01.11. Недеља. Служио литургију у Петровом Селу са о. 
Славољубом Везелић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирао теолог Перица Орбишор.  

02.11. Примио у Резиденцији у Темишвару архијерејског 
намесника арадског о. Огњана Плавшић и о. Корнела 
Станојевић, а у вези радова у манастиру Бездину.  

28.11. Са викарем Маринком Марков узео увида у радове у 
Епископском двору.  

29.11. Недеља. У Парцу служио литургију са егзархом 
Јустином (Стојановић), протосинђелом Никоном 
(Корићанац), протонамесником Слободаном Вујић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали теолози Драган 
Новичић, Перица Орбишор и г. Светилав Вујић.  

30.11. Свети Никон. У манастиру Светог Георгија служио 
литургију са егзархом Јустином (Стојановић), 
протосинђелом Никоном (Корићанац) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић, а појали монах Инокентије 
(Лукин, епархија будимска) и теолог Снежан Михај.  

Пререзао колач оцу Никону поводом његовог Имен-дана.  
03.12. У Темишвару-Град на литургији и причешћу ученика 

гимназије Доситеј Обрадовић.  
03.12. У Епархијској резиденцији примио архијерејског 

намесника темишварског протојереја-ставрофора 
Бранислава Станковић и јереја Зорана Мајкић.  

04.12. Ваведење. У манастиру Бездин служио литургију са 
викарем о. Маринком Марков, архијерејским 
намесником арадским о. Огњаном Плавшић, егзархом 
Јустином (Стојановић), о. Дином Чоков и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Присутно свештенство 
архијерејског намесништва арадског.  
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04.12. У манастиру Бездину служио парастос покојном о. Ђури 
Плавшић.  

06.12. Недеља. У Немету служио литургију са егзархом 
Јустином (Стојановић), о. Миланком Стојановић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали теолози Перица 
Орбишор и Снежан Михај.  

07.12. У Епархијској резиденцији примио о. Благоја Чоботин.  
09.12. У Епархијској резиденцији са преузвишеним бискупом 

Мартином Рос и другим угледним званицама 
присуствовао промоцији књиге јереја др. Саше Јашин – 
''Српске племићке породице у Банату''.  

24.12. У Епархијској резиденцији примио архијерејског 
намесника темишварског о. Бранислава Станковић, о. 
Зорана Мајкић и о. Саву Станковића.  

25.12. Свети Спиридон. У Темишвару-Фабрика на литургији и 
занатлијској слави пререзао колач.  

26.12. У Епархијској резиденцији у Темишвару на отварању 
изложбе о Другом Српском устанку и промоцији филма 
о Кнезу Арсену Карађорђевић. Присуствовали 
публициста Света Мађаревић и председник ц. о. 
Будимпешта Милан Кићевац.  

27.12. Материце. Служио литургију у Темишвару-Град са 
викарем Маринком Марков, егзархом Јустином 
(Стојановић), о. Мирославом Драган, о. Јоцом 
Несторовић, о. Сашом Јашин и ђаконом Миодрагом 
Јовановић.  

27.12. У Епархијској резиденцији у Темишвару на отварању 
пригодне изложбе женских радова из Улбеча, Српског 
Семартона и Иванде.  
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НАШИ ПОКОЈНИЦИ 
 
 
 

ЕПИСКОП ТЕМИШВАРСКИ И БАНАТСКИ 
др ГЕОРГИЈЕ ЛЕТИЋ (1872 – 1935) 

 
(поводом 80 година од смрти) 

 
Дана 8. новембра 2015. године, када Црква прославља  

празник Светог великомученика Димитрија, навршило се 
осамдесет година од смрти епископа темишварског и првог 
архијереја банатске епархије др Георгија Летића. 

Епископ др Георгије (у свету Ђорђе Летић) рођен је 19. 
априла/1. маја 1872. године у Старом Бечеју (Дунавска 
бановина) од оца Милоша, учитеља, и мајке Милеве. Његов 
отац је био брат од тетке патријарху Георгију Бранковићу, а 
рођени брат Милици Богдановић, рођеној Летић, мајци 
патријарха Лукијана Богдановића. Основну школу је завршио 
у Бачком Градишту и гимназију у Новом Саду.Замонашен је 4. 
априла 1895. године у манастиру Беочину од стране 
архимандрита Платона (Телечког), настојатеља манастира. 
Исте године, на Цвети, патријарх Георгије (Бранковић) је имао 
„свршеног богослова черновачког факултета и монаха 
манастира Беочина, Георгија Летића, рукоположити за 
патријаршијског ђакона.“ 
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Он је до избора за епископа био доктор богословља, 

редовни професор црквеног права, катихетике и педагогике у 
Карловачкој богословији, једно време настојатељ манастира 
Беочина, патријаршијски скевофилакс (ризничар), затим члан 
редакционог одбора „Богословског гласника“, као и члан 
разних комисија. За епископа темишварског изабран је 
једногласно 1903. године. Верници Српске православне 
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епархије темишварске живели су заједно са Румунима, 
Мађарима и Немцима, а нови епископ је са свима њима 
успоставио добре односе. 
 До Првог светског рата епископ др Георгије је, осим 
архипастирском раду у својој епархији, посебну пажњу 
посветио школству у целој Карловачкој митрополији. Његовом 
заслугом је 1907. године урађена реформа наставе веронауке у 
вероисповедним школама Карловачке митрополије, а његов 
Катихизис који је доживео неколико издања, коришћен је као 
уџбеник у основним школама, али и ван Митрополије, у 
Босни, Херцеговини, Далмацији, био је преведен и на чешки 
језик. 

Када је 1919. године васпостављена Српска 
патријаршија, у раду око нове организације нашег црквеног 
живота учествује и епископ др Георгије. Том приликом је 
донета одлука да за целу Патријаршију треба да важи један 
Устав. Нацрт Устава израдила је комисија у којој су од стране 
Светог архијерејског сабора учествовали: митрополит црно-
горско-приморски др Гаврило Дожић, епископ темишварски 
др Георгије Летић и епископ битољски Јосиф.  
 Због разграничења националних држава након распада 
Аустро-Угарске монархије подељена је Темишварска епархија 
на део у Румунији са седиштем у Темишвару и део у 
Југославији са седиштем у Великој Кикинди. Сâм епископ је 
од 1919.године становао у Великој Кикинди , задржавши и 
управу дела епархије који је остао у Румунији.Уједињењем 
делова Епархије вршачке и темишварске са територије 
Југославије ,образована је 1932.године Епархија банатска, а 
владика Георгије је изабран за њеног првог епископа.Седиште 
новоосноване Епархије банатске је пренето из Велике Кикинде 
у Вршац, дана 10.јула 1932.године.Истовремено је задржао и 
администрацију својом бившом темишварском епархијом на 
територији Румуније. Са 1.мартом исте године је почело 
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редовно административно и материјално пословање епархијске 
управе у Вршцу.  
 Епископ др Георгије је водио посебну бригу и о 
манастирима, те је његовим залагањем обновљен манастир 
Кусић, кога су Турци спалили 1788. године, док је  својим 
личним средствима у Зрењанину (тадашњем Петровграду) 
подигао женски манастир Свете Меланије. 
 Одмах по васпостављању уједињене Српске 
православне Патријаршије изабран је за члана средишњег 
архијерејског Сабора  и поверена му је израда свих важнијих 
одлука. Његова преданост Цркви и народу, богословско знање, 
умешност у управљању црквеним пословима довела га је до 
сталног бирања за члана Светог архијерејског синода или 
Патријаршијског савета. 

Био је једна од централних личности српске духовне и 
културне сцене Баната почетком двадесетог века. Његово поље 
на националном и духовном деловању било је широко. За 
време свог 32-годишњег епископског рада дао је архијерејски 
благослов стотинама младих за одлазак у Богословију, као и на 
Теолошки факултет. Основао је стипендијске фондове при 
Епархији и тако помагао богослове, али и ученике других 
школа. Рукоположио је на стотине богослова и послао их у 
Њиву Господњу- Цркву и школу. 
 Својим благим речима и саветима, подигао је и оснажио 
хиљаде верника, а његовим упутствима, саветима и 
финансијском помоћи, подизани су нови и обнављани стари 
храмови, капеле, школе, домови. 

Из његових списа најбоље можемо да видимо ко је у 
ствари био др Георгије (Летић), верни слуга Божији, одан 
Цркви и државама у којима је живео, богослов свога доба, 
мислилац и књижевник. Дневник који је пажљиво водио, 
скрива у себи дубоке етичке и богословске слике његове 
личности. 
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Својим Епархијама је управљао као старешина и  отац. 
Банатска епархија је под његовом кратком управом доведена у 
савршен ред, да је могла послужити и као пример другима.  

Умро је 8.новембра 1935. у Београду, а сахрањен је у 
крипти Саборног храма у Вршцу. 

Колико нас је задужио најбоље говори његов достојан 
наследник и шишегодишњи администратор банатске и 
темишварске епархије , блаженопочивши епископ шумадијски 
др Сава (Вуковић): 

„Православни Банат је дуги низ година живео, а и 
данас живи, од духовне заоставштине епископа Георгија, који 
је стигао у сваку парохију, цркву и манастир и који је убрисао 
многу сиротињску сузу, а Српска православна црква чува и 
данас светлу успомену на архијереја, који ју је у својимм 
многобројним делима не само задужио већ  и прославио.“ 

 
Будимир Кокотовић 

Богословски факултет Универзитета у Београду 
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ЈЕРОМОНАХ КИРИЛО СЕКУЛИЋ 

(19.3.1881-13.11.1955) 
 

Непрекидан монашки живот у Епархији темишварској 
као израз непрестаног духовног заједништва Срба из свих 
крајева Карловачке митрополије и оних који су силом прилика 
наставили да живе у дијаспори, доказ је вековног постојања 
Срба на овим просторима. Ове године се навршава  шест 
деценија откако је овоземаљски животни пут  окончао и Богу 
на истину отишао јеромонах Кирило Секулић, настојатељ 
клисурских и пољадијских манастира Епархије темишварске 
после Другог светског рата. 

Живојин Секулић је 
рођен 19. марта 1881. године у 
селу Рудни, у побожној 
породици, од оца Тасе и мајке 
Ревеке. Крштење  је обавио  
месни парох Арон Стојановић, а 
кум је био Јефта Стејин. 
Родитељи су му  радили као 
контрактуални радници на 
имању барона Николића. 
Старали су се да свом сину 
поред основног,  пруже и 
одабрано духовно васпитање, 
што ће касније повољно утицати 
на његов животни пут. Основно 
школско образовање је примио  

у рудњанској вероисповедној школи, али је боготражитељска 
душа младог Живојина, чезнула да свој живот благоугодно 
проведе у монашком чину. Вођен тим идеалом, уписао се у 
Монашку школу манастира Хопова. По завршетку овог течаја, 
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16. октобра 1905. године, примио је монашки постриг у 
манастиру Великој Ремети из руку игумана Јосифа (Јовичића) 
притом добивши ново монашко име Кирило. Причисљен је 
братству овог манастира. Епископ темишварски др. Георгије 
Летић рукоположио га је у (јеро)ђаконски чин 10.децембра 
1905. године у Сремским Карловцима, а у презвитерски чин 
рукоположио га је епископ вршачки Гаврило Змејановић 16. 
децембра 1905. године, такође у Сремским Карловцима.  

Од самог ступања у монашки чин, млади Кирило се 
истакао  као један од врлих посленика на њиви Господњој и 
својим активним учествовањем у раду монашког удружења 
Карловачке митрополије, двадесетих година ХХ века. Извесно 
време је био у братству манастира Раковца, одакле је 1922. 
године прешао у манастир Шишатовац где је именован за 
намесника. 

Пошто се у епархији темишварској појавила потреба за 
свештеничким кадром, јеромонах Кирило је вршио  дужност 
привременог пароха у Мачевићу (1924) и Радимни (1924-1926). 
Године 1930.  причисљен је братству манастира Бездина, где је 
обављао дужност манастирског економа и администратора 
парохија у Арад Гају, Великом Светом Николи, Чакову и 
Петровом Селу. По потреби службе са 1. децембром 1945. 
године постављен је за управитеља наших древних 
средњевековних манастира Златице, Кусића, Базијаша и 
Сириње, обављајући уједно и дужност администратора 
парохије у Соколовцу (1950-1955).  

Међутим смутноје времја по наш народ, које је 
најављивало окончање Другог светског рата , изазвано 
поготово после 1948. године, када се појавила Резолуција 
Информбироа о стању у Комунистичкој партији Југославије, 
одразила се неповољно и по живот наших клисурских и 
пољадијских манастира. Манастир Златица је постао станиште 
граничарске јединице, док је манастиру Кусићу  био  забрањен 
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приступ. У тим околностима, јеромонах Кирило је био  
приморан да се 12 јануара 1949. године из свог манастира 
Златице пресели у малени конак манастира Базијаша.  

У неколико наврата је молио ондашњу епархијску 
управу да му пошаљу одмену, јер је услед болести и 
изнемоглости тешко могао обављати поверене му дужности. 
Упокојио се у  манастиру Базијашу, 13. новембра 1955. 
године.Сахрањен је на оближњем сеоском гробљу 15. 
новембра 1955. године.  Опело су служили, окружни прота 
соколовачки Војин Паскуловић и свештеници Димитрије 
Иванов из Луговета, Михајло Стојановић из Соколовца и 
јеромонах Симеон (Грбић). 

Јеромонах Кирило  је био очевидац свих недаћа које су 
задесиле пољадијске манастире, свега онога што је разарало и 
рушило духовни поредак и живот наших светосавских и 
деспотских светиња. Иако је то све деловало очајавајуће, отац 
Кирило није посустајао, него је до последњег даха верно 
служио Господу Исусу Христу,Ономе коме је цео свој живот 
предао и за Којег је горео и догорео као воштаница рода 
српскога.1 

јереј др Саша Јашин 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Најискреније се захваљујемо протојереју Васи Жупунском и протојереју 
др. Васи Лупуловић, као и господину Стевану Бугарском, који су нам 
помогли у прикупљању биографских података за састављање овог чланка.  
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протојереј-ставрофор  

РАДЕНКО СТОЈКОВИЋ 
(1940-2015) 

 
Дана 14. (1.) августа 2015. године, на дан Светих 

мученика Макавеја, након дуже и тешке болести уснуо je у 
Господу протојереј-ставрофор Раденко Стојковић. 

 
Отац Раденко је 

рођен 09. марта 1940. 
године у Српској Поже-
жени, у земљорадничкој 
породици од оца Георгија 
и мајке Данице. Основу 
школу у родном месту и 
оближњој Белобрешки 
завршио је 1954. године, 
после које jе уписао 
Српску педагошку школу 
у Темишвару, коју је убрзо 
напустио и постао ђак 
Православне српске бого-
словије, која је те године 
наставила свој рад из 
манастира Бездина у 

згради Епархијске управе у Темишвару.Овде је дипломирао 
1959.године, после чега је ванредно завршио и дипломирао на 
Богословском факултету у Сибињу 1966.године. 

У чин ђакона и презвитера рукоположио га је 
блаженопочивши митрополит банатски Николај (Корнеану) 
11. и 12. јуна 1962. године. Током своје дуге пастирске службе, 
био је на многим парохијама где га је Црква слала као 
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потребног и то у: Српској Пожежени 1962-1965; Рудни 1965-
1978 (од 1967. опслужујући и мању парохију Гад); Старој 
Молдави,од 1.новембра 1978. до 31.августа 1979, када је 
постављен за црквеног инспектора при Епархијској управи у 
Темишвару,одакле је по потреби опслуживао упражњене 
парохије Фењ и касније Улбеч.Био је ангажован на многим 
епархијским пословима, на обнови манастира Бездина и 
Базијаша као и уредник ондашњег епархијског 
гласила:,,Билтена српског православног викаријата у 
Темишвару’’.Пензионисан је маја 2000.године,с тим што је и 
даље до краја септембра 2012. године опслуживао парохије 
Гад и Парац где је започео и обнову ондашње цркве.  

За његов труд у току педесет-трогодишње свештеничке 
службе одликован је свим црквеним чиновима.Достојанством 
протонамесника одликовао га је епископ браничевски 
Хризостом (Војиновић) у Вршцу децембра 1979.године; у чин 
протојереја рукопроизвео га је епископ шумадијски др Сава 
(Вуковић) 6/19. августа 1990; правом ношења напрсног крста 
одликовао га је епископ будимски и адм. темишварски 
Лукијан (Пантелић) 13. марта 2006. године. Био је ожењен 
супругом Смиљом и има сина Боривоја. 

 Одмах по упокојењу и облачењу, тело упокојеног проте 
Раденка пренето је у Темишварско-мехалску светониколајев-
ску цркву где је у суботу служена света заупокојена Литургија, 
после које је пристизало свештенство читало јеванђеље над 
упокојеним . 

У недељу 16.августа, свету заупокојену литургију, уз 
саслужење 7 свештеника и 2 ђакона и уз присуство родбине и 
народа, служио је Његово Преосвештенство епископ адм. 
темишварски Г. Лукијан,који је у својој беседи и опроштају 
између осталог рекао:,,Пре скоро 20.година када сам примио 
на управу, од сада блаженоупокојеног Епископа Саве, 
Темишварску епархију, исти ми је рекао да су 50 тешких 
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година комунистичког режима и таквих година живота СПЦ у 
Румунији, на својим плећима, како су знали, могли и умели, 
понели и сачували управо свештеници и верни народ.Сада 
после Револуције-има много ! посла на њиви 
Господњој.Епархији темишварској не требају философи него 
прегаоци и радници.Свештеници који ће ићи пред паством. 
Али већина су ти старији свештеници на којима је траг 
времена оставио последице, али има искусних на које се 
можеш ослонити, а један међу њима је био и прота Раденко. 
Наш први сусрет је показао да су речи Епископа Саве 
истините. Он је дошао код мене и тражио ми да опслужује 
најсиромашнију парохију .У њему сам видео смелог човека и 
дао му не једну,него две такве. Прихватио их је о. Раденко са 
истим дотадашњим еланом.Није знао за :,,тешко је и не може 
се’’, а још када бих га похвалио приликом наших сусрета, као 
да је добијао крила.У међувремену је у Румунији био актуелан 
и Закон о враћању национализоване и одузете црквене 
имовине. Требало је ићи и у року достављати надлештвима 
потребну документацију, понижавати се и на шалтерима 
кумити и мољакати бирократију. Многи нису могли, а неки 
нису ни хтели да то раде. Била је опасност да Црква изгуби 
своју вековну имовину. На мој позив је се одазвао о. 
Раденко:,,хоћу и могу’’У томе је доста и успео! Сада вам и 
откривам у чему смо се ја и он нашли? Није могао да смисли 
нераднике и јалове философе у Цркви.Пада зид у манастиру 
Базијашу, руши се конак у ман. Бездину-ајде о. Раденко..... И 
тако све до болести.После примопредаје парохија Парац и Гад, 
био је срећан да се нашао наследник и млади колега који ће 
наставити и успешно завршити (а наставио је и успешно се 
завршава) његово дело.Господ све види и сада је хтео да оцу 
Раденку да одмор, јер никада га није узимао.Да му додели 
место у плејади доброх и ревносних пастира Цркве Христове и 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015 
 

273 
 

Епархије темишварске.А ми молимо опроштај од њега и да 
Господ обдари Цркву таквим пастирима’’. 

Опело проти Раденку са почетком у 13. сати, служио је 
архијерејски заменик, протојереј-ставрофор Маринко Марков, 
уз саслуживање преко 20 свештеника Епархије темишварске, 
који је се беседом и опростио од покојника, нагласивши 
између осталог да где год да је служио, иза оца Раденка 
остајали су добри плодови његовог труда и рада на духовној и 
градитељској обнови повјерене му пастве и светиња. 

Сахрањен је на мехалском гробљу у Темишвару. 
 
 
Вечан ти спомен, достојан блаженства, оче Раденко. 

игуман Јустин (Стојановић) 
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ЦРКВЕНО ПЕСНИШТВО

Месеца маја 9. дан

Спомен  преноса моштију светог оца

нашег Николаја из Мире Ликијске у Бари

На вечерњи

Певамо Блажен муж.. 1. антифон.
На Господи возвах.., стихире празника

3 и светога 5, глас 8.
Подобан: На небо текушче..
Узвисио си се на висину небеских

врлина, и постао чудотворац у граду Мири,
светитељу славни, и мада телом почиваш у
граду Бари, ти духом верне посећујеш, и све
их од невоља избављаш, зато достојно славу
примаш, и међу светима си прослављен,
угодниче Христов блажени; стога те сада
молитвено призивамо и скрушено говоримо:
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помоли се свети Николаје, Спасу свих, да
умири свет и спасе душе наше.

На молитвене песме окупљени,
прослављачи празника, радосно похвалимо
свети пренос нашег заступника, који све
стране обасјава чудесима, тужнима побожно
даје утехе, а повређене избавља; он је
милостињама Богу угодио, и ради тога је
стоструку награду примо, зато му сви
кличимо: помоли се свети Николаје Спасу
свих, да умири свет и спасе душе наше.

До станова ангелских си врлинама
доспео, и стојиш пред твојим Владиком
Христом, јер си њему покорно служио; а из
раке изливаш миро вернима, и помажеш им
твојим чудесима, и Богу их приводиш
побожно; зато те не из Барија, него из
небеског Јерусалима сада призивамо, где се
радосно веселиш са апостолима, пророцима и
светитељима, а ти се помоли богоносни
Николаје Спасу свих, да умири свет и спасе
душе наше.

Слава, глас 6.
Окупимо се, о, љубитељи празника, да

песмама похвалимо лепоту архијереја, славу
отаца, извор чудеса, и великог заступника
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вернима, и опевајмо га речима: радуј се
грађана Мира чуваре, и првопрестолниче
часни; радуј се куло непоколебива; радуј се
светило пресветло, који све крајеве света
обасјаваш чудесима; радуј се тужнима света
радости, а повређенима усрдни заступниче;
Па и сада, блажени Николаје, не престај да се
молиш Христу Богу за све, који са вером и
љубављу славе радосни и општи твој спомен.

И сада, празника.

Вход; прокимен дана; чтенија;

Читање из Премудрости Соломонових
(главе 10. и 8.)

Спомен је праведнога с похвалама, и
благослов је Господњи на глави његовој.
Блажен је човек који нађе мудрост, и смртни
који дозна разумност. Боље је њу куповати,
него ли ризнице злата и сребра. Драгоценија
је од драгог камења, а све часно није ње
достојно. Јер дужина живљења и године у
десници су њеној, а у левици њеној је
богатство и слава. Из уста њених излази
правда, а закон и милост на језику носи.
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Послушајте, зато, мене, о чеда! јер ћу
говорити честитости; и блажен је човек који
путеве моје сачува; јер су исходи моји исходи
живота, и припрема се воља од Господа.
Ради тога молим вас, и предлажем мој глас
синовима људским. Ја мудрост, настаних
савет, знање и мисао ја призвах. Мој савет и
сигурност, моја је разумност, моја је снага. Ја
оне који ме воле љубим, и који ме траже
наћи ће благодат. Схватите, незлобиви
оштроумност, и неваспитани пригните срце.
Послушајте мене, јер ћу рећи честитости, и
изнећу из уста правилности; јер ће истини
учити грло моје; мрска су преда мном уста
лажљива. Са правдом су све речи уста мојих,
ништа у њима није искривљено, нити
развраћено. Све је јавно пред лицем
разборитих, и исправно онима који налазе
знање. Поучавам вас истини, да буде на
Господа нада ваша, и испунићете се Духа.

Читање из Премудрости Соломонових
(главе 10,31-32  и 11,1-12)

Уста праведнога капљу мудрост, а језик
неправеднога пропашће. Уста људи праведних
капљу благодат, а уста безбожних развраћају
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се. Мерила лажна мрзост су пред Господом,
а мерило праведно пријатно Му је. Где уђе
дрскост, тамо је и бешчашће; уста пак
смирених поучавају се мудрости. Савршење
правих људи водиће их, а склизнуће
одрицатеља закона уловиће их. Не користи
имање у дан гњева, но правда ће избавити од
смрти. Умирући праведник остави жалост за
собом, а погибељ безбожних бива брзо и с
лакоћом примљена. Правда непорочнога
просеца праве путеве, а безбожност упада у
неправду. Правда људи праведних избавиће
их, а безсаветношћу заробљују се безаконици.
Када сконча човек праведан не пропада му
нада, а похвала безбожних пропада. Праведни
ће избећи уловљење, уместо њега предаје се
безбожник. У устима безбожних је замка
грађанима, а осећање праведних је добар пут
свима. У добрима праведних утврдиће се
град, а у погибељи безбожних је весеље; у
благослову правих узвисиће се град, а устима
безбожних раскопаће се. Руга се грађанима
оскудни памећу, а муж разборит у проводи
живот у спокојству.
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Читање из Премудрости Соломонових
(Глава 4,7-15)

Праведник кад достигне да сконча, биће
у покоју. Јер старост часна није у ногим
годинама нити се бројем година одмерава.
Него је мудрост седина људима, израст
старости је живот непорочан. Праведник
поставши угодан Богу, завољен би, и живеће
посред грешника, пресељен би. Узет би, да
злоба не измени памет његову, или да лаж не
обмане душу његову. Јер завист злобе
помрачује добра, а маштање похоте измењује
незлобив разум. Скончавши за мало, миспуни
године дуге; јер угодна би Господу душа
његова; зато се пожури да изађе из средине
злобне. А народи видеше, и не разумеше,
нити ставише на мисао тако нешто: Да је
благодат и милост на изабранима Његовим и
посета Његова у преподобнима Његовим.

На литији
Стихире, глас 2. самогласно.
Оче Николаје, мада је земља Мира у

Ликији заћутала, али је цео свет тобом
просвећен, мирисом твога мира и мноштвом
чудеса, и позива похвалним песмама, да и ми
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тобом будемо спасени од осуде, па да певамо
са онима у граду Мири и кличемо: моли се
за спас душа наших.

Глас 4.
Оче Николаје, ти си ризница светог мира

Пресветог Духа, јер у граду Мири миришеш
светим мирисом; ти си Христовим
апостолима саборац, и по целом свету су се
рашириле приче о твојим чудесима, јер се и
на далеко као и близу у сну јављаш, и од
смрти избављаш, оне који су неправедним
судом на смрт осуђени; ти спасаваш од
невоља многих све који те призивају, зато
твојим молитвама сачувај и нас од наиласка
несрећа, јер те увек хвалимо.

Глас 8.
Као плод твоје смелости преподобни

оче, ти си просветио срца верних. Јер ко је
чуо о твоме безграничном смирењу, и ко се
није зачудио твоме трпљењу? Јер ти си
понизнима смирење а жалоснима утешење.
Све си побожно поучио свети Николаје, и
сада си неувелим венцем овенчан, па се моли
за душе наше.

У временом животу си хитао да хвалиш
Господа Николаје, а он те је прославио у
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правом животу на небесима, зато си стекао
смелост код њега, па га моли да спасе душе
наше.

Слава, глас 6.
Добри слуго и верни, делатељу вино-

града Христовог, ти си дневну жегу поднео,
а теби дани талант си умножио, а онима који
су после дошли ниси позавидео, зато су ти
врата небеска отворена, па уђи у радост
Господа твога, и моли се за нас свети
Николаје.

И сада, празника.

На стиховње, стихире глас 4.
Подобан: Јако добља..
Прославимо преславног светитеља Нико-

лаја, као незалазну звезду најсветлијег Сунца;
Као небо духовно, које јавља спасоносну
славу Божију; Као светог проповедника, и
просветитеља народима; Као реку која излива
воду вере, и напаја срца верних.

Стих: Часна је пред Господем смрт,
преподобних његових. (Пс.115,6)

По мору је било твоје путовање, из града
Мира Ликијског у град Бари; из гроба је узет
ковчег твој, и са истока је пренет на запад, уз
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пратњу побожних монаха, који су крај твога
кивота тебе прослављали, по вољи Владике
свих, Николаје преславни.

Стих: Свештеници твоји обући ће се у
правду, и преподобни твоји обрадоваће се.
(Пс.131,9)

Твојим путовањем у броду, ти си море
блаженим учинио, и у град Бари си приспео,
и тамо си свето миро изливао, и болести
неисцеливе лечио, и тако си постао свима
уточиште и заступник и избавитељ, јер се
Цару и Спаситељу свих молиш, светитељу
Николаје.

Слава, глас 6.
Божији човече, и верни слуго Господа

и послениче, муже жељени, и сасуде изабра-
ни, куло и тврђаво цркве, царства наследниче,
немој ућутати, него  вапи Господу за нас.

И сада, празника.

Тропар, глас 4.
Дошао је дан великог славља, град Бари

се радује и с њим се сва васељена весели,
песмама и појањем духовним. Данас је светло
славље, пренос часних и многоисцелитељних
моштију, светитеља и чудотворца Николаја,
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који као сунце које не залази сија својим
светлим зракама, разгони таму искушења и
напасти онима који га са вером призивају:
Спаси нас, као заштитник наш, велики
Николаје.

Слава и сада, празника.

На јутрењи

На Бог Господ, тропар празника и
светога.

После 1. стихословија, сједален
празника, два пута.

После 2. стихословија, сједален
светитеља, глас 4.

Подобан: Удивисја..
Твојим светитељем, Владико, ти си цео

свет задивио, јер си му благодат чудеса
подарио, да разне болести из људи изгони, и
сужње да избавља из окова, и да помаже
обесправљенима, зато му молитвено кличемо:
свети Николаје, избави нас од наших
противника. (два пута)

Слава и сада, празника, или богоро-
дичан:
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Ко може избројати мноштво мојих
нечистих помисли, и олује мојих безумних
мисли? И ко може испричати о навали и
злоби мојих бестелесних противника? Али
твојом молитвом Блага и Најнепорочнија, од
свих њих ми подари избављење.

После Полијелеја
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Савршеним животом си себе освештао, и

постао светитељ Бога вишњега, а он ти је
помагао, те си уста јеретицима затворио, зато
твој пренос свечано славимо, а Христа Бога
величамо.

(два пута)
Слава и сада, празника или

богородичан:
Неневесна, Пречиста Богородице Дјево,

једина си заступница и окриље вернима, зато
све избављај од невоља, болести и тешких
несрећа, јер си нам ти млада Дјево надање, и
твојим светим молитвама, спаси душе наше.
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Степена, 1. антифон 4. гласа.

Прокимен, глас 4.: Часна је пред
Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)

Стих: Шта ћу узвратити Господу за све
што ми је дао? (Пс.115,3)

Све што дише..

Еванђеље по Јовану, зачало 36.

после 50. псалма
Стихира, глас 6.

Божији наследниче, и Христов сапри-
часниче, свештени слуго Господњи, свети
Николаје, по имену твоме је и живот твој; ти
си заблистао разумом као седим власима, а
светлост лица твога сведочи о незлобивости
твоје душе, и речи су твоје кротке, ћутљиви,
а твој живот је славан и уснуће код светих,
зато се моли за душе наше.

Канон празника са ирмосем на 6 и
светога на 8.

Канона светога, глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Пјесањ возслем људије чудному..
Узнесимо песму народи чудноме Богу

нашем, који је осободио Израиља од
робовања, који му је појао и певао:
певамо теби јединоме Владици.

Прими Христе доброчинитељу песму
са мојих усана, и умудри мој језик, а не
помињи моје многе грехе, да бих опевао
свети живот твога светитеља, на празник
преноса моштију његових.

Примио си дар чудотворства и венце
трпљења, а чином архијереја си украшен, зато
се помоли Богу, оче, да подари опроштај
грехова свима, који славимо твоје преношење.

Ти си оче пастир стада Христовог, али
си послат и другим овцама латинског говора,
да све задивиш својим чудесима и да их
приведеш Христу, оче блажени, зато се и за
нас моли њему непрестано.

Богородичан: Као незнабожачки народи
бесмо далеки, али смо твојим Породом
постали Богу блиски, јер ти си родила Онога
који је и мене обожио, и својом крвљу од
старе клетве ослободио.
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Други канон Николају, глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се

Духа, и излићу песму Царици Матери, и
светло ћу славити и певати о њеним
чудесима.

Молим те Творче светлости: просветли
моју душу и срце, и дај ми Створитељу свега
дар, да у песми опевам твога светог
угодника, који цео свет од невоља избавља.

Ти си нашао небеску Премудрост, и
као талант си је на добро употребио, јер си
њоме разорио противбожну лаж, и поучио си
народ у науци Божијој.

Богородичан: Превечни је зачет, и
Савршени се обнавља и као Бого-Дете се из
младе Дјеве рађа; Њега си проповедао у две
природе а у једној Ипостаси, светитељу
богоугодни.

Катавасија: празника.
Песма 3.

Ирмос: Небеснаго круга..



288

Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015

Небескога свода врховни Творче и
Господе, и Цркве осниваче, ти мене
утврди у љубави твојој, жељени крају,
верних утврђење и једини Човекољубче.

Незлобиве природе и кротког понашања,
ти си водио живот попут ангела, богоблажени
Николаје, зато не престај да се молиш
Човекољубивоме за све нас.

Којем ли граду ниси помоћник? Која ли
душа не призива твоје име? Или које место не
походиш духовно? Јер својим чудесима све
задивљујеш, Николаје.

Град Бари је примио твоје тело, али твој
дух је увек у вишњем Јерусалиму, где се
радујеш са пророцима и апостолима, а уједно
и јерарсима, молећи за нас јединога Човеко-
љубца.

Богородичан: Измоли ми просветљење,
Пречиста Владичице, јер сам помрачен
многим гресима, а ти си родила Светлост
целом свету, зато одагнај далеко маглу мојих
страсти, једина Богоблажена.

Ини.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
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Ти си Богородице живи и обилни
извор спасења, и зато хор твојих певача
око себе сакупи, и духовно утврди, у
божанској слави твојој, и венаца славе их
удостоји.

Сви тужни су тебе стекли као моћну
утеху, а они у тами као светлост, и од зала и
свих невоља избављење, свети оче.

Ти си свети Николаје Божија уста постао,
јер си из чељусти опаког духовног вука
народе избавио, и Творцу их привео, дајући
исцелење свима.

Богородичан: Једини Бог-Реч је решио,
да се неизрециво роди из тебе телесно,
Богомати Пречиста, а себи је за слугу и
учитеља народима јерарха Николаја изабрао.

Кондак и икос празника

Сједален светитеља, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Пренос твојих светих моштију, установио

је нама светли празник, светитељу Господњи
прехвални, зато га побожно славимо, а тебе
Николаје радосно хвалимо, као светлост
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незалазног Сунца, и као украс вернима. (два
пута)

Слава и сада, празника.

Песма 4.
Ирмос: Всјел јеси на коњи..
Зајахао си на твоје апостоле Господе

као на коње и примио си у твоје руке
њихове узде, и спасење беше твој долазак
за верне који поју: слава сили твојој
Господе.

Светлошћу са небеске висине си обасјан,
светитељу, зато и моје срце просветли, а таму
греха ми одагнај, да радосно славим твоје
свето преношење.

Попео си се на лествицу врлина,
блажени Николаје, и постао си чудотворац по
целом свету, зато су из града Мира у Бари
примили људи твоје свете мошти.

Свети свештеници се тобом хвале,
Николаје, и хришћански владари те призивају
за помоћника у одбрани, па и ми недостојни
призивамо те, да се за нас молиш Богу.

Богородичан: Војске ангела су зачуђене,
Богородице, дубини твоје тајне, а демоне
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збуњује твоја икона, којој се ми клањамо и
тебе Матер Бога славимо.

Ини.
Ирмос: Неизледниј Божиј совјет..
Пророк Авакум је предсказао неиспи-

тиву Божију намеру, оваплоћење тебе
вишњег Бога, и овако ускликнуо: слава
сили твојој Господе.

У заједници са Творцем Божије светло-
сти, ти си богоречити оче, постао друго
светило, јер својим сјајем обасјаваш помра-
чене, као љубитељ врлина и изузетно
слављен.

Избави твоје стадо од олује греха, и од
невоља и валова противних, и доведи их увек
до пристаништа без буре, твојим спасоносним
молитвама.

Богородичан: Небеско Светило неизре-
цивог Бића, милосрђем богатог, ти си
Пречиста неизрециво родила, а Он је нас
осиромашене, Божијим даровима обогатио.

Песма 5.
Ирмос: Мрак души мојеја разжени..
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Одагнај мрак са моје душе, светло-
давче Христе Боже, јер ти си одагнао таму
бездана, и подари ми светлост твојих
заповести Речи-Божија, да те славим од
раног јутра.

У граду Миро си престо имао, а у Бари
је твоје тело пренето, али духом на небу
остајеш свети Николаје са апостолима, као
њихов наследник, зато са њима моли за нас,
који славимо твоје преношење.

Ти си нада свих хришћана, и велики
заступник обесправљенима, лекар болеснима
а утеха тужнима, и код Бога заступник
људима, зато измоли и нашем народу мир, и
спасавај нас од навале безбожника.

Моју душу оптерећену многим страстима,
и усмрћену падањем у грехе, оживи твојим
молитвама, и упути ме на покајање, да са
свима вернима славим твоје преношење.

Богородичан: Од њега се страши
безброј ангела, и мноштво серафима, и сва
разумна природа стрепи од њега, а ти га као
Детенце храниш, Дјево, и ми гледајући га у
телу на твојим рукама увек му се клањамо.
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Ини.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе

твоје, а ти си неискусобрачна Дјево,
имала у себи над свима Бога, и родила си
надвременог Сина, и свима који ти певају
мир си подарила.

Због многих чуди су твоје стопе свете
постале, јер си свима добро благовестио, и
од старог непријатељства си све ослободио
божанском науком, њоме и нас спасавај,
свети архијереју.

Божијом вољом си на леђима мора
узјахао, и са побожним људима си велику
пучину препловио, и у град Бари си блажени
Николаје приспео.

Богородичан: Ти си Дјево и Мати
Божија заштита вернима, и тебе искрено
славимо и ангелски ти кличемо: радуј се
благословена и благодатна, о којој се чују
дивне ствари, јер ти си свето одмориште
Владара целог света.

Песма 6.
Ирмос: Јакоже пророка избавил јеси из..
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Као што си пророка избавио из
највеће дубине, Христе Боже, тако избави
и мене од мојих грехова као Човекољубац
и усмери живот мој, молим те.

У твојој светој цркви, као из чаше,
неисцрпно примамо телесно здравље, а
душама очишћење, светитељу Николаје, јер
благодаћу изливаш чудеса, свима који се са
вером и без сумње надају у тебе.

Од разних искушења и тешких невоља, и
од мука које нас сналазе, и од разник зала,
избави оче, нас, слуге твоје, јер си преславни
Христов угодник, да захвално славимо твоје
свето преношење.

Патим се у мразу греха, и ветрови
живота ме обарају, али гледам оче на твоју
икону као на друго сунце, да се твојим
молитвама огрејем, служитељу Христов,
Николаје.

Богородичан: Земни разум не може
схватити тајне небеске, нити творевина може
разумети свога Творца, јер рађање Господа из
Дјеве превазилази разум човеков; али јој се
ми са вером молимо, да опроштај грехова
примимо.
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Ини.
Ирмос: Божественоје сије..
Ходите побожни да ово божанско и

најчасније празновање Богоматере
славимо, па рукама запљескајмо, и из ње
рођенога Бога прославимо

Божије народе си на спасење упутио,
учећи их о Јављеноме у телу из велике
доброте, проповедниче Николаје, и учитељу
многих народа, зато и нас спаси твојим
поукама.

Имајући море као пут а воду као стазу,
умоли Господа да и ми препловимо безбедно
кроз море живота, и да путем воде од наших
суза доспемо у царство небеско.

Богородичан: Ти си двери Цара
небеског, ти си Дјево свеопевана храм славе
његове; зато и нама отвори двери милосрђа,
и твојим молитвама, уведи и нас у станиште
небеске славе.

Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Изађоше као звезда од истока до запада,

твоје мошти, светитељу Николаје, море се
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осветило путовањем твојим и град Бари је
добио тобом благодат: због нас си се
показао, као изабрани, предивни и милостиви
чудотворац.

Икос:
Запевајмо сада свете песме, о пастиру и

учитељу грађана у Мири, да се његовим
молитвама просветимо, и Христу принесемо
жртву чисту и непорочну и Богу угодну, јер
је као светитељ очишћен и душом и телом,
он је прави бранитељ цркве и њезин заштит-
ник, и велика ризница Божије благодати.

Песма 7.
Ирмос: На поље Деирје иногда мучитељ.
У давнини је мучитељ поставио пећ

на пољу Деиру, да мучи богоносне, а у њој
три младића певаху песме јединоме Богу,
и тројица певаху говорећи: благословен
си Боже отаца наших.

Данас се радују ангели Божији, а јауче
мноштво демона, јер си спасао народ од
искушења, а одагнао духове таме, зато си
достојно назван победником, и зато кличемо
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Господу: благословен си Боже отаца наших.
Кога год снађе туга и немоћ, и ко год је

под теретом болести, са вером притиче
твојим моштима и добија твоју милост, па се
хитро враћа и радосно пева Господу: благо-
словен си Боже отаца наших.

Пред тобом стоје сабори православних
народа, и хвале се тобом, миљениче цркве;
тебе славе и владари као свога заступника, а
и ми те молимо, спаси Николаје нас који
Господу певамо: благословен си Боже отаца
наших.

Богородичан: О, како да опевам мога
Спаситеља, кад њега са страхом и ангели
хвале? Али ти ме научи Богомати и твојом
добротом упути Сина на милосрђе, да
помилује нас који се у тебе уздамо, јер га ти
молиш, да се ми мука избавимо.

Ини.
Ирмос: Не послужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари

више него Творцу, па опасност од огња
храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца
благословен јеси.
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Од сујетних ствари је разум целог света
залудео, а ти га исцели твојим поукама као
сољу, и научи нас да певамо Господу:
благословен си најопеванији Господе и Боже
отаца наших.

О, како су славна твоја чудеса која си
чинио и чиниш! Јер болести исцељујеш и од
невоља избављаш, и свима наређујеш да
певају: благословен си најопеванији Господе и
Боже отаца наших.

Богородичан: Ти си заступница и бедем
нас унижених, Богородитељко Пречиста, зато
ми твоје слуге увек кличемо Господу:
благословен си најопеванији Господе и Боже
отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Ангели и небеса на престоље..
Ангели и небеса непрестано славите

Бога који седи на престолу славе, певајте
му и благосиљајте га и величајте у
векове.

Небески ангели су те примили као
саслужитеља, а пророци и апостоли те срећу
као свога заједничара, и сам те је Господ
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примио, од којег ми грешни само милост
молимо.

Теби је Николаје дата од Бога велика
власт, јер се теби и море покорава, и ваздух
те слуша, а народи се теби подчињују,
гледајући твоја славна чудеса.

Ти си, Спасе, хришћанском народу, као
небеском Израиљу, показао светог Николаја,
као славнијег и од Мојсеја, јер он нас од свих
зала избавља.

Богородичан: Измоли мени Мати Божија
очишћење грехова, и пружи ми Госпођо твоју
руку, јер сам потонуо у дубину очајања, па да
се са надом подигнем, и да те величам у све
векове.

Ини.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је

Рођени од Дјеве, то бејаше тада праслика,
а сада  стварност, и сву васељену позива
да ти пева: Господа појте дела и величајте
га у све векове.

Ти си, светитељу, мирисни цвет и
изданак земље Ликије и града Мира, и свима



300

Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2015

доносиш мирис светиње, па и дарове лечења
свима који те хвале и певају: Господу појте
дела, и величајте га у све векове.

Ти изливаш сладост Божије благодати,
као гора маслинова уље, а море си имао као
пут безбедан благодаћу Господа, зато њему
умилно кличемо: Господу појте дела, и
величајте га у све векове.

Богородичан: На чуђење небеских
хорова ти рађаш и остајеш увек девствена, јер
си Бога-Реч родила који је Човеком постао, а
Божанстом неизмењен остао; њему сви
певамо: Господу појте дела, и величајте га у
све векове.

Песма 9.
Ирмос: Благословен Господ Бог Изра-

иљев.
Благословен је Господ Бог Израиљев,

који нам је подигао снагу спасења, у дому
Давида слуге свога, у којем нас је посетио
Исток са висине, и упутио нас на пут
мира.

Благословен је Господ Бога наш, који је
прославио свога светитеља и у туђини, јер
чудеса шири и међу Латинима и као и у
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Миру све исцељује, и наш народ свагда
посећује.

Свето си се упокојио, а тело своје си,
ради користи народу у град Бари препустио;
ипак си неуснули заступник остао, твојим
молитвама Николаје, свима који те са вером
призивамо.

Благословен је Творац неба и земље, Бог
Сведржитељ, Отац беспочетни и свесилни, и
Син пре свих векова, који је као Бог-Реч из
недара Очевих дошао, кроз кога је све ради
нас постало, и Дух Свети који исходи;
Тројице Света, слава теби.

Богородичан: Не умем да те речима
опевам како доликује, нити да те похвалим,
јер си узвишенија и од небеских сила, и
часнија од свих створења; јер ти си Бога и
Створитеља телесног родила, зато га моли,
Богородице, да нас помилује у дан суда.

Ини.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се

радује Духом просвећен, и нека празнује
бестелесних бића свет, славећи свети
празник Богоматере, и нека кличу: радуј
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се најблаженија Богородице Пречиста и
Увекдјево.

Твој спомен нам доноси данас славље, и
чета апостола се радује са сабором мученика,
и душама праведних, а ми верни тебе у
песмама славимо и кличемо: од свих невоља
избави нас светитељу Христов.

Заблистао нам је твој славни празник, и
светлошћу обасјава верне, Николаје дивни,
Христов светитељу славни, зато те молимо:
помени све нас, и од сваке навале искушења
нас изабави твојим молитвама.

Богородичан: Умртви наше телесне
страсти и прохтеве, Богородитељко Пречиста,
па утишај буру наших страсти, и умири олују
греховних помисли; укрепи Благословена и
Пречиста, срца свих верних, који те као своју
заступницу славе.

Светилен
Подобан: Жени услишите..
Велика су твоја чудеса свети Николаје,

јер си се јавио у сну богомудром Констан-
тину, и спасао три војводе, без кривице на
смрт осуђене; тако и нас спаси од нагле и
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вечне смрти, преосвештени Николаје, свети-
тељу Господњи. (два пута)

Слава и сада, празника.

На хвалитним, стихире на 4, глас 1.
Самогласно.

Гледао си оче неуморно на висину
разума, и сагледао непознату дубину
мудрости, па си твојом науком обогатио свет,
зато се увек моли за нас Христу, свети
Николаје.

Човече Божији и његов верни угодниче,
и тумачу његових тајни, човече жељан духов-
ности, и стубе духовни, и иконо са душом,
тебе је црква у Миру добила као чудотворну
божанску ризницу, и као молитвника за душе
наше.

Глас 2.
Тебе је Николаје као правило вере и узор

кротости, поставио твоме стаду Христос Бог;
ти си у граду Мири замирисао, и на све
стране твојим светим поукама заблистао, ти
си сирочадима и удовицама заступник; зато
се моли непрестано, да се спасу душе наше.

Оче Николаје, твоје мошти су као
ризница светог мира, јер ти си се цару у сну
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јавио, и твојим казивањем неправедно
оковане и осуђене од тамнице, окова и смрти
ослободио; зато и сада као и онда, и увек се
јављај, и моли се за душе наше.

Слава, глас 5.
Затрубимо трубама песме и заиграјмо

због празника, обрадујмо се и радујмо
молитвено славећи богоносног оца; цареви и
кнежеви нека се окупе, јер се овај заспалом
цару страшан јавио и цара  укорео, да би три
невино држане војводе отпустио; нека
пастири и учитељи певају о добром пастиру,
и нека се на овог пастира угледају, а окупље-
ни нека га похвале; јер он је болеснима лекар,
и избавитељ из невоља, грешнима заступник,
а сиромашнима ризница, он је жалоснима
утеха, а сапутник путницима, и на мору и на
копну их управља; зато сви усрдно похитајмо
да великог светитеља похвалимо, па овако
рецимо: пресвети Николаје, похитај и избави
нас од садашње невоље, и твојим молитвама
спаси стадо твоје.

И сада, празника.

После Трисветог: тропар светога
Дошао је дан великог славља, град Бари
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се радује и с њим се сва васељена весели,
песмама и појањем духовним. Данас је светло
славље, пренос часних и многоисцелитељних
моштију, светитеља и чудотворца Николаја,
који као сунце које не залази сија својим
светлим зракама, разгони таму искушења и
напасти онима који га са вером призивају:
Спаси нас, као заштитник наш, велики
Николаје.

Слава и сада: празника.
Велико славословље, јектенија и

отпуст.
Братија се знаменује уљем из кандила

светога. Први час и коначни отпуст.

На литургији

Блажена од канона празника, песма
по реду, и светога, песма 3. на 4;

Прокимен, глас 7: Похвалиће се
преподобни у слави, и обрадоваће се на
постељама својим. (Пс.149,5)

Стих: Певајте Господу песму нову, хвала
је његова у цркви преподобних. (Пс.149,1)

Апостол Јеврејима, зачало 335.
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Алилуја, глас 2: Свештеници твоји
обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)

Стих: Ради Давида слуге твога не
одврати лица од помазаника твога. (Пс.131,10)

Еванђеље по Луки, зачало 24.
Причастен: У вечни спомен биће

праведник, жалосне се вести неће бојати.
(Пс.111,5-6)

Са црквенословенског језика превео:
Епископ Лукијан
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Сликe на корицама :

Предња страна

Обновљена источна фасада Владичанског двора и

Саборна црква у Темишвару

(фото: Antonius Plăian, Темишвар)

Последња страна

Новоизграђена црква Силаска Светог Духа на апостоле у Улбечу,

освећена о празнику Светога Јосифа Темишварског, 15/28.септембра
2015. године
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