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СВЕЧАНОСТИ  

 
 

ТРОСТРУКО  СЛАВЉЕ ЕПАРХИЈЕ 
ТЕМИШВАРСКЕ 

 
Срби у Румунији су током векова здушно гајили и 

брижно неговали приврженост нашој прадедовској 
Православној вери и Светосављу, а тај дух љубави и 
привржености живи и дан-данас. Догађај који је пример тога 
десио се у суботу, 1. октобра, у српској Саборној цркви у 
Темишвару, где је одржана трострука епархијска свечаност. 

Као и ранијих година и ове је обележена епархијска 
слава, празник Светог Јосифа Темишварског. Тим поводом 
одржана је и 24. Смотра црквених хорова и певачких друштава 
Епархије темишварске. А посебност догађаја било је 
обележавање јубилеја двадесетогодишњице администрирања 
темишварском Епархијом Његовог Преосвештенства Епископа 
господина Лукијана. 
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Са почетком у 10. часова служена је Света архијерејска 
литургија којом је началствовао Његово Преосвештенство 
Епископ будимски и администратор темишварски Г.Лукијан уз 
саслужење: протојереја–ставрофора Војислава Галића, 
архијерејског заменика Епархије будимске, протојереја-
ставрофора Маринка Маркова, архијерејског заменика 
Епархије темишварске, протојереја-ставрофора Живка 
Велимировића, пензионисаног свештеника, игумана Андреја 
(Пандуровића), настојатеља манастира Српски Ковин  
(епархија будимска), игумана Јустина (Стојановића) егзарха 
манастира Епархије темишварске, протонамесника Јоце 
Живановића, пароха у Луговету, протонамесника Душана 
Кључара, пароха у Варјашу, протонамесника Миланка 
Стојановића, пароха у Немету и ђакона Зорана Живића и 
Миодрага Јовановића. 

У току малог входа, за вишегодишњу примерну 
свештеничку службу и рад на духовној и материјалној обнови 
поверених им парохија, додељене су свештеничке награде.  

Правом ношења црвеног појаса и звањем 
протонамесника су награђени: јереј Сава Мареш, парох у 
Мачевићу, јереј Милован Милин, парох у Торњи и јереј др 
Саша Јашин, парох у Дежану. 

Чином протојереја, преосвећени владика Г. Лукијан, 
унапредио је  протонамесника Јоцу Живановића, пароха у 
Луговету, протонамесника Душана Кључара, пароха у Варјашу 
и протонамесника Миланка Стојановића, пароха у Немету. 

Такође највишим свештеничким одликовањем, правом 
ношења напрсног крста и звањем  протојереја-ставрофора су 
награђени: протојереј Мирослав Драган, епархијски 
службеник, протојереј Небојша Попов, парох из Арад-Гаја и 
протојереј Мирослав Ђурковић, парох у Златици. 

На литургији је било присутно сво свештенство и 
монаштво Епархије темишварске, као и гости из комшијске 
нам Будимске епархије, као и чланови хорова и певачких 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

9 
 

друштава из наших парохија, верни народ и уважени гости: 
Његова екселенција Лазар Манојловић, генерални конзул 
Републике Србије у Темишвару, управница Галерије Матице 
српске из Новог Сада мр Тијана Палковљевић Бугарски, 
Мирослав Илић, помоћник покрајинског секретара за културу 
и јавно информисање Владе Војводине задужен за сарадњу са 
црквама и верским заједницама, директор Покрајинског завода 
за заштиту споменика културе Зоран Вапа, Огњан Крстић, 
председник Савеза Срба у Румунији, Славомир Гвозденовић, 
српски посланик у Парламенту Румуније, потпредседници 
Савеза, Славољуб Аднађ и Бора Велимировић, универзитетски 
професор Миља Радан, Божидар Панић из Арада и Драган 
Јовановић из Великог Семиклуша. 

 

 
 
На крају свете литургије Његово преосвештенство 

епископ Лукијан је уручио захвалницу Савезу Срба у 
Румунији за финансијску подршку пружену Епархији 
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темишварској током година и око организовања ове значајне 
свечаности. Захвалнице за реализацију обнове и рестаурације 
дела културно-уметничког блага, више експоната из ризнице 
темишварске Епархије уручене су представницима 
Министарства културе Републике Србије и Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, Галерији Матице српске и  
Покрајинском заводу за заштиту споменика културе из Новог 
Сада. 

По завршетку Свете архијерејске литургије, после 
причешћа целокупног свештенства Епархије темишварске, у 
спомен јубилеју двадесетогодишњице администрирања 
темишварском Епархијом, Његовом преосвештенству 
епископу Г.Г. Лукијану, у име свештенства и монаштва 
Будимске и Темишварске епархије, уручени су пригодни 
поклони: 2 архијерејске одежде, сет инсигнија и митра. На 
основу овлашћења Епархијског савета Епархије темишварске, 
епископу Лукијану је уручено највише епархијско одликовање, 
Орден I реда. 

После литије око Трга уједињења и заједничке фотогра-
фије испред Владичанског двора, званице су присуствовале 
презентацији, представљању и поновном отварању  Збирке 
црквене уметности Српске православне Епархије темишварске 
у обновљеним просторијама Владичанског двора. 

 
игуман Јустин (Стојановић) 

Горан Гога Пантин 
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Учесници ΧΧIV Смотре црквених хорова  
и певачких друштава Епархије темишварске 
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ИЗ РИЗНИЦЕ БОГОСЛОВЉА 
 

 
Дамјан Ђорђевић 
Православни богословски факултет 
Универзитет у Београду 

 
БОГОСЛОВСКИ ДОПРИНОС 

ПРЕПОДОБНОГ ЈУСТИНА ЋЕЛИЈСКОГ 
 

Увод 
 
Проучавајући дела Светог Јустина Ћелијског, схватамо 

да, уколико желимо да се дубље бавимо његовим 
богословским доприносом, морамо имати увид у неколико 

суштинских ствари које карак-
теришу његова дела. Готово 
највећи утицај на оца Јустина 
оставио је свети Макарије 
Египатски, чије дело је детаљно 
проучио у својој докторској 
дисертацији. Међутим, неизостав-
но је поменути да су велики 
утицај на његово стваралаштво 
имали и многи руски философи, 
теолози, и писци. Велики 
литерарни утицај на оца Јустина 
од руских стваралаца имали су 
посебно Фјодор Павлович Досто-
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јевски и свештенослужитељ Павле Флоренски. Проучавајући 
дела Св. Јустина, на много места ћемо пронаћи помињање 
ових руских мислилаца, те ћемо схватити да нам ава кроз 
тумачење њихових дела приказује допринос Светих отаца 
цркве, а кроз тумачење дела истих нам указује на велики 
допринос ових, па и осталих руских стваралаца. 
 На много места у делима аве Јустина наилазимо на 
строгу критику западног хуманизма и антропоцентризма, где 
насупрот западњачком учењу о човеку као центру свега, Свети 
Јустин заступа философско учење по коме је Бог центар свега 
постојећег, дакле, теоцентризам. У овом кратком приказу ћемо 
се, поред наведеног, потрудити да искажемо богословски 
значај Догматике Православне Цркве оца Јустина, али и 
допринос који је он имао на пољу буђења литургијске свести 
код Срба. 

 
Утицај Достојевског и осталих руских писаца  и светитеља 

на Светог Јустина 
 

 Као што смо већ напоменули, оца Јустина је у многоме 
инспирисао Фјодор Павлович Достојевски. Достојевски је свој 
живот, живот истински покајаног грешника, изузетног 
познаваоца човековог срца, ума, па и душе, веома искусног 
философа и, слободно можемо рећи, великог проповедника и 
борца за православље, записао у својим књижевним делима. 
Као „темељни камен“1, односно као можда најбољи пример 
христотражитељске и новомученичке Русије јесте Достојевски, 
као личност која символички представља цео руски народ. По 
речима професора Богдана Лубардића, иза ликова 
Достојевског стоје понекад и светитељи Цркве, дајући пример: 
„Иза Аљошиног учитеља, старца Зосиме, стоји светитељ 

                                                
1 Часопис Хришћански живот, чланак Наш оптимизам – њихов песимизам, 
Сремски Карловци, 1923, стр 7. 
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Тихон Задонски.“2 Речи које је старац Зосима упутио 
искушенику Аљоши шаљући га у свет у коме ће имати много 
искушења, али саветујући га да у тузи тражи срећу, прожете су 
најдубљим православним мислима. Аљоша Карамазов и старац 
Зосима само су неке личности које инспиришу Светог Јустина 
да покуша да на искуству руског народа покаже колико 
одступање од православља руши јединство Цркве. Дубинско 
сагледавање ликова Достојевског и примену његовог духовног 
опуса у охристовљавању нашег народа, отац Јустин допуњује 
(у делу „О Европи и Словенству) делом великог руског 
духовника и поглавара руске заграничне Цркве митрополита 
Антонија Храповицког „Речник за дела Достојевског“, које на 
савршен начин уводи у мисао Достојевског. За старца Зосиму 
Св. Јустин говори да су његови дани, ноћи, а рекло би се и цео 
његов живот испуњени христочежњивим подвизима и 
напорима из човекољубља. Старац Зосима је пример 
безрезервног идења за Христом, пример онога који је очаран 
ликом Христовим, а том очараношћу старац Зосима загрева 
замрзле душе, те их на тај начин поново враћа, или по први пут 
приводи Богочовеку Христу.3  
 „Само су најређи изабраници рода људског, међу које 
несумњиво спада Достојевски, могли тако дубоко осетити 
трагику човековог бића и у себи самима сагледати узрок те 
трагике. То је врхунац свечовечности. Ту се човек на 
тајанствен начин осећа стварно крив за сва страдања рода 
људског и стварно одговоран за све и сва на земљи“ 4 – пише 
Јустин Поповић, величајући дело Достојевског. Примењујући 
духовне бисере и научни опит руских умова у свом 
стваралаштву, Јустин уочава и философију Павла Флоренског, 
                                                
2 Лубардић Богдан, Јустин Ћелијски и Русија, Нови Сад, 2009 , стр.23. 
ДАЉЕ: Лубардић,2009. 
3 Ф. М. Достојевски , Победићу смерном љубављу : Изводи из романа Браћа 
Карамазови , Пирот, 2007,стр. 34. ДАЉЕ: Достојевски, 2007. 
4 Достојевски, 2007,стр 45 . 
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преноси његово учење на свој теолошки допринос, на своју 
философску мисао, те у његовим размишљањима можемо 
уочити учења о онтолошком егоизму, о Христу, односно 
његовој ипостаси, о три степена напредовања у сазнању, 
одбацивању разумског у корист вере, о љубави Божијој, 
подвижништву, односно православном аскетизму итд. 
Међутим, основа свих ових учења, и код Флоренског и код 
Јустина потиче од „апостолских (нпр. Павле Тарсијски, Јован 
Богослов), раносветоотачких (нпр. Св. Иринеј Лионски, Св. 
Атанасије Велики), и светоотачких (нпр. Св. Дионисије 
Ареопагит, Св. Симеон Нови Богослов) источника 
хришћанског учења.“5 Речи Светог Јустина из 1922. године 
нам сведоче да и Хомјаков, који је у многоме инспирисао оца 
Јустина, као центар Православне теологије види Божанску 
Литургију: „Ко не разуме Литургију, не може разумети 
Православље – то не говорим ја, већ дубокомислени апостол 
православља – Хомјаков.“6  
 Иако се отац Јустин слаже са потребом за враћање 
светоотачком предању, коју је заступао малопре поменути 
Антоније Храповицки, не слаже се и са тзв. „моралним 
монизмом“ Храповицког. Теологија, коју је Храповицки 
назвао „морални монизам“ представља разлику између 
моралне строгости живљења и морала као духовне позиције. 
Насупрот моралном монизму, Свети Јустин заступа мишљење 
да је главни узрок „онтолошке промене услова постојања“7 
Христос, односно Његова смрт на крсту, и са тим у вези пише: 
„Сва економиија спасења своди се на безгрешно тело 
Богочовека, који својим распетим, мртвим, но безгрешним 
телом побеђује смрт – змију греха – сатану, и тиме уводи тајну 

                                                
5 Лубардић ,2009, стр. 53. 
6 Поповић Јустин, На Богочовечанском путу, Ћелије – Београд, 1980, 
стр.141. 
7 Лубардић,  2009.стр. 98. 
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спасења до парадоксалне антиномије: мртво тело победи живу 
змију.“ 8 
 Осим до сада напоменутих утицаја руских теолога и 
философа на оца Јустина, можемо наћи још и присуство:  

а) руске духовности, односно руског исихазма и 
аскетике, где бисмо на првом месту као 
најутицајније личности поставили Св. Серафима 
Саровског, Св. Сергија Радоњешког, Св. Јована 
Кронштатског итд.; 

 б) моралистике у Русији, која се поистовећује са 
христологијом, и 

 в) догматике Православне Цркве, која се изучава у 
руској школи догматике. 

 Основ богословског доприноса Св. Јустина чини 
Богочовек Христос, те су се цео његов живот и дела сводили 
на Богочовека Христа. Мишљење оца Јустина је, дакле, 
утемељено на руској религијској философији која у себе 
укључује горе наведене мислиоце, али и на руској (пре свега 
аскетској) теологији. Закључна разматрања у књизи Богдана 
Лубардића нам указују на то да мисли руских писаца нису 
промениле нити обликовале став оца Јустина, већ је руска 
мисао само интелектуална информација коју Св. Јустин 
прихвата као позитиван став, односно допринос светоотачком 
предању, или пак одбија као негативан, када је у питању 
философија Лава Толстоја или Димитрија Мерешковског. 
Проучавајући дела Светог Јустина можемо уочити да је он 
заправо противник „антидуховне секуларизације филосо-
фије,“9 а на тај начин један од зачетника „постсекуларизоване 
философије.“10 Намеће се питање због чега је отац Јустин 
толико поштовао философе боготражитељске Русије? Колико 

                                                
8 Лубардић, 2009.стр. 101. 
9 Лубардић ,2009.стр. 153. 
10 Лубардић, 2009.стр. 154. 
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год да су они у неким својим ставовима грешили, мешајући 
тежњу за сазнањем које превазилази границе искуства са 
православном философијом у Христу, они су стремили ка 
правој истини, настојали да објасне да епистемологија која 
искључује Бога као центар човековог сазнања неће бити 
смислена, макар изгледала и савршено исправна. На тај начин 
руски философи и теолози као основ човекове спознаје 
стављају „црквеност као свеопшти и друштвени идеал.“11 
Међутим, Јустин се није у потпуности приклонио њиховим 
ставовима, већ само примењујући их остаје оригиналан 
мислилац. 

 
Критика западног хуманизма 

 
 За дубље схватање критике оца Јустина према 
западњачком антропоцентризму и хуманизму, морамо најпре 
да  помније објаснимо сам појам хуманизам. Хуманизам је „ 
гносеолошка доктрина, по којој је наше сазнање само људско 
сазнање, тј. зависно од природе човекове и услова под којима 
он живи.“12 Овај покрет је настао у Италији, а његова главна 
карактерна црта је чисто људско образовање по узорима на 
античке писце, потпуно независно од Цркве. Ава Јустин се 
радикално супротставља оваквом мишљењу. Човек као „ ја “ 
које не зависи ни од чега, по учењу оца Јустина, нема доказа 
свог постојања ни пред чим, па чак ни пред самим собом. То „ 
ја “ би требало да се огледа у односу према другом, који се 
непрекидно заборавља у учењу Западног хуманизма. 
Хуманисти, губећи се у лавиринту сопственог јаства, 
међуљудски однос утемељују на егоистичној релацији од 
„мене ка мени“, што се дефинише као „ решење човековог 

                                                
11 Лубардић, 2009.стр. 170. 
12 Марић Светислав, Филозофски речник, Београд, 1991.стр.160. 
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трајања између рођења и смрти “.13 Међутим, шта бива након 
смрти? Да ли постоји задовољавајући одговор на то питање, 
који би проистекао из западњачког хуманизма? Отац Јустин 
нам у свом делу „Православна Црква и екуменизам“ даје 
исправан одговор на питања човекове егзистенције, 
стављајући Господа Христа у центар света, центар свега 
постојећег, стављајући га као једини смисао постојања 
човековог. Без Богочовека Христа човек само тражи разне 
начине преко којих ће побећи од самог себе, и заборавити на 
темеље свог бивствовања, измишљајући бројне теорије, 
прожете хуманизмом. Западњачки човек тежи да једино својим 
идолом – разумом, споји себе са Црквом, али када то учини, 
схватиће да се свака тајна неба и земље стапа, посредством 
Богочовека Христа, у једну неприкосновену Цркву, која је 
„изнад разума,“14 и рационалистичка. У тој Цркви је Христос 
уза се поставио сваког њеног члана, доводећи је до савршене 
хармоније, у којој нема ни хуманизма ни материјализма. 
Насупрот западњачком материјализму који доводи до тврдње „ 
да је судбина науке...везана за победу материјализма“.15 Стоји 
источњачка тврдња да је потпуно погрешно узвишеније 
објаснити нижим, човеком објаснити Бога. Западњачки 
хуманизам и материјализам који човека постављају центром 
свега потпомажу окренутости од Бога, разоваплоћењу 
Богочовека, наново распињући Бога. Отац Јустин критикује 
покушај Запада да нађе истину без Бога – митологијом, 
философијом, спиритуализацијом, хуманизмом, изостављајући 
Христову љубав, те позива човечанства на подвиг, на кретање 
„ка јединој истини у свим световима – Господу Исусу 
Христу.“16  
                                                
13 Шмања Александар, чланак Критика западног хуманизма оца Јустина 
Поповића, у часопису Видослов, број 49, Требиње, 2010., стр. 83. 
14 Исто, стр. 87. 
15 Исто , стр. 88. 
16 Исто , стр. 94. 
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Богословски значај догматике 
 

 Философија Духа Светога, или другим речима 
догматика нас, између осталог, учи како да савладамо небиће у 
себи, око себе, и како апсолутно утонути у Свебиће, у 
Богочовека Христа, налазећи најпретежнију мудрост, која је 
апсолутно у откривању божанског и човечанског, божанске 
истине и човечанске истине. Што се човек више приближава 
Свебићу има већу жељу за бесмртношћу и безгрешношћу, а 
философија Духа Светога једина може дати одговор на питање 
бесмртности. Иако неки антрополози кроз спознају човека 
трагају за истином о човеку, мислећи да ће на тај начин 
решити питање смисла и људске егзистенције и бивствовања у 
овом свету, иако на све начине покушавају да дођу до истине 
научним путем без Богочовека Христа, велика је грешка 
кренути путем трагања за истином кроз лаж. Наиме, овакви 
покушаји ће неизоставно ударити у велики непробојни зид, 
велику тајну коју научници никада неће успети да реше – тајну 
бесмртности. Да ли ћемо човека посматрати као „егзистенцију 
без суштине“17, како га је описао Жан Пол Сартр, или ћемо се 
потрудити да га схватимо као биће које има суштину, које 
заиста има сврху свог постојања, биће које је достојно свог 
постојања тиме што је створено по „лику и подобију 
Божијем“?  
 „Смрт греху и смрти – то је лозинка еванђелске, 
богочовечанске, православне философије.“18 Из ове лозинке 
проистиче целокупна православна догматика, без које ни једно 
људско биће не може да свој дух прошири до несагледивих 
даљина, без које се људска душа не може ни на који начин 
наслађивати Истином, ни на који начин не може стремити и 
                                                
17 Марквард Одо, Философска антропологија, у Водич кроз философију (ур. 
П. Козловски), Београд, 2003., стр. 38. 
18 Свети Јустин Ћелијски, Догматика Православне Цркве I Том, Београд, 
2003., стр. 11. ДАЉЕ: Поповић,2003. 
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бити у додиру са живим Богом. Дакле, свака од догми се 
искључиво своди на Господа Исуса Христа који је једини „пут 
и истина и живот;“ свака догма се кроз Њега показује и уочава. 
Само идући ка Христу и за Христом можемо бити сигурни да 
смо на правом путу, путу истине, путу правде, путу живота 
вечног. Идући ка Христу, ми не идемо за неком апстрактном 
појавом која никада није виђена нити искуствено остварена, 
већ за Личношћу која се у вечности открива као јединствена 
Личност Троједног Бога. Свети Јустин у том контексту даје 
пример мозаика, говорећи да је догматика „мозаик своје врсте. 
Она распоређује и разврстава вечне догматске истине према 
њиховим својствима, слаже их и сличава према светлости 
којом зраче, те се на тај начин добија лик Христов у мозаику 
вечних истина, лик целокупног старозаветног и новозаветног 
Откривења.“ 19 Сагледавајући ово Свети Јустин каже за себе да 
је као глувонем, да муца вечне истине Божије за великим 
оцима, великима у светости и мудрости Христовој.20 

 
Допринос преподобног оца Јустина  унапређењу 

литургијске свести код Срба 
 

 Вишевековно искуство Православне Цркве нам сведочи 
о великој повезаности богословља са Светом Литургијом. 
Међутим, данас се јавља проблем обезвређивања искуственог 
од стране академског, а понекад и академског од стране 
искуственог богословља, где нам својим радом и делом при 
решавању ових проблема у многоме помаже личност оца 
Јустина који, на неки начин, налази склад између два начина 
богословствовања. Он сведочи да је Света Литургија заправо 
центар теологије, било искуствене било теоријске. Иако Јустин 
Поповић никада није предавао предмет Литургијско 

                                                
19 Поповић, 2003., стр. 12. 
20 Поповић , 2003, стр. 13. 
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богословље, његово учење о Светој Евхаристији, његов превод 
Требника, као и три Литургије нам сведоче да је он у великој 
мери допринео развоју и буђењу литургијске свести код Срба. 
Отац Јустин сагледава тајну Евхаристије као централни и 
најважнији догађај у Цркви, а истовремено је види као основ 
из кога проистичу све остале Свете Тајне. Наиме, он сматра да 
када бисмо све Свете тајне могли да сведемо на једну, све 
истине Цркве исказати кроз једну истину, та истина и та тајна 
би била Свето Причешће, јер је Литургија „Црква са Христом 
и у Христу, и Христос међу нама и у нама.“21 Заправо, 
развијајући учење о зависности Свете Литургије – 
Евхаристије, и светих тајни уопште од Богочовека Христа, 
отац Јустин пише да заправо свака света тајна почиње тајном 
Богооваплоћења.22 Јустинов превод Литургије на говорни 
српски језик ничим није осакатио лепоту и значај речи саме 
молитве, већ напротив, омогућио је верујућем народу 
молитвену пажњу приликом учествовања у Литургији и 
богослужењу. Славећи Бога на говорном језику народ свој 
језик омолитвљује и освећује. Након што је завршио са 
преводом богослужбених књига отац Јустин их најпре сам 
проверава у пракси на богослужењу што резултује званичним 
прихватањем његовог превода у Цркви и издавањем 
Служебника на српском језику од стране Светог архијерејског 
Синода. Саборни карактер Свете Евхаристије се такође види у 
заједничком одговарању на свештеничке јектеније током Свете 
Литургије, али и осталих богослужења. 

 
 
 

                                                
21 Милошевић Ненад, Допринос архимандрита оца Јустина Поповића 
унапређењу литургијске свести код Срба, у Српска теологија у 20. веку-
Зборник радова научног скупа (ур. Богољуб Шијаковић), Београд, 2008.стр. 
48. 
22 Исто,стр. 49. 
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Закључак 
 
У личности Богочовека Христа ми једино и налазимо 

свој смисао, свој циљ, своју сврху, у Христовој личности ми 
заправо проналазимо сопствену и вечност свих личности. На 
тај начин ми више нисмо само мали делић непотребног, већ 
наша личност добија сасвим ново значење, добија могућност 
да оствари свој живот у Истинитом, вечном Богочовеку 
Христу, где вечност више није пролазна трансцедентна појава, 
већ лепота живљења која почиње да се остварује овде, на 
земљи, кроз Христа, кроз Његово Тело и Крв, који су највиши 
смисао нашег постојања, највиши степен духовности, врхунац 
духовне хијерархије, испуњење тестамента који нам је 
Христос оставио. Наслађујући се божанским тајнама ми се 
наслађујемо вечношћу, која неминовно мора бити и јесте 
Христос. Свети Јустин је говорио: „Ми смо за Богочовека, зато 
што смо за човека... Без Богочовека Христа нема ни човека, 
већ само неки подчовек, човечуљак, трагично биће без смисла 
и вечног садржаја. А са Христом Богочовеком, човек је бог по 
благодати, богочовек по благодати.“23 Ово проповедајући 
животом и богословствујући, преподобни Јустин  доприноси 
васцелој православној теологији, богословљу наше Цркве и 
свакој богочежњивој души. Оно што је отац Јустин урадио 
развијајући и продубљујући науку о Богу, јесте један од 
многобројних камена који чине темељ на коме вековима 
почива Црква Христова одолевајући искушењима. 

 
Коришћена литература: 

(књиге) 
1. Јевтић Атанасије, Преподобни Јустин Ћелијски – Кратко Житије, 
манастир Ћелије, 2009; 
2. Лубардић Богдан, Јустин Ћелијски и Русија, Нови Сад, 2009; 

                                                
23 Еп. Атанасије Јевтић, Преподобни Јустин Ћелијски – Кратко Житије, 
манастир Ћелије, 2009., стр.27. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

24 
 

3. Марић Светислав, Филозофски речник, Београд, 1991; 
4. Петар  Козловски, Водич кроз философију, Београд, 2003; 
5. Поповић Јустин, Догматика Православне Цркве, I том, Београд, 2003; 
6. Поповић Јустин, На Богочовечанском путу, Ћелије – Београд, 1980; 
7. Ф. М. Достојевски, Победићу смерном љубављу : Изводи из романа Браћа 
Карамазови, Пирот, 2007. 

 
(часописи, зборници  и чланци у њима) 

1. Видослов, број 49, чланак Шмања Александар,  Критика западног 
хуманизма оца Јустина Поповића,   Требиње, 2010 ; 
2. Српска теологија у 20. веку-Зборник радова научног скупа (ур. Богољуб 
Шијаковић), чланак Ненад Милошевић, Допринос архимандрита оца 
Јустина Поповића унапређењу литургијске свести код Срба,  Београд, 
2008; 
3. Хришћански живот, чланак Наш оптимизам – њихов песимизам, 
Сремски Карловци, 1923. 
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Урош Бабић 
Православни богословски факултет 
Универзитет у Београду 
 
  

ЈАРОСЛАВ ПЕЛИКАН 
(1923- 2006) 

- БИОГРАФИЈА И ЊЕГОВА КЊИГА 
,,МЕЛОДИЈА ТЕОЛОГИЈЕ“ 

( НОВИ ДОПРИНОС ХРИШЋАНСКОЈ ТЕОЛОГИЈИ ) 
Издавач: Јасен - Београд, 2005. 

  Ауторова прва књига пре-
ведена на српски језик представља 
својеврсну интелектуалну „ауто-
биографију у малим комадима“, где 
се у форми филозофског речника 
кроз осамдесет две речничке 
одреднице изражава један потпуно 
персонални скуп предрасуда. По 
самој ауторовој жељи књига је 
проткана веома личним просуђи-
вањем, али и прилично техничким 
стручним анализама и смелом 
историјско-теолошком генерализа-
цијом и својеврстан је философски 

речник. 
 
Кратка биографија: Јарослав Пеликан (Јaroslav Јan 

Pelikan) је рођен 1923. у САД, у словачкој протестантској 
свештеничкој породици. Након колеџа, студија теологије и 
доктората на Универзитету у Чикагу (1946), започео је 
универзитетску каријеру (Valparaiso Univerzity, 1946-1949; 
Concordia Theological Seminary, St. Louis,1949-1953; The 
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University of Chicago, 1953-1962), коју је крунисао 
вишедеценијском професуром на Универзитету Јеил (Yale 
University, 1962-1996), где је постао emeritus, након чега је 
предавао у Бостону (1996-1997) и Пенсилванији (1998-2001). 
По позиву је предавао на  преко двадесет унивезитета. Био је 
добитник неколико десетина почасних титула и доктората и 
преко тридесет научних награда и признања. Председавао је 
разним научним установама и удружењима, међу којима и 
Америчком  академијом уметнисти и наука (1994-1997). Био је 
један од водећих светских научника у области историје 
хришћанства. На Благовести 1998. године, заједно са својом 
супругом Силвијом прешао је у православље.Упокоји се 13. 
маја 2006.године. 

 
УВОД 

 
Тема овог приказа је Богословски допринос др 

Јарослава Пеликана, документован његовом првом књигом 
која је објављена на српском језику „Мелодија 
теологије“.Сам његов прелазак из протестантизма у 
православље је велико дело, а ако је то неко ко напише толико 
богословских списа, којима најдетаљније исповеда и сведочи 
своју одлуку и исповедање вере, онда је то заиста велики 
допринос. Књига „Мелодија теологије“ је конципирана као 
речник појмова, поређаних по азбучном реду, а везаних за 
теологију. Сваки појам је целина за себе и обрађује предрасуде 
које су кроз историју хришћанства створене и чврсто везане за 
појам о коме је Пеликан писао.  

Свака од изабраних тема из речене књиге за себе је 
занимљива, поткрепљена паралелама из Јеванђеља, 
посланацима светог апостола Павла, делима неких теолога 
с’почетка историје хришћанства, а и касније. Дајемо кратки 
приказ неколико изабраних тема.  
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АНЂЕЛИ 

 
Сликање анђела речју, Пеликан почиње управо описом 

анђела које смо видели на сликама. Тако наводи од превише 
малих херувима који се налазе на зидовима унутрашњости 
цркве Св. Петра, преко Архангела Гаврила, Ботичелијевих 
Благовести, до снажне фигуре Архангела Михајла. Слике 
анђела имамо готово сви у глави, а исте смо добили пре свега 
гледајући многобројне грчке и словенске иконе или фреске. 
Такве слике, које смо првобитно стекли, касније 
надограђујемо, формирамо, формулишемо, уобличавамо, 
читајући пре свега Јеванђеље, Свете хришћанске цркве, 
хришћанске теологе. Мада на самом почетку, Пеликан нас 
подсећа и на једно књижевно дело писца Томаса 
Вулфа,,Погледај дом свој aнђеле“, где је aнђео представљен 
речима,,...његово тупо лице имало је осмех меког каменог 
идиотизма“. Да ли је навео баш овај опис зато што је сматрао 
да писац оваквом сликом заправо критикује оне који често 
представљају анђеле као бића без веће моћи расуђивања или је 
једноставно навео ово као једну супротност свим осталим 
представама анђела које их углавном идеализују. 

Тако нас полако са слика води ка писаној речи о 
анђелима, па почиње међу првима Тому Аквинског, 
италијанског теолога и филозофа, схоластичара из 13. века. 
Познат је по томе што је противречности хришћанске 
догматике, преовладавао тако што је покушао да створи 
конкретне религијске догме. Темеље за то налази у 
прародитељском греху и вечном спасењу. Кад је реч о 
анђелима, Пеликан га одваја од осталих схоластичара за које 
каже да су себи дали веће право да о њима расуђују него што 
су га имали. Он сматра да је Тома Аквински покушао крајње 
обазриво да једној од највећих загонетки да систематски 
смисао. Ево како по Пеликану Аквински устројава све живо 
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створено: прво прави паралелу између живота људи и живота 
животиња који имају заједничку физичку природу тј. нешто 
опипљиво, структуру која се може сагледати, испитати. Затим 
повузује човека и Бога, образом Божијим, тј. потврђује речи из 
Библије да је човек створен по лику Божијем. Тако долази до 
анђела који нису ни људи, а још мање Богови, јер Бог је један, 
ни животиње, па ипак нико не може да оповргне да су 
створења. У Новом Завету јасно забрањује било какво служење 
анђелима као Боговима и јасно их ставља на страну творевине, 
а не Творца. Место на коме је то сасвим јасно речено је у 
Посланици апостола  Павла Колошанима (2:18):,,Нико да вас 
не обмањује тобожњом понизношћу и служењем анђелима, 
упуштајући се у оно што није видео, и узалуд надимајући се 
телесним умом својим“. Овде јасно видимо без обзира на 
анђеоску улогу у Божијем домостроју спасења, какво требамо 
опхођење имати према њима. Нема понизности и служења, не 
зато што смо ми бољи или разумнији од анђела, већ зато што 
бисмо тиме упали у замку поистовећивања анђела са Богом. 
Друго апостол Павле овим речима даје човеку велику 
одговорност, и само то, никако већу улогу од анђеоске. И 
треће говори нам, мада не директно, о анђеоској природи, 
знајући за гордост једног анђела који је за собом повукао 
милионе других, који су потом отпали од Бога, природи која 
није савршена као Божја и склона је као људска једној од 
највећих замки на путу спасења, гордости. Оно што у овом 
делу посланице апостол Павле не говори, а што ми не смемо да 
заборавимо, то је поштовање које треба имати према анђелима 
као Божијим створењима и пре свега у историји људског рода 
и хришћанства као весницима великих догађаја, помоћницима, 
послатих од Бога људима када су били у невољама, 
утешитељима итд. Апостол Павле све ово потврђује речима 
које је написао у Посланици Римљанима, где каже да нас 
никакве силе, ни духови, ни поглаварства... нити никаква друга 
твар може одвојити од љубави Божије. Тако их је Тома 
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Аквински сврстао у ред створења, разумних створења, 
створених од Бога као што су људи и животиње, а оно што су 
и по чему се разликују од осталих створења је то што су 
нематеријални. Овако јасно систематизовани, анђели сада, као 
уосталoм и човек и животиње, потпадају под неке поделе међу 
собом, почиње разликовање међу њима, а пре свега подела на 
добре и зле анђеле. Хришћански егзегети су доста рано 
закључили да змија која је била лукавија од свега створеног, и 
која је узрочник искушења Адама и Еве, није могла бити сама 
узроком искушења, него је то морао бити зли анђео. А зли 
анђео је онај који је отпао од Бога и повукао милионе других 
са собом. А отпао је због своје гордости. Схоластичари су тако 
објаснили случај палих анђела, оставивши епиграм који гласи: 
„нема ничег горег од корупције најбољег”. Ипак, јако је тешко, 
нарочито нама лаицима, расуђивати о томе какве особине ови 
пали анђели имају јер се лако може упасти у више замки од 
којих би нас свака одвела далеко, па чак и у оправдавање, 
поређење са полубоговима итд. Без икакве дилеме, место на 
коме највише сазнајемо и најнепобитније, о анђелима је 
Јеванђеље. По јевенђељском казивању појављивали су се у 
многим кључним моментима. Тако је једну од највећих тајни 
анђео Гаврил благовестио Марији да ће родити сина, да ће му 
дати име Исус, и да ће се он назвати Син Вишњега. Овде не 
видимо само гласника Божијег, већ и великог повереника 
Божијег, зар би му Господ, да то није, рекао тако велику тајну. 
Када је Исус био у агонији у Гетсиманском врту, очекујући 
страдање и молећи Оца свог да га мимоиђе та чаша, Бог му 
шаље свог анђела да га укрепи, будући да га страдање није 
могло мимоићи (Лк. 22,43). Даље, онај моменат кад Марија 
Магдалина и друга Марија дођоше да обиђу гроб у коме је био 
положен Исус, прожет је тако великом снагом помешаном и са 
страхом и са радошћу. Ево како јеванђелист Матеј описује 
појаву анђела: „И гле, земља се затресе веома; јер анђео 
Господњи сиђе са неба и приступивши одвали камен од врата 
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гробних и сеђаше на њему. А лице његово беше као муња, и 
одело његово бело као снег” (Мт. 28,1-7).  

Ово је један од најупечатљивијих описа појаве анђела, 
за које нам је апостол Павле поручио да не смемо да им се 
обраћамо са понизношћу. Ипак, од појаве неког од кога се 
земља затресла и од чијег блистања нико није могао да види 
како заправо изгледа, да ли је човек могао да се не уплаши? 
Наравно, од страха су стражари попадали као мртви, међутим 
за жене се не помиње тако велики страх, већ само ужаснутост 
у ишчекивању нечег великог. Сада је јасно да је апостол Павле 
говорио да страха и понизности немају они који живе 
врлинским животом, а они који се осећају кривим пред Богом, 
који су згрешили бојаће се и најмањег знака са неба, а камоли 
овако помпезне појаве анђела. У јеврејској библији анђелима је 
дата још већа моћ, која се најбоље види у 2. књизи о Царевима 
(19, 35), где је анђео Господњи побио стоосамдесетпет хиљада 
Сенахиримове војске која је била опколила Асирце. Једно од 
најутицајнијих погледа на анђеле у историји учења о њима, 
дала је расправа под називом „ О Божанској јерархији“. Аутор 
овог дела захтева посебну расправу, јер се до сада није открио 
идентитет писца ове и још неколико теолошких распрва, 
потписаних псеудонимом Дионисије Ареопагит. Зато ћу се 
само кратко осврнути на овај моменат. Св. Дионисије 
Ареопагит је био први атински епископ, један од оних кога је 
апостол Павле успео да преобрати током свог боравка у 
Атини. Почетком  VI века појављује се гомила списа под 
његовим именом, а у којима је представљена веза између 
хришћанских и новоплатонских идеја. Управо те 
новоплатонске идеје су се јавиле много касније међу 
хришћанским мислиоцима, тако да их св. Дионисије 
Ареопагит није могао познавати. Неки извори тврде да се ради 
о мисирском монаху, чији прави идентитет никада није 
откривен.  
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У свом учењу о анђелима овај псеудо – Дионисије, 
надахнут новоплатоновском  теоријом о „ великом ланцу 
бића“ који почиње Богом, затим испод Њега анђелима, преко 
човека, животиња, чак до минерала, у одељку који се односи 
на анђеле поставља степенице, тј. хијерархијски распоред од 
најближег Богу до оног који је најдаљи, тако да у првом реду 
стоје Серафими, затим Херувими итд. до претпоследњих 
Арханђела и на крају Анђела. Паралелно са „Божанском 
јерархијом“ која уствари даје представу Цркве на небу, он 
пише и дело  „О Црквеној јерархији“,  које представља Цркву 
на земљи. Самим тим даје паралелу између анђела и епископа.  
            На крају су схоластичари сврстали анђеле у ред 
створења и то као нефизичка разумна бића која је створио Бог. 
Даље, проучивши библијска места о силасцима са неба и 
поновном узилажењу анђела, схоластичари су тражили и 
смисао њиховог посебног кретања између небеса и земље. 
Понекад су се изражавали тако да данашње физичаре 
подсећају на нешто необјашњиво или тајанствено. Ипак, 
ангелогија средњег века је учинила највећи напор до сада, да 
објасни како би могла изгледати ванземаљска разумна бића. 
Недавши конкретна објашњења, оставила је простор за 
спекулацију како у научном, тако у теолошком, историјском и 
уметничком домену. А, заправо и није могла више од овога, 
јер нико и не зна како анђели заправо изгледају, како свој 
текст о анђелима завршава Пеликан. Сасвим супротно од 
почетка где каже „Сви знамо како анђели изгледају”. Пеликан 
свој трактат о анђелима завршава тако што каже да у ствари 
нико не зна како изгледају. Како је дошло до толике 
контрадикторности између почетка и краја? Мислим да то има 
непосредне везе са ставом сваког од нас чији ће први одговор 
на питање „знате ли како изгледа анђео?” рећи, наравно да 
знам... Почеће да описује оно што је видео на фрескама или 
иконама и оно што је негде прочитао. Ако кренемо даље са 
питањима, ко је сликао иконе или ко је писао књиге у којима 
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смо читали о анђелима, ако дођемо дотле да је сазнање о 
анђелима добио из самог Јеванђеља или читајући свете оце, 
ипак неминовно ће крај бити исти као и код овог текста. Онај 
коме смо питање поставили, мораће на крају да каже да само 
претпоставља како анђели изгледају и какве имају особине или 
ће једноставно рећи „ипак, не знам како изгледају”. 
 

ИКОНЕ 
 
Једна од тема у овом несвакидашњем речнику, била је и 

тема Икона-е. Кроз кратак текст, поткрепљен подацима, 
аргументима и коментарима, аутор нам открива неке од 
највећих предрасуда везаних за икону.  

И ако нам је углавном познато да су и на истоку и на 
западу у цркви постојале иконе од самог почетка хришћанства, 
зашта постоји огроман број доказа, ипак је у VIII в. дошло до 
иконоборачке јереси у Византији. Доласком на власт династије 
Исавријанаца, започела је та јерес, а њен корен лежи заправо у 
пореклу ове породице која потиче из покрајине где су 
хришћани били у тесној вези са Јеврејима и исламом, а зна се 
да су и једни и други били иконоборачки расположени. Цар 
Лав III Јерменин, је чак тврдио да је главна препрека у 
обраћању Јевреја и муслимана у хришћанство, била икона, као 
идол коме су се хришћани клањали. Осим овог утицаја, за 
појаву ове јереси било је значајно и манихејско-павликијанско 
учење, које је долазило из Јерменије као и не тако велики, али 
ипак утицај јелинске филозофије која је гајила презир према 
материји и свему телесном. Корен у борби против икона њени 
противници су налазили у Другој Божијој заповести, која је 
дата Мојсију на гори Синај и гласи:   

„Не гради себи лика резана нити какве слике од онога 
што је горе на небу, или доле на  земљи или у води и 
испод земље.” 
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Темељи јудаистичке религије заснивали су се управо на 
овој заповести и ко би рекао да ће она после много времена 
бити нарушена у свакој својој речи. Јер сликањем икона са 
ликом Исуса Христа, Богородице и светитеља, дошло је до 
развоја највеће религијске уметности, што је значило 
ескалацију нарушавања ове заповести. Неминовно, ова 
ескалација, довела је до ескалације сукоба оних који су икону 
бранили и оних који су се, позивајући се на Другу Божију 
заповест, икону сматрали идолопоклонством. Тако је дошло до 
тога да најзначајнији чиниоци ортодоксије под утицајем 
мањих заједничких чинилаца, промењених заједно са мањим, 
крену путем који је довео до радикално различитих доктрина и 
литургијских закључака. Заједнички чиниоци се односе на 
догмате о Светој Тројици и оваплоћењу. Њих су свети оци 
формулисали постепено на шест весељенских сабора 
одржаних између 315. и 681. године. Пратећи временско 
раздобље у коме су се дешавали сабори, мало након Трећег 
цариградског васељенског сабора (680-681) више познатом као 
VI васељенски сабор, дошло је до царске забране употребе 
икона од стране цара Константина V (719-775). Политичка 
забрана употребе икона била је поткрепљена и неким оцима 
цркве који су такође заузели став који је осуђивао 
употребљавање ликова у Цркви. Као основу различитости 
измећу хришћана и многобожаца они су видели у томе што су 
многобошци градили себи богове користећи се материјом, док 
су хришћани у уму и срцу носили своју веру и исповедање 
Бога и клањали су се само умом и срцем. Исусов исказ: “Бог је 
дух; и они који му се клањају, у духу и истини треба да се 
клањају”, који спомиње св. Јован у свом јеванђељу (4, 24) 
узимају као доказ у одбрани свог става. Своје тврдње, 
иконокласти су поткрепљивали и евхаристијом у којој су у 
виду причешћа телом и крвљу Христовом, имали самог Бога. 
Да би се направила икона била је потербна материја преко које 
ће се посредно клањати Богу, док су преко евхаристије 
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добијали самог Бога, саму Његову реалност и аутентичност. 
Због тога нису дозвољавали да се Божији лик изображава на 
било који начин осим у причешћу.  

Касније, како се јаз продубљивао и једна и друга страна 
су тражиле све нова и нова оправдања за свој став. Тако су 
иконоборци  узели ОВАПЛОЋЕЊЕ Бога као једно учење које 
је било у њихову корист. С обзиром на то  да је Божанска 
природа “изнад описа” по апофатичкој дефиницији, а пошто су 
се у Исусу Христу сјединиле Божанска и човечанска природа, 
то је излазило да се на слици могла представити само 
човечанска природа. Ово им је послужило као доказ цепања 
јединствене личности Христове. Али, убрзо се њихово најјаче 
оружје окренуло против њих самих, јер је постало једно од 
главних аргумената браниоца икона. 

Тројица светих отаца цркве се истичу у овом периоду 
историје одбрана икона: Joван Дамаскин, патријарх Никифор 
Цариградски и игуман Теодор Студит.  

Св. Јован Дамаскин (око 675-око 749), био је један од 
најватренијих бранилаца икона у време иконоборног цара Лава 
Исавријанина, поготово што је и сам доживео велико чудо од 
иконе. Као такав би оклеветан код калифа Абдалмелеха, код 
кога је био први министар. Калиф му због иконопоштовања 
одсече десну руку. Замотавши руку марамом, он припаде на 
молитву Мајци Божијој пред њеном иконом. Када је се ујутру 
пробудио, видео је да му је рука чудесно зарасла. У знак 
захвалности он излива руку од сребра коју присједињује икони 
пред којом се молио. То је и данас једна од најлепших  и у 
хришћанству најпоштованијих икона Мајке Божије-
Тројеручица. Потом се повлачи у манастир Св. Саве 
Освећеног, где је написао много богословских дела. 

Св. Никифор Исповедник, патријарх цариградски, био 
је прво племић, но презревши светску сујету оде у манастир 
али никад не прими монашки чин. Међутим, много касније би 
изабран за патријарха, те прими и монашки чин и све друге 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

35 
 

чинове редом, 608. године. Још као мирјанин учествовао на 
VII васељенском сабору. Када се зацари иконоборац Лав 
Исаврјанин, који га због његовог непоколебивог става у 
одбрани икона протера на острво Проконис, где је у беди и 
свакој немаштини скончао 827. године.  

Преподобни Теодор Студит, био је знаменити 
подвижник и игуман Студитског манастира, велики 
страдалник за иконе, такође у време цара Лава Исаврјанина. 
Упокојио се 826. године. 

Ова тројица светитеља Божијих и угодника хришћанске 
цркве су много пострадали бранећи иконе, али су много и 
утицали на коначну одбрану икона. Сва тројица су управо као 
полазну тачку узели баш оно чиме су иконоклати доказивали 
супротно од њих. Наиме, говорили су да се не смемо позивати 
на старозаветно доба, јер се у Старом Завету само наговештава 
лик Исуса Христа, говорећи о његовом делу и речи, али никако 
није могло бити и његовог личног присуства. Сведочанство о 
присуству Сина Божијег, најдецидније добијамо тек у Новом 
Завету, а доказ за то аутор проналази у јеванђељу по Јовану (1, 
14): „ И логос постаде тело и настани се међу нама, и видесмо 
славу његову, славу као Јединороднога од Оца, пун благодати и 
истине.“ Како Пеликан каже, Бог је сам превазишао своју 
Другу заповест оваплотивши се и тиме омогућивши 
изображење свог лика. Сад имамо „лик Лика“, како Ј.Пеликан 
то прелепо објашњава, а самим тим и дозволу да га 
изображавамо на иконама. Док су само могли да 
предпостављају како Бог изгледа, људима је било забрањено 
сликање његовог лика, јер би тим чином припали 
к`идолопоклонству. Господ се јављао у несагоривој купини, 
као пламен, јавио се својим гласом на Синају, јавио се 
показујући чудеса јеврејском народу изводећи га из Египта, 
али својим ликом- никада. Оваплодивши се кроз Исуса 
Христа, постаје Лик који ми видимо, који можемо да опишемо 
и самим тим пренесемо на икону. Клањање икони је заправо 
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клањање њему самом. Сликањем сина, добили смо дозволу 
сликати и његову мајку, Пресвету Богородицу и свих 
светитеља „удеоничара у благодети“, који нам ту благодат и 
пројављују. 

На другом Никејском сабору, односно Седмом 
Васељенском сабору, одржаном 787. године, иконе су 
званично васпостављене у цркви. Као завршни чин 
вишевековне борбе установљено је и прослављање овог 
догађаја у цркви, проглашавањем „Недеље православља“, 11. 
марта 843. године. У то време владали су црквом Св. Методије 
Исповедник, патријарх цариградски и побожна царица 
Теодора. Коначна победа над иконоборачком јереси, 
допринела је развоју теологије икона коју је започео Св. Јован 
Дамаскин, и до наглог развоја православне иконографије свуда 
по Византији и широм Православног истока. 

Западна историографија је често понављала све оне 
иконоборне аргументе, али ипак нико до краја није довео ту 
каснију борбу. Пеликан наводи Тому Аквинског, 
протестантску реформацију и просветитељство, па на крају и 
читаву римокатоличку цркву као оне који су чинили напоре 
али никад до краја протумачили иконикластичке контраверзе. 
Адолф фон Харнак је одбрану Св. Теодора Студита описао и 
протимачио као „мешавину сујеверја, магије и 
схоластицизма“, али је ипак на крају признао да је читаво 
православље утемељено у „култу икона“. 

Ово поглавље нам нуди разрешење још једне од 
многобројних теолошких предрасуда и учвршћује нас у 
православном исповедању иконопоштовања, јер нам  заправо 
доказује да ниједно друго исповедање није могло до краја 
потврдити своје аргументе.  
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БЛАГОДАТ 
 
„Благодат у духовном животу човечијем је исто што и 

дисање у животу телесном. Човек је без дисања мртав телом; 
хришћанин без благодати Духа Светога није хришћанин 
(Рим.8,9), мртав је духом (Ефес. 8,1)“ 

       
 (Петар, Епископ Тамбовски) 

Много је писано и речено о благодети током дуге 
хришћанске историје. Благодат је она нит која нас држи за 
Небо, оно што нам неда препустити се животним обманама и 
варкама. Као и за све важне теолошке теме и за ову постоји 
више објашњења, више прилаза, расправа и разилажења, што 
је немонивно довело до стварања неких предрасуда о којима 
нам у свом „мелодичном речнику“пише аутор. 

Као полазну тачку узима две разлике које произилазе из 
овог појма, прва је благодат – реч која има своје порекло и у 
латинској речи soteria, и у јелинској salus, а у преводу значи 
спасење. Други аспект тумачења ове речи заснива се на 
благодати – као оној која поучава. Благодат је тако разграната 
у две гране које су биле полазне тачке у њеном ближем 
одређивању у историји хришћанске теологије. И Нови Завет и 
црквени теолози у свом речнику користе реч благодат тако да 
је она тесно повезана са појмом „љубави Божије“ и са 
„милошћу Божијом“. Тешко их је разликовати, али он је 
покушао то мало разложити дефиницијом милости као 
опраштајуће љубави, а благодати као посредоване милости, и 
сам говорећи да употреба овог термина уопште није доследна. 
У даљем излагању о благодати, Ј. Пеликан ће узети 
Августинову мисао, као централни део његовог теолошког 
учења. Због бављења овом темом, тако да је све друге 
хришћанске теме ставио на једну страну, а благодат на другу, 
добио је надимак „учитељ благодати“. Његови трактати на ту 
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тему отворили су многа питања и дискусије у Западној цркви, 
а отворила пут и развоју учења о благодати. 

Августин, када је говорио о благодати као спасоносној, 
говорио је као о дару, али дару који смо добили искључиво 
бесплатно, без икакве заслуге. За објашњење овога користио је 
асонанцу између речи gratia и gratis, говорећи да је благодат 
као дар (gratia), ако није дата без икакве заслуге (gratis), не 
може то бити. По Августину, је ово било неопходно, да би 
Јеванђеље имало смисао, мада је у исто време било опасно 
због злоупотребе у моралном смислу. Али, без обзира на 
опасности, он је неопозиво тврдио да у супротном хришћанска 
вера не би имала разлике од паганизма. 

Један од водећих хришћанских теолога са почетка 
хришћанске историје, Ориген (182. год.), који је касније упао у 
јерес, био је главни опонент паганском теологу Келсу и имао с 
њим заиста жестоке расправе. Па ипак, исти тај Келс је јасније 
од многих хришћанских теолога дао виђење благодати, управо 
критикујући то што она заузима централно место. Наиме, 
навео је пример паганских религија, које позивају, само оне „ 
који имају чисте руке и мудар језик “. На супрот њима, 
хришћани позивају грешнике, немудре, ко год је као дете, 
беднике... Овај моменат, Августин назива Божија наклоност 
(favor Dei). Значи нема ништа у примаоцу благодати што 
одређује хоће ли бити од Бога изабран, већ је све у Богу. 
Могла је благодат, која се већ нашла у некоме, да нам каже 
нешто о квалитету те људске душе, али и тај квалитет је 
постојао захваљујући Божијој вољи. Из тога ће проистећи 
расправа о предестинацији или предодређењу која ће одвести 
чак и до новог радикалног учења о истим. У овој области, као 
најснажнија ће се показати теологија Џона Калвина (1599-
1564), који је тврдио да је Бог унапред одредио људе који ће да 
се спасу и поставио тзв. теорију предестинације. Ову, заиста 
радикалну теолошку мисао, можемо наћи и у расправи Лутера 
и Еразма из 1525. год. Основа ове Еразмове расправе темељила 
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се на слободи људске воље кроз верску самосталност. Он је на 
прво место стављао Божуји одлуку, а не милост Божију. Лутер 
на супрот Еразму, говори о заробљености слободне воље и 
њеној детерминисаности. Чак и Августинова мисао, у систему 
касних средњевековних августиноваца, носи исти поглед на 
предестинацију. Оно што је потом из свега произашло, а као 
последица избегавања недвосмисленог закључка о 
предестинацији на проклетство од стране Августина и Лутера, 
је двострука предестинација, тј. теорија да Божија воља не 
одређује само оне који ће се спасити, већ и оне који се неће 
спасити. Калвинисти су сматрали да спашавају Августинову 
теорију о милости Божијој од компромиса којима је подлегла у 
систему схоластичара и лутеранаца. Намера учења о 
двострукој предестинацији је искључивала и била неостељива 
на људску врлину. Ко год  је изостављао људску врлину из 
учешћа у милости Божијој, оправдавао је и теорију двоструке 
предестинације, колико год био против ње. 

На супрот  калвинизму, многи критичари овог учења 
тврде да, колико год бранио Августиново учење, овај правац га 
осиромашује својом једностраном интерпретацијом. Док је на 
снази била Августинова теологија, која је пример за примање 
бесплатне благодати преко „средстава благодати“, налазила у 
пасивном крштењу новорођенчади, није било очито да постоји 
конфликт. Међутим, касније у средњем веку је тежиште са 
крштења новорођенчади било пребачено на друга „средства 
благодати“, као што су света тајна покајања и евхаристије где 
је учешће појединца било искључиво везано за одлуку 
примаоца благодати, конфликт је неминовно настао, јер је 
било немогуће не приписати бар неки мали део заслуге таквој 
одлуци. У народном веровању и побожности, међутим, чак и 
примање светих тајни означавало је разлику између оних који 
су у „стању благодати“ и оних који нису. 

Током седамнаестог века, због „ помагала благодати“, 
дошло је до расцепа у  римокатоличкој теологији Француске, 
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Италије и Шпаније. Једни су истицали „ помагала благодати “, 
други су их занемаривали. 

Августин је током бављења теологијом благодати 
написао и једно монументално дело 415. године, под називом „ 
Природа и благодат “. Овде је истицао разлику између природе 
и благодати, а своје ставове је објаснио и поткрепио речима 
Посланице Ап. Павла Ефесцима (2:3), где се каже „Међу 
којима и ми сви живесмо некада по жељама тела свога, 
чинећи вољу тела и помисли и бејасмо по природи деца гнева 
као и остали“. 

Природа од Бога створена је била савршена и као таква 
била способна за стварање, па и облагодаћена самим тим. Али, 
првородни грех Адама и Еве је изјаловио природу у том 
смислу и у таквој природи, људи пагани, живели су по жељама 
свога тела и грешно, без способности задобијања благодати. 
Хришћани су међутим задобили благодат, повратили 
способност стварања и успоставили оно стање с почетка, које 
је одговарало Божијим намерама. Али, постојала је опасност 
да од прављења разлике дође до негације. Пре него што је 
постао хришћанин, Августин је припадао манихејцима који су 
направили толику разлику између природе и благодати да се 
разина чинила непреместивом. Значи, бојао се да прављењем 
разлике не падне у манихејство. У расправи између Еразма и 
Лутера било је истакнуто да Августиново учење о природи 
благодати мора стално ближе одређивати своју 
супростављеност манихејству. Јер, Августин је водећи битку 
на два фронта, тежиште пребацивао на борбу против 
пелагијанизма. 

Дело Томе Аквинског „Summa Theologiae“ и  Лутерови  
„Коментари на посланицу Галатима“, дали су формулу којом 
се превазилази овај раздвајајући моменат, а која гласи: 
„Благодат не поништава природу, већ је усавршава“. Тиме је 
отколњена опасност од негације природе на коју су 
упозоравали Августина када се бавио дистинкцијом. 
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Овом реченицом је добро уједно и завршити одељак о 
благодати, јер осим што је одбранила Августина, срушила је и 
предрасуде о благодати и у себи објединила већину исправних 
погледа на њу, оправдавши Пеликанов израз „формула“. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 У овом ауторовом делу и писању, можемо да сагледамо   
ширину и опус познавања многих појмова који су међусобно 
добро укомпоновани и уклопљени у датим приликама као и 
одређене предрасуде о неким појмовима  у хришћанству, како 
за саму теологију као науку, тако и за сваког (у жаргону-
обичног) верника. Немање праве представе о тако значајним 
стварима као што је анђео, крштење, евхаристија, икона ..... 
може свакога ко је укључен у хришћанску цркву и њен 
поредак на било који начин, да одведе у сасвим погрешне 
крајности које су не ретко кроз исторују хришћанства 
одводиле и у јерес.  

Одговоре на све ове недоумице, свакако можемо наћи 
читајући ову књигу. 
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ИЗ СВЕШТЕНО-ПАСТИРСКЕ 
ПРАКСЕ 

 
 
 

ПРАВОСЛАВНИ СВЕШТЕНИК  
КАО ИСТИНСКИ ПАСТИР 

(неколико мисли из животног искуства и свештеничке 
праксе) 

 
 Личност самог пастира мора да буде пример за своје 
стадо, а пастирско служење је изнад сваког служења, јер је оно 
посвећено највећем и најсветијем делу – спасењy људских 
душа. Истинско пастирство служи „да сви достигнемо у 
јединство вере и до мере раста пуноће Христове“ (ср. 
Ефесц. 4,13) – то нам свима поручује Свети ап. Павле, као што 
је написао и свом сараднику Тимотеју, а преко њега и свима 
нама  „ буди образац вернима у речи, у живљењу, у љубави, у 
духу, у вери, у чистоти“. (ср. I Тим. 4,12).  
 Циљ хришћанског живота јесте борба са грехом ради 
достизања хришћанског савршенства, а суштина истинског 
пастирства састоји се у сарадњи са људима у тој борби и 
указивању на правилне путеве те борбе. 
 Али за успех у тој борби, пастир треба да буде добро 
упознат са методама те спасоносне борбе, и то најпре кроз 
своје лично искуство и свој лични начин живота. Пастир треба 
да је силно посвећен својој пастви, да се стара о њој, да 
руководи и управља њоме, и то тако да се у томе огледа 
његова духовна наклоност према пастви. 
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 Суштина пастирског служења још у Старом Завету се 
истиче, и то силно, код пророка Језекиља који подвлачи 
управо црту бриге пастира за сваку душу посебно (види: Језек. 
34,2 -10). 
 Како страшно звуче  ове речи Божије изговорене кроз 
уста пророка Језекиља, а које су упућене недостојним 
пастирима још у Старом Завету ! 
 И у Новом Завету имамо поуке о служењу пастира и 
суштини пастирства, као што је то пример код Јеванђелиста 
Јована (Јн. 10, 1-16) и код Јеванђелиста Луке (Лк. 15, 4-6). 
 Пастирско служење ( које је на темељу Светог Писма) 
није само формално испуњавање одређених права и обавеза 
које је Црква поверила једном човеку, нити је то 
административни рад, него нешто неупоредиво веће, које 
није доступно обичним природним снагама просечног човека. 
 Не „администрација“, него „старање за душе“ - то је 
суштина у пастирском служењу ! 
 Срце нам се стеже када чујемо за неког свештено-
служитеља да не воли да ревносно служи и да није молитвен. 
Ако, пак добри пастир за свој први дуг буде сматрао молитву, 
онда ће и администрација сама по себи бити устројена како 
ваља, и све ће око њега постајати боље. 
 Дакле, истинско пастирство није администрација, него 
нарочита настројеност људског духа, која зависи од  
благодатног дара којег је он (свештеник) добио у Светој тајни 
свештенства. 
 Ако код пастира нема љубави према својој пастви, и он 
је угасио у себи тај велики дар и не гори оном светом 
ревношћу за спасење душа поверене му пастве, онда он остаје 
само чиновник, и не помаже му ни лепо опремљена црква, 
намештена канцеларија, ни сјајна администрација. 

Данас живимо у тешким приликама свакодневнице, 
када је отворено наступило време отпадништва („апостасије“) 
од Христа и од праве вере. Зато савремени пастир треба да има 
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нарочиту будност, пре свега над самим собом, а онда и над 
повереном му паством. 
 Греши онај пастир који воли да се у свакој прилици 
позива на ауторитет свог узвишеног звања, мислећи да ће тиме 
принудити своју паству да га слуша и да му се покорава. Данас 
се, можда, више него икада пре, гледа пре свега на самог 
човека, на то какав је он и колико одговара знању или чину 
који носи. 
 Савремени пастир мора о свему да води рачуна, да бди 
над самим собом и на своје владање, да не би чиме саблазнио 
своју паству. Ако се пастир горди и ту своју гордост 
супроставља гордости своје пастве, онда ће сва његова 
пастирска делатност бити противна његовој пастви и сводиће 
се увек на нешто негативно. 
 Истински пастир мора да буде пример кротости и 
смирења за своју паству, и увек да се сећа Господње поуке: 
„Научите се од Мене, јер сам Ја кротак и смирен срцем, и 
наћиће те покој душама својим. (ср. Мт. 11,29). Пастир увек 
треба да размишља о томе да је он служитељ Цркве и да је у 
том служењу више или мање достојан, а у сопственим очима 
увек недостојан. 
 Пастир треба да позива на послушост Цркви, а не на 
послушност себи. 
 Нема ничег погубнијег за пастирску службу, него кад је 
пастир врло снисходљив према гресима своје пастве, а врло 
строг  кад је у питању непослушности према њему самом. 
 Пастир мора да буде строг кад је у питању верско и 
морално учење Цркве, њених канона и њених установа, а све 
то мора да произилази из његове истинске ревности за славу 
Божију и спасење душа своје пастве. 
 Ако пастир има високо мишљење о себи - то је главна 
препрека на путу његовог успешног пастирског служења.  
 Једна неопходна особина која се захтева од пастира – 
јесте СМИРЕЊЕ; да буде искрен пастир не само на речима, 
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него и на делу, и да се увек труди и да се поправља. Јер, нема 
ништа горе, него кад паства код свога пастира примети 
раскорак између речи и дела – кад учи једно, а чини друго. 
 Пастир нарушава свој углед у очима своје пастве, када 
жели да угоди онима који су силни, славни и богати у овом 
свету у нади да ће од њих нешто добити. 
 Наше време од пастира захтева нарочиту искреност, 
честитост, отвореност и без било каквог лукавства и 
човекоугађања, као што и каже Свети ап. Павле: „Јер кад бих 
још људима угађао, не бих био слуга Христов“ (ср. Гал. 1,10); 
или, пак, у псалму 145,3 (146,3) где се каже: „Не уздајте се у 
кнезове, у сина човичијег, у кога нема помоћи“ . 
 Дакле, пастир не сме да се прилагођава неким ниским 
моралним захтевима савременог живота, јер је он служитељ 
Истине, те није допустиво да прилегне човекоугађању из 
бојазни да би изгубио своју популарност, или из било ког 
другог разлога. 
 Све тежа и тежа времена наступају; отпадништво 
(„апостасија“) напредује брзим корацима, готово да нам сваки 
дан доноси нешто ново што раније није било замисливо или 
могуће. Али највећа опасност коју носи наше време прети од 
стране сатанизма који се сада по свету врло лукаво скрива под 
маском служења добру човечанства. 
 Треба знати: да истински пастир истинске Цркве 
Христове не може и не сме да има никакав контакт и 
никакве међусобне односе са овим светским злом. 
Истински пастир дужан је да себе и своју паству чува од 
тог веома опасног искушења. 
 Не може бити ружније појаве, него када се пастир бави 
споредним, често светским пословима, па му није на првом 
месту слава Божија и спасење душа. 

Пастир истинске Цркве Христове не може и не треба да 
има било какав други интерес осим једино чисте ревности за 
славу и у славу Божију, као  и за спасење душâ своје 
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пастве. На то треба да увек буду усмерене све његове мисли, 
осећања, живот и сва делатност. 
 ПАСТИР МОРА ДА БУДЕ НА ВИСИНИ СВОГА 
ПРИЗВАЊА ! 

 
протојереј-ставрофор 
 Живко Велимировић 

 
 
 

УЛОГА МЛАДИХ У МИСИЈИ ЦРКВЕ 
 

Мисионарски задатак Српске Православне Цркве данас 
је немогуће остварити ван активног учешћа оцрковљених 
младих људи и ту нема спора. Дакле, када младе људе већ 
приведемо Цркви и када они осете тај благодатни живот и 
науче онолико колико је потребно о животу у Христу, 
потребно је да их укључимо у служење Цркви. Оно што је 
спорно и за дискусију јесте пре свега начин служења младих 
тој мисији. Чини нам се упутним да зарад темељности 
разложимо ову проблематику на две велике области: улогу 
односно младих из верног народа Божијег и улогу младих у 
оквиру јерархије (ђакона и свештеника пре свега). Поред тога, 
потребно је већ на почетку усвојити концепт по коме 
мисионарски задатак може донети праве плодове једино 
уколико се постиже из литургијске заједнице као основе. На 
тај начин се избегавају секташка стремљења и застрањења, 
која  се на почетку често правдају хитним потребама времена, 
али која на крају увек воде девијацијама и то управо због          
„самосталности“зарад„ефикасности“. 
     Наиме, често смо сведоци да се зарад некаквог 
активизма који се само заодева у одежде мисије, млади више 
воле да учествују у разним акцијама или да присуствују 
виртуелним интернет сабрањима него да буду активни 
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литургијски чланови Цркве. То је велики проблем о коме 
итекако треба говорити. Са друге стране, уколико су млади 
укорењени у литургијском етосу, мисионарске активности ван 
литургије добијају свој пуни смисао и правилно усмерење. 
Дакле, основна претпоставка за здраву мисионарску делатност 
младих лаика јесте њихова укорењеност у литургијско-
подвижничком животу. Уколико је та премиса задовољена, 
онда можемо приметити где леже конкретни доприноси 
младих лаика у мисији Цркве. 

На првом месту, потребно је истаћи да мисионари увек 
морају да разумеју свет око себе. Ми данас живимо у свету 
брзих промена условљеним страховитим развојем технологије, 
глобализованом свету који старији најчешће не могу у 
потпуности да разумеју и чији развој нису у стању да отпрате. 
Млади људи, са друге стране, благодарећи својој енергичности 
и брзини усвајања знања, тај задатак могу да испуне. Одличан 
пример је употреба информационих технологија за потребе 
мисије: од креирања парохијских билтена и православних 
интернет страница, преко формирања електронских издања све 
до мултимедијалних презентација, млади верници могу да 
пруже велики допринос. 

Када су у питању организоване мисионарске акције 
Цркве социјалног карактера, млади верници су такође кључни 
елемент. Посете болницама, сиротиштима, казнено-поправним 
институцијама, старачим домовима… и обилазак свих 
потребитих су некако идеално спојиви са исконском потребом 
младог човека да промени свет и да помогне свом ближњем. У 
глобализованом свету где су просторне баријере практично 
срушене није проблем доћи и до најудаљенијих крајева и 
посетити потребите – потребна је само добра воља. 

Занимљива је и тема тзв. православних омладинских 
организација. На нивоу Православне цркве у васељенским 
димензијама постоји једна таква оргнизација, Sindesmos. Осим 
тога, многе епархије имају и Светосавску омладинску 
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заједницу у оквиру које се млади људи покрећу на различите 
акције са благословом Цркве. Подразумева се да свака 
иницијатива за формирање сличних организација мора имати 
писмени благослов надлежног епископа. 

Попут младих међу лаицима, и млади свештенослужи-
тељи имају специфичну улогу у мисији Цркве. У овом случају 
литургијски етос се подразумева и то је само по себи 
разумљиво. Основна улога младих свештенослужитеља јесте 
могућност разумевања и контакта управо са младима који им 
долазе са специфичним питањима. С обзиром да су често 
пролазили слична искушења и живели у мање-више сличним 
условима, они могу лакше да им приступе. Наравно, ни то није 
правило – светогорски старац Порфирије је, рецимо, као нико 
умео да разуме потребе свих младих људи, чак и оних који су 
били одбачени од друштва. Но, генерално, добро је да млади 
свештенослужитељи буду упућени на потребе младих у оквиру 
мисије Цркве, због генерацијске блискости. Тако је веома 
битно да међу вероучитељима буде доста младих 
свештенослужитеља, а чини се да су ђакони најпогоднији за ту 
службу, с обзиром да свештеници због парохијских обавеза 
најчешће немају времена за ту активност у школама.  

Вреди овом приликом напоменути пример ђакона 
Андреја Курајева, који је почео управо као млади ђакон-
мисионар да би данас био један од највећих мисионара не само 
у оквиру Московске патријаршије, већ и целог православног 
света. Уважени ђакон је био и један од људи који су 
постављали темеље у православном интернет простору. 

Са друге стране, млади парохијски свештеници такође 
имају своју мисионарску улогу међу младима. Она је углавном 
унутрашњег типа, међу номиналним православцима које је 
потребно привући активном литургијском животу. Упоредо са 
тиме, не треба заборавити мисионарење младих свештеника 
међу студентима. 
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Уз све наведено, подразумева се да млади 
свештенослужитељи могу да обављају све мисионарске 
делатности које смо навели за младе-лаике, као и то да те 
улоге не треба вештачки раздвајати. Тако је на челу 
Светосавске омладинске заједнице неке епархије често млад 
свештеник, коме помаже неки од ђакона, а оперативну 
структуру чине млади-лаици. И званични мисионарски 
часопис СПЦ за младе, Православни мисионар, је дело у коме 
учествују како млади свештенослужитељи тако и млади лаици, 
у подједнакој мери. 

Поред свега наведеног, треба рећи да млади могу бити 
један веома чврст мисионарски мост и према старијима, који 
тешко мењају своја уверења. Ако унук или унука, син или 
кћерка, који су пошли за Христом својом иницијативом, у 
оквиру своје породице показују добре плодове хришћанског 
живота, а често и преображај ранијег грешног живота, то ће 
представљати најбољи вид мисије. А чини нам се да је понекад 
само то и довољно: да млади људи својом чистом вером 
претвореном у дела сведоче Христа. То ће бити оно што 
познати светогорски старац Порфирије каже да је 
мисионарство без речи, мисионарство делом и најбоља 
потврда живота у Христу. 

 
свештеник др Оливер Суботић 

www.covekitehnologija.com 
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ТРАГОМ ПРОШЛОСТИ 
 
 

СВЕТИ МУЧЕНИК ЈОВАН ВЛАДИМИР 
КНЕЗ СРПСКИ 

 
„Треба ли Срби да се свете? Не дао Бог! Они који би се светили не би 

били ни Срби ни хришћани. Јер, Срби немају верске инквизиције у својој 
традицији. Срби знају да Христос није обећао Царство небеско 

мучитељима, него мученицима!“ 
Свети Владика Николај Велимировић 

 
Свети Јован Владимир је први светитељ међу српским 

владарима и пример младим хришћанима како се страда због 
доследног испуњавања Христове науке у животу. Својим 
примером је показао да хришћанство није само наука већ и 
живот. У Охридском Прологу свети владика Николај 
Велимировић укратко описује житије овог светитеља: „Свети 
мученик Јован Владимир, краљ српски, беше (...) као владар 
мудар, милостив, кротак, девствен и храбар“. Многи верници 
ходочасте до његових моштију у саборној цркви у Тирани, 
седишту Албанске    Православне Цркве. 
 
Кнез Јован Владимир родио се око 990. године. Од 1000. до 
1016. године владао је Дукљом (или Диоклетијом; Διοκλεία на 
грчком). Око четрдесет година пре владавине Јована 
Владимира, Дукља је била део прве уједињене српске државе, 
коју византијски цар Константин Порфирогенит у свом делу О 
управљању царством назива Серблиа (Σερβλία). Та држава се 
распала по смрти њеног владара кнеза Часлава око 960. 
године, што је поспешило успон других српских кнежевина, 
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међу којима је најистакнутија била Дукља. Она је приближно 
обухватала данашњу Црну Гору, североисточну Херцеговину и 
Коплик у Албанији, а састојала се од две области: Зете на југу 
и Подгорја на северу. 
 

ДЕТИНСТВО И МЛАДОСТ 
 

Свети Јован Владимир је 
био од детинства испуњен 
духовним даровима – био је 
кротак, смирен, ћутљив, 
богобојазан и чист животом, 
презирући све привлачности 
земље и ревнујући за све оно 
што је узвишено и божанско. 
Према византијском хроничару 
Јовану Скилици он је био 
„човек правичан, мирољубив и 
пун врлина“. Његову биогра-
фију најлепше је описао древни 
словенски летописац Поп 
Дукљанин у своме Летопису 
званом „Краљевство Словена“ 
(Regnum Sclavorum на латин-
ском, XXXVI поглавље). Још у 

раној младости Владимир је у себи спојио витештво и 
побожност, то јест право хришћанско благочешће. Ратној 
вештини се свакако научио од неког доброг војсковође. 
Такође, марљиво је изучио Свето Писмо будући веома 
милосрдан према беднима и сиромашнима. Волео је и 
ревновао је за православну веру. Касније је као владар зидао 
цркве, манастире, болнице и странопримнице. 
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ВЛАДАВИНА 

 
Свети Јован Владимир ступа на престо Дукље око 1000. 

године, наследивши још у дечачком узрасту свог оца 
Петрислава. Двор му се налазио на подручју садашње општине 
Бар, близу Јадранског мора, у пределу званом Крајна, на 
локалитету који се данас назива Краљич. Његово појављивање 
на историјској сцени дешава се у доба када се Византија 
налази у унутрашњим и спољашњим тешкоћама, док у исто 
време на Балкану долази до стварања моћног Бугарског 
царства. Византијски цар Василије II (976-1025) тражио је 
подршку владара других балканских земаља за борбу против 
бугарског цара Самуила (997-1014), те је из тог разлога ступио 
у вези са Дукљом. Српско посланство, чији је долазак у 
Цариграду 992. године забележен у једној повељи манастира 
Велика Лавра из 993., по свој прилици дошло је управо из 
Дукље. 

Савезништво са Византијом није помогло Јовану 
Владимиру. Самуило је напао Дукљу 1009/1010. у склопу 
ширег похода на Далмацију, након чега је Владимир, 
увидевши да не може ништа огромној царској сили, избегао 
скупа са војском и народом на брдо Косорог (Облик), западно 
од Скадра. Према Летопису Попа Дукљанина, Владимир је 
тамо учинио чудо: брдо је било пуно змија отровница, али када 
се он помолио Господу да спасе његов народ, њихов угриз је 
постао безопасан. Самуило је оставио један део војске да 
опседа Косорог, док је са осталим четама освајао друга места. 
После извесног времена, да би избавио своје људе од глади и 
мача, Владимир се предао, када је био свезан и послат у затвор 
у Преспу, тадашњу престоница Бугарске царевине. 
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ТЕОДОРА КОСАРА 

 
Вративши се у Преспу после освајања приморских 

крајева, цара замоли једног дана његова кћи Косара да јој 
дозволи да са дворкињама сиђе у тамницу и измије главе и 
опере ноге  заробљеницима. Цар јој то одобри. У тамници она 
нађе Владимира, виде да је леп, благ, питом, смеран и пун 
мудрости и разума Божијег и – како је забележено у Летопису 
– разговор са њим постаде јој „слађи од меда и саћа“. 
Сажаливши се на његову младост и лепоту и сазнавши да је 
владарског рода, заљуби се у њега, те усрдно замоли оца, ако 
је мисли удавати, да јој за мужа да Владимира, кога држи у 
тамници. Из љубави према кћери и с обзиром да је Јован 
Владимир био краљевског рода, цар учини кћери по вољи. 
 
 

ПОВРАТАК НА ПРЕСТО 
 

Самуило, приграбивши земље, није се поводио само за 
тим да их суровом силом држи у покорности, већ је желео да 
нове поданике на неки срдачнији начин веже за себе и своју 
државу. Владимиру је дао своју кћер за супругу, вратио му 
Дукљу да у њој поново влада, али одсада као његов зет и вазал. 
При томе му је такође поверио власт над северним делом 
драчке области. Исто тако је вратио Травунију Владимировом 
стрицу Драгомиру. Владимир и Косара живели су побожно, 
праведно и срећно. Према Летовису, Владимир је управљао 
повереним народом са много мудрости и љубави. У том 
периоду, црквенословенска писменост и други црквени 
утицаји Охридске архиепископије су се проширили у Дукљи. 
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ВИЗАНТИЈСКО - БУГАРСКИ РАТ 

 
Кнез Владимир је, изгледа, владао у миру, избегавајући 

да се укључи у велики рат између Византије и Бугарске, који 
је, коначно, достигао своју кулминацију Самуиловим 
катастрофалним поразом од Византинаца, у лето 1014., када је 
дошло до одлучне битке на планини Беласици, код данашње 
Струмице. Самуилова војска била је потпуно поражена, а он се 
једва бекством спасио уз помоћ сина Гаврила Радомира и 
склонио у Прилеп. Према савременим изворима, следећи 
наредбу цара Василија II, око 14.000 заробљених Самуилових 
војника било је ослепљено. Само сваком стотом војнику 
остављено је по једно око, да би могао да их води назад 
бугарском цару. Самуило је због тог немилог догађаја 
претрпео срчани напад и после два дана умро. 
 

БРАТОУБИСТВО 
 

Самуилово царство овим тешким поразом није потпуно 
срушено, јер се и византијска војска, исцрпена овом битком и 
једним поразом после ње, морала повући. Цара Самуила је 
наследио син Гаврило Радомир (1014-1015). Његова владавина 
је била кратког века, јер га је 1015. убио у лову суревњиви брат 
од стрица Јован Владислав (1015-1018), који је преузео власт 
над Бугарским царством. Недуго потом убио је и Радомирову 
жену Ирину из Ларисе. Каменим срцем и помраченим умом 
Владислав је сматрао да ће ојачати свој положај ако потамани 
све такмаце и Самуилове рођаке, те зато почиње да ради о 
глави и Јовану Владимиру. Стога му шаље гласнике са 
захтевом да дође у Преспу, оправдавајући позив потребом да 
се састану ради разговора о државним пословима. Косара није 
хтела ни да чује за то, бојећи се да Владимира не задеси 
Радомирова судбина. Зато је пошла сама у  Преспу . Владислав 
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ју је у својој притворности лепо прими, са свим почастима, па 
пошаље поново посланике к Владимиру са поруком да без 
бојазни дође, а као залог вере пошаље му златан крст. Јован 
Владимир није поверовао лукавом цару, већ му је одговорио: 
„Знамо да Господ наш Исус Христос, који је за нас страдао, 
није био распет на златном или сребрном, већ на дрвеном 
крсту. Зато, ако је твоја вера права, и ако су твоје речи праве, 
пошаљи ми по свештеним лицима дрвени крст, па ћу доћи, 
будући да се, вером и врлином нашега Господа Исуса Христа, 
уздам у животворни крст и драгоцено дрво.“ 
 
 

МУЧЕНИЧКО СТРАДАЊЕ 
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Примивши кнежев одговор лукави Владислав је послао два 
епископа и једног пустињака к Владимиру. Дошавши у Дукљу 
ови му дадоше дрвени крст, потврђујући да се цар заклео на 
њему. Владимир га пољуби и стави у своја недра, те с малом 
пратњом крену у Преспу. Дознавши то, Владислав постави 
заседе својих војника да га убију пре него што уђе у бугарски 
престони град. Међутим, помоћу Божијом, Владимир стиже 
срећно до Преспе и у побожности својој пође прво у цркву да 
се помоли Богу. Када је цар дочуо да је Владимир жив и здрав 
стигао у Преспу, нареди да се опколи црква и дукљански 
владар одмах убије. 
Видевши да је у опасности, Владимир прекори епископе што 
су га преварили, а они, и сами преварени не могаше му од 
стида у очи погледати. Тада праведни Владимир узе у руке 
крст што му га цар беше послао и рече: „Молите се за ме Богу, 
господо моја, и овај часни крст нека ми заједно с вама буде 
сведок на данашњи Божији дан, да гинем ни крив ни дужан“. 
Целивајући крст опрости се са епископима, и док су сви 
плакали изађе из цркве, а војници кривоклетног Владислава 
пред самим црквеним вратима оборише га и одсекоше му 
главу. Било је то 22. маја 1016. Епископи узеше тело његово и 
сахранише у истој цркви испред које је убијен. 
 
 

ВЛАДИСЛАВОВА СМРТ 
 

Светог кнеза Владимира је наследио његов стриц 
Драгомир, који је тада владао и Дукљом и Травунијом. Услед 
ратова Бугарска држава је све више слабила. Цар Владислав је 
покушао да склопи мир са Византијом, али цар Василије II, 
који је добио надимак „Бугароубица“, није хтео на то да 
пристане, већ је продужио борбу. Владислав је убијен непуне 
две године након Владимирове смрти: погођен је копљима у 
леђа приликом опсаде Драча, фебруара 1018. Према Летопису, 
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њему се појавио анђео у Владимировом лику убивши га док је 
бежао и викао својим војницима да га одбране од Владимира. 
Тамошње војсковође су обезглављене, а остала властела 
исцрпена дугим ратовањем је без отпора предала своје градове 
Византинцима. Симеонова царевина је срушена исте те године, 
а њена територија је укључена у Византијско царство. Дукља 
се не спомиње наредних двадесетак година, вероватно 
остајући вазална кнежевина Византије. 
 
 

МАНАСТИР ПРЕЧИСТА КРАЈИНСКА 
 

Две или три године после смрти светог кнеза, Косара 
скрхана срца дошла је у Преспу. Уз најсвечаније почасти које 
Црква приређује певањем химни и похвала, мошти светог 
Јована Владимира пренете су из  Преспе у цркву манастира 
Пречисте Богородице близу двора у Крајини. За кратко време 
прочуло се да молитва код гроба Јована Владимира лечи од 
разних слабости. Многи почеше долазити тамо да се помоле. 

Према Летопису попа Дукљанина наводи се да је 
Косара после смрти свога мужа основала женски манастир и 
живела као монахиња у Пречистој Крајинској. Њено монашко 
име било је Теодора. Након упокојења, које је уследило ускоро 
после монашења, сахрањена је по властитој жељи крај 
мужевљевих ногу. Битно је да се истакне да су њеним 
залагањем, ученици светог Климента Охридског ширили 
писменост у овом региону, те је Зета постала расадник 
глагољице због веза са Охридом. По неким изворима сматра се 
да је један од најстаријих старословенских рукописа из XI 
века, глагољско „Маријинско Јеванђеље“ написано управо у 
цркви Пречисте Богородице близу Владимирове престонице. 
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КАНОНИЗАЦИЈА 
 

Не дуго после своје смрти, 1019. године, Јован 
Владимир је признат од Цркве за свеца и мученика, а за његов 
празник је одређен 22. мај (по новом календару 4. јун). 
Хронолошки гледано, он је први српски светитељ. Ова 
канонизација покојног владара постала је касније узор за Србе, 
што је довело до појаве Свете Лозе Немањића. 
 

ПРЕНОС МОШТИЈУ У АЛБАНИЈУ 
 

Око 1215. Михаило I, владар Епирске деспотовине, 
осваја Крајину од Србије. Током своје краткотрајне владавине 
над овим подручјем, он наређује да се светитељеве мошти 
пренесу у Драч (Durrës на албанском). Тада је, према једном 
од његових житија, свети Јован Владимир проглашен за 
небеског заштитника овог града. 

Драч је 1368. године заузео албански великаш Карло 
Топија. Он је 1381. обновио у византијском стилу један 
порушени манастир светог Јована (Shën Jon на албанском) 
близу Елбасана, у који је затим пренео светитељеве мошти. О 
овим својим делима оставио је запис изнад врата манастирске 
цркве на грчком, српском и латинском језику на коме се по 
први пут појављује име „Јован Владимир“. Поједини тумачи 
сматрају да су на спајање имена светаца у народној свести 
утицала упоређивања мученичке смрти светог Владимира и 
светог Јована Крститеља. Обновљени манастир је посвећен 
Светом Јовану Владимиру (Shën Jon Vlladimirit на албанском), 
и ускоро се развио у ходочасничко стециште. У XVIII веку 
постаје седиште православне Драчке Архиепископије. У њему 
је тада написано најстарије дело православне књижевности на 
албанском језику. 
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Манастир Шинђон (Елбасан, Албанија) 

 
И у данашње доба се велики број верника окупља код 

манастира сваке године 4. јуна, на празник светог Јована 
Владимира. Бројне су приче о исцељењима болесних и 
бездетних, како хришћана тако и муслимана, након молитве 
код његових светих моштију. Оне се чувају у ћивоту у који се 
сваке године ставља нови памук који ту престоји годину дана, 
да би се онда у склопу прославе поделио окупљеном народу. 
Од 1995. светитељеве мошти се налазе у саборној цркви у 
Тирани, где је и седиште Албанске Православне Цркве, а у 
манастир се враћају само за његов празник. 
 

КУЛТ 
 

Реликвија везана за светог Јована Владимира је крст 
који је он држао у рукама када су га непријатељи погубили. Тај 
крст се вековима чува у породици Андровић из Вељих 
Микулића код Бара. Сваке године на Духове или на Тројичин 
дан износи се пред литијом на врх планине Румије. Свети 
Јован Владимир је небески заштитник града Бара. Култ 
древног дукљанског владара се вековима негује и у 
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Македонији, на шта указује старост његових икона и фресака 
које се могу видети у многим македонским црквама. Будући да 
се упокојио пре раскола у јединственој хришћанској Цркви, 
1054. године, свети Јован Владимир је поштован и код 
православних и код католочких хришћана у Црној Гори, 
Македонији, Албанији, Далмацији, Италији, Грчкој, Бугарској, 
Русији и Србији. Поштују га и муслимани. У Српској 
Православној Цркви је и неколико храмова посвећено овом 
великом српском краљу и светитељу. 
 

ИКОНОГРАФИЈА 
 

По класичном иконографском обрасцу свети Јован 
Владимир се представља као краљ у свечаном владарском руху 
са круном на глави, са својом одсеченом главом у левој, и 
крстом у десној руци. Уз светог кнеза Лазара Хребељановића, 
једини су српски светитељи који се осликавају са две главе, 
попут светог Јована Претече и Крститеља Господњег. Овај 
образац се развио у Македонији, где је свети Јован Владимир 
обично приказан заједно са светим Климентом, Наумом или 
заједно са месним мисионарима званим Седмочисленици. 
Његов лик је осликан на фрескама у светогорским 
манастирима Хиландар, Зограф и Филотеј; бугарским 
манастирима Рила, Тројан и Гложене; и у Манастиру свете 
Катарине на Синају. Верује се да је дукљански кнез допринео 
на изградњи манастира светог Наума на обали Охридског 
језера. 

Ширењу култа светог Јована Владимира допринио је 
Христофор Жефаровић, сликар и графичар из Македоније. Он 
га је уврстио међу владаре и свеце које је илустровао у свом 
делу Стематографија, издатом у Бечу 1741. Следеће године је 
издао бакропис са сценама Владимирових чуда, и то је као 
умножени графички отисак доспело до домова великог броја 
православних верника широм Балкана. 
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ПИСАНО ЖИТИЈЕ 
 

Најстарије житије Светог Јована Владимира је XXXVI 
поглавље Летописа Попа Дукљанина, које се сматра 
најлепшим и најлитерарнијим, али такође и најпоузданијим 
делом овог летописа, чија претходна поглавља историчари 
углавном одбацују. Летопис је написан на латинском језику, 
по новијим истраживањима крајем XIII или почетком 
XIV века. Постоји претпоставка да је XXXVI поглавље 
засновано на неком обимнијем спису о светом Јовану 
Владимиру, који је саставио непознати аутор из манастира 
Пречисте Крајине. Према овом тумачењу, Поп Дукљанин је у 
свом делу унео само неке, по њему најважније делове тог 
списа. На то указује и сам Поп Дукљанин који, завршавајући 
XXXVI поглавље, упућује читаоце на књигу о Владимировим 
делима „у којој су његова дела по реду описана“. Тај спис 
писан на латинском језику се обично именује као Acti sancti 
Vladimiri (Житије светог Владимира) и сматра се да је настао у 
посљедњој четвртини XI столећа. 

Иако је Владимир био само кнез (или архонт), у 
Летопису и другим списима називају га краљем (ὁ βασιλεύς, 
rex) под утицајем народног предања; исту титулу има и у 
народним песмама. Његова титула Краљ Србије (ὁ Βασιλεύς 
της Σερβίας) произилази из чињенице да је Дукља називана и 
Србијом, како се види у делима Јована Скилице и Георгија 
Кедрина, византијских хроничара из XI. века. Житије светог 
Јована Владимира на црквенословенском и грчком језику 
штампана су у Венецији 1690. Свети Јован Владимир је ушао у 
треће издање Србљака, које је штампао београдски 
митрополит Михаило 1861. Исте године га је Српска 
Православна Црква и званично уврстила у светитеље. 
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ТРОПАР, гл. 4 
 

Крст светли који ти се јавио са небеса, свима си 
проповедао, просветливши јасно народе, Владимире славни, 
украсившо се,  обливен крвљу твојом,  удостојио си се почасти 
Небеских, престојећи Светој Тројици: Зато Је са слободом 
моли да нас спасе. 
 

КОНДАК, гл. 8 
 

Као непроцењива ризница и извор који људима недуге 
лечи и нама с еподаде тело твоје твоје свештено, које 
болестима разним даје исцељење и благодат Божанску онима 
који му прилазе, да ти кличу : радуј се, кнеже Владимире ! 
 

ђакон др Јосиф Станковић 
 
 
 
 
Радован Пилиповић 
Архив Српске Православне Цркве (Београд) 
 

СВЕТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК  
ВИСАРИОН САРАЈ  

(Светило Православља у Ердељу XVIII века) 
 

Увод 
 
Овај угодник Божији је живео у тешким и метежним 

приликама XVIII века. Његово Житије показује да је и у 
таквим временима могуће истрајати на путу благочашћа, у 
одговорности за другога и уздићи се кроз подвиг ка Небеској 
Истини, без обзира на околности оптерећујуће свакодневице. 
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Посматрано историјски, Св. Висарион Сарај је напредовао у 
богопознању проживевши у различитим географским зонама. 
Његово житије се распрострло од обала реке Сане у Босанској 
Крајини, до Свете Земље, преко славонске обитељи Пакре до 
српског Баната и румунског Ердеља. Последњи поменути 
крајеви су духовна постојбина и место земаљског живљења 
неколицине светитеља XVI и XVII века: Св. Теодора 
Вршачког, Св. Рафаила Банатског и Св. Јосифа Темишварског. 
У Ердељу (данашња северозападна Румунија) је рођен Симеон 
Бранковић, потоњи ердељски митрополит Сава „свих Влаха, 
Срба, Грка и Русина“, који је мученички пострадао 1681. 
године и такође прибројан лику светих. 
У српско-румунским црквеним односима XVIII века Св. 
Висарион Сарај представља харизматичну личност чија је 
борба за чистоту вере била пресудна да ердељски Румуни не 
оду на страну уније, толико здушно подржаване од династије 

Хабзбурга. Пећка 
Патријаршија је после 
1557. имала епископске 
катедре североисточно од 
Темишвара у Јенопољу и 
Липови, а тамошњи 
архијереји су поред 
бројних Срба духовно 
руководили и румунско 
становништво. Романско 
становништво Хабзбур-
шке монархије (gens 
valachica) је кроз читав 
XVIII век било под 
јурисдикцијом српских 

карловачких 
митрополита, све до 1871. 
године. 
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Висарионово монаховање на Истоку 

 
Први влашко-румунски хагиографи, писци који су 

записали понешто о Житију овог угодника нагласили су да је 
рођен 1714. у месту Мајдан у Босни, од оца Максима и Марије, 
који су га васпитавали у побожности и који су се доцније 
одселили у Костајницу, на Банији, на доњем току реке Уне. 
Млади Никола, како је богоугоднику било мирско име, у 
духовни живот и идејно-аскетски свет Православног 
хришћанства био је уведен руковођењем монаха из манастира 
Липник. Ова светиња је претворена у рушевине турским 
зулумом 1851. године. Обитељ се налазила на брду Кућан у 
широј околини данашњег Санског Моста и била је посвећена 
Св. пророку Илији. Тачнијом анализом података из раних 
житијних списа, јунак побожне приче, заправо је рођен у 
неком од села у околини Старог Мајдана, јер је та варошица 
била рударско-трговачко средиште Боснаске Крајине из 
османског периода. Као урбанизована средина била је, према 
тадашњим законима, настањена искључиво муслиманским 
становништвом. О јачини и плодовима духовног живота у 
средњем току реке Сане нека посведочи и чињеница да је у 
Старом Мајдану крајем XVII века био центар књиговезачке и 
преписивачке делатности. Неколико књига манастира Гомирја 
преповезивано је у поменутом месту. Дубоке и чврсте везе 
Српства са Светом Земљом нису заобишле ни Св. Висариона 
Сараја. Историја српског ходочашћа у Свети Јерусалим датира 
колико и светосавско трајање. Млади Никола из Западне Босне 
одлази у Палестиниу. Забележено је како је монашки постриг у 
лаври Св. Саве Освећеног примио из руку јерусалимског 
патријарха Хрисанта. У Лаври борави неколико година, а у 
отаџбину се враћа преко Св. Горе, где свакако још више 
узраста у подвигу. У славонском манастиру Пакра, прима 
јеромонашки чин и постаје потпуно спреман за све црквене и 
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одговорне задатке које би могао да му повери патријарх 
Арсеније IV Јовановић Шакабента. 

 
Висарион Сарај у Ердељу 

 
Ердељ или Трансилванија је од 1526. до 1688. године 

била полунезависна кнежевина, са локалном изборном 
династијом, али под врховном турском влашћу. Хабзбурзи су 
га у Великом бечком рату освојили од Турака 1687. године. 
Црквена унија, промовисана са римокатоличке стране, 
званично је проглашена на саборима у Алба Јулији 1698. и 
1701. године, а прихватио је ердељски православни 
митрополит Атанасије Ангел са свештенством. Он је ставио 
потпис на акт који је исфорсирао кардинал Леополд Колонић, 
један суштински прозелита, али и лични исповедник цара 
Леополда (1657-1705). Народ је почео да се буни и да тражи 
духовно упориште ради одбране предањске вере. Заправо, 
читав XVIII век је у Ердељу у знаку борбе румунског народа 
против Уније. Након пресељења у нове крајеве и Патријарх 
Арсеније III Чарнојевић полаже право на јурисдикцију над 
православнима у Банату и јужном Ердељу. Три његове 
епархије вршачка, темишварска и арадска су поред Срба 
настањене и Румунима. Добар познавалац српске и румунске 
историје овог столећа Никола Гавриловић је записао: „Никада 
румунеки народ у току читаве своје историје није толико патио 
због свог припадништва Православној прадедовској вери 
колико у овом XVIII веку. Лишени својих материјалних 
добара, стоке и новца, тучени до крви, затварани месецима, па 
и годинама, Румуни нису ни по коју цену хтели да приме 
унију“. 

Патријарх Арсеније IV Јовановић Шакабента (1725-
1748) сматрао се, након емиграције у земље аустријско-
немачког ћесара, поглаварем свих православних у Монархији 
без обзира на њихову посебну етничку припадност. Он се 
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титулише као „Архиепископ Пећки и Патријарх Илирико-
Сербљије“, конструкцијом која има мешавину средњовековних 
традиција и барокизирајућег поимања географског простора, 
тј. савремене јурисдикције. У другој широј титули Арсеније је 
„Архиепископ Пећки, свих Срба, Бугара, Поморја, Босне, 
Подунавља и целог Илирика Патријарх“. Његови наследници, 
карловачки митрополити друге половине XVIII века, су 
„архиепископи и митрополити народа словеносрпског и 
угровлашког“. Патријарх Арсеније је послао у Ердељ који је 
био под притиском унијатске пропаганде најбољег монаха кога 
је имао, Висариона Сараја, ученог, неукаљаног монашког 
подобија, доброг проповедника и ватреног присталице 
Православља. 

Према унијатској пропаганди и језуитској казуистичкој 
теологији, јеромонах Висарион истиче искуствено богословље. 
Његово време проведено у Св. Земљи и на Св. Гори, уродило је 
плодом живе речи, он из убеђења народу проповеда 
предањског Христа, очуваног у учењу и богослужењу 
Васељенске Цркве. Висарион иде, беседи, окупља народ. 
Притиснути мисионарима са Запада, под ударом државног 
законодавства које фаворизује унију, Румуни и Срби у 
калуђеру виде трачак наде. Висарион иде од града до града, 
села до села, задржава се у Сибиу и Селиштима, а у Липови на 
граници Баната и Ердеља, на високом брду поставља велики 
дрвени крст, који постаје култно место окупљања и духовног 
окрепљења православних. Народ долази са свих страна да чује 
поруку Висариона Сараја, српског калуђера из Крајине, који је 
прошао добре аскетске школе Св. Земље и Св. Горе. Унијатски 
епископ, понемчени Влах барон Клајн сугерише државним 
властима да уклоне Висариона. Хапсе га 1744. г., спроводе у 
тамнице Беча, Темишвара, Деве, злогласног Раба, да би на 
крају био уморен у затвору Куфштајн у Тиролским планинама. 
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Канонизација 
 

Свети Архијерејски Сабор Румунске Православне 
Цркве је 28. фебруара 1950. године донео одлуку да се 
Висарион Сарај приброји лику светих и празнује 21. октобра/3. 
новембра заједно са Светим Софронијем из Чоаре и Светим 
Опреа Миклушом, са којима се најчешће и представља на 
иконама. Знајући за Саборску одлуку сестринске Румунске 
Православне Цркве, Патријарх српски Герман се на Светом 
Архијерејском Сабору СПЦ, одржаном 14. јуна 1962. постарао 
да се исти датум усвоји за молитвено поштовање овог Божијег 
угодника, пореклом Србина. Најновија редакција Србљака, 
издање из 1984. године, има превод румунске службе Св. 
Висариону Сарају на савремени српски језик, где се на једном 
месту каже: „Везао си душу своју, преподобни оче Висарионе, 
за божански Закон и стојећи под светлошћу Јерусалима, 
неустрашиви заштитниче Православља, позвао си хришћане у 
борбу за одбрану вере против прогонитеља. Радује се и весели 
се ердељска земља, преподобни оче Висарионе, јер је у теби 
добила утеху“. 
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2010.  

- Никола Гавриловић, Срби и Румуни (српско-румунске везе кроз векове) – 
зборник радова, предговор Владимира Стојанчевића, Београд – Нови 
Сад 1997.  

- Слободан Милеуснић, Свети Срби, Бирмингем – Београд 2003.  
- Гласник – службени лист  Српске Православне Цркве за 1962. годину 
- Србљак, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве, 

Београд 1984. 
- Радован Пилиповић, Манастир Гомирје – скице за монографију, Гласник 
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- Радован Пилиповић, Православље у Крајини као национални штит, 
http://srbiubih.com/ij9uh7gvrfr/  ( приступљено 9. марта 2017. године). 
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протонамесник др Саша Јашин 
 

ЕПИСКОП ТЕМИШВАРСКИ  
ПЕТАР ПЛЕМЕНИТИ (ПЕТРОВИЋ)  

(*око 1740 -Епископ темишварски 1786 - †1800) 
 

Сажетак: Једнa од 
најобразованијих и 
најслободоумнијих личности 
Срба у Темишвару на прелому 
XVIII и XIX века био је 
темишварски епископ Петар, 
племенити Петровић. Најпре 
горњокарловачки, арадски па 
темишварски епископ, био је 
именован за администратора 
Карловачке митрополије 
после упокојења митрополита 
Мојсија Путника, а такође био 
je и један од кандидата за 
карловачког митрополита на 
Темишварском сабору 1790. 

године. Као једна од најученијих личности свога времена у 
Банату био је одушевљени присталица јозефинистичких 
реформи, које ће применити и у црквеном животу отварањем 
темишварског богословског течаја 1800. године.  

 
Кључне речи: Темишвар, Епархија темишварска, епископ, 
Петар Петровић. 

 
Eпископ Петар, племенити Петровић, био је један од 

најобразованијих и најслободоумнијих Срба интелектуалаца 
свога времена. Недовољни податци о животу овог епископа су 
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главни узрок о непознавању већег дела његовог живота. Родом 
је био из Сремских Карловаца, где је његова породица била 
уведена у ред племства 1796. године (A 57 - Magyar 
Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 60. kötet, стр.  233 - 237). Ако 
се узме у обзир да је у Карловцима упознао митрополита 
Павла Ненадовића и постао његов питомац, може се 
закључити да је главни део свога школовања провео у неком 
од универзитетских центара централне Европе. Имајући у виду 
начела свога живота и рада, може се закључити да је своје 
високо образовање стекао у Халеу. Колико је Петровић био 
напредан у знањима и био водећа личност Срба у Бечу, 
сликовито приказује председник Илирске дворске депутације, 
гроф Колер, који у једном писму царици Марији Терезији од 
28. новембра 1766. године каже да је тада епископ 
горњокарловачки Петар Петровић најодличнији по знању и 
спреми од свих чланова Синода (Костић, 1935: 443). 

 
Био је пострижник манастира Раковца, а потом и 

архимандрит. Године 1774., архимандрит Петар је био 
предложен, заједно са архимандритом манастира Гомирја, 
Теофилом Алексићем, да буде изабран за горњокарловачког 
епископа. После хиротоније 1774. године, био је устоличен у 
Плашком 1775. године, а 1784. године, противно својој вољи, 
премештен је на катедру арадских епископа. У Араду је остао 
две године, када је именован за темишварског епископа, на 
којој катедри је остао до упокојења 1800. године. Године 1791. 
именован је у Бечу за референта за српска питања при 
Илирској дворској канцеларији. Када је 1792. укинута Илирска 
канцеларија, премештен је на исти положај при Угарској 
придворној канцеларији. 

Чим је преузео управу епархије горњокарловачке, 
удаљио је ранијег администратора Гавриловића, а за свог 
заменика именовао је архимандрита Теофила Алексића.  Ово 
именовање наишло је на протест аустријских власти због 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

71 
 

наводних веза са Русијом. Ускоро је Теофил Алексић 
премештен у клир епархије темишварске. Убрзо је заволeо 
средину и народ, па је уложио велики напор да поправи 
затечено стање и живот цркве крене напред. У том правцу, 
донео је више наредби и одлука. Његово управљање 
горњокарловачком епархијом  пада у време Регуламента из 
1770. године, који је ограничавао права митрополита и 
епископа са намером да одваја православну јерархију од 
народа. За његово време, донесен је и такозвани Нови 
регуламент, гори од ранијег. Као епископ горњокарловачки, 
доживео је доношење и такозване Деклараторије из 1779. 
године, која није значила побољшање црквеног живота, већ 
сужавање привилегија и потчињавање цркве грађанској 
власти. 

Владика Петар је организирао Епархијску конзисторију 
према Уредби из 1755. године. Није могао да се одупре новим 
законима, али је имао храбрости захтевати од власти дословно 
поштовање преосталих права датих народу. Подржавао је 
народ да не клоне у оним тешким временима. Године 1771., 
барон Мартин Кнежевић изразио је жељу да оформи два 
батаљона од далматинских Срба. Како је у међувремену 
подељена Пољска, а пусте пределе Галиције и племићке 
поседе у тамишком Банату је требало населити, аустријска 
администрација је темишварског епископа Викентија 
Јовановића Видака и горњокарловачког епископа Петра 
Петровића ангажовала како би утицали на Србе да се преселе у 
ове пределе. Петар Петровић је за то време рукополагао 
свештенике по Далмацији и постављао на упражњена места 
своје епархије. На предлог епископа Петра, било је свештеника 
попут Јове Угарковића и Тодора Скундића, који су се 1773. 
године, са већином својих парохијана, преселили у Банат. На 
тај начин, епископ Петар је успоставио трајне везе са Банатом, 
што му је касније омогућило да наследи Викентија Јовановића 
Видака на престо темишварских архијереја (Јачов, 1980: 99).  



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

72 
 

У току припрема за представку пред аустријским царем 
о проблемима са којима се суочавао српски народ, 9. априла 
1790. године епископ Петар је у Сремским Карловцима 
учествовао на ужој конференцији којом је председавао 
карловачки митрополит Мојсије Путник. Том приликом 
закључено је да једино инартикулисање (уношење, озакоњење) 
српских привилегија у законодавство Угарске може 
представљати гарант очувања права вероисповести за 
православне Србе и Румуне који живе на територији угарског 
краљевства. На овом ужем саветовању, одлучено је да, преко 
Будима, у Беч пође митрополит Путник. Са њим је пошао 
епископ Петар Петровић, будимски Стефан Стратимировић, 
вршачки Шакабента, бачки Јован Јовановић и арадски Павле 
Авакумовић. Митрополит је продужио даље пут према Бечу у 
пратњи будимског и вршачког епископа, а Петра Петровића је 
оставио у Будиму да прегледа представку Јована 
Мушкатировића, који већ беше израдио Корпус постулатов, 
којег би представили угарској Дијети (Гавриловић, 2005: 56, 
75). 

Петар Петровић је приговарао Мушкатировићу да су 
обе представке део личног мишљења и да треба тражити 
повољно мишљење народа преко народних првака. Такође, 
заступао је мишљење да је реинкорпорација са Мађарском 
неприхватљива за највећи део народа, те је, према томе, 
заједно са генералом Павлом Папилом и Арсенијем Сечујцем, 
предложио митрополиту да се проблем инартикулације 
предложи Бечком двору, који треба да дозволи отварање 
Народног сабора и који би о том питању поднео јасне 
представке цару на одобрење. Може се сматрати да је, од овога 
тренутка, епископ Петар имао значајну улогу у организовању 
будућег Темишварског сабора.  

Петровић је отпутовао у Беч, и већ 10. јуна 1790. године 
је, заједно са митрополитом Путником и епископом 
Стратимировићем, посетио царицу, коју је у име српске 
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делегације поздравио на француском језику и захвалио на 
заштити интереса православних народа који живе у монархији 
(Гавриловић, 2005: 88).  

Српска депутација у Бечу, у чијем је саставу био и 
епископ Петровић, активно је учествовала у преговорима око 
односа Угарске дијете (парламента) према православном 
свештенству и позива за учешће у радовима Дијете. Тако је 
Петровић, у више наврата, посећивао Државну канцеларију у 
Бечу, одакле је, од свога некадашњег канцелара Рајта, сазнао 
да је Бечки двор итекако заинтересован за питање 
православног народа који живи на територији монархије, а 
који је, по неким проценама, тада бројао око 3.000.000 душа. 
Дана 20. јуна 1790. године епископ Петровић је, у пратњи 
митрополита Путника, отпутовао до краљевог саветника 
Пасторија, коме су се захвалили на позиву да учествују на 
Угарском сабору, али је Петровић и даље остао при своме 
мишљењу: да је требало најпре сазвати Народни сабор, па тек 
онда са закључцима Сабора отићи и представити их Угарској 
дијети. Преовладало је мишљење такозваних националиста, на 
чијем је челу био епископ Петровић: да се од цара тражи 
дозвола за сазивање сопственог Народног сабора. Тако су већ 
22. јуна митрополит и епископи поново отишли у аудијенцију 
код цара Леополда и добили дозволу за сазивање Народног 
сабора у Темишвару. У Будим су се вратили епископи 
Стратимировић, Јовановић и Шакабента, а као српска 
депутација, на Бечком двору остали су митрополит Путник, 
епископ Петровић, Стеван Монастерлија и Јован Николић, 
који су се поново жалили Ратном савету о злостављањима и 
непрекидном излагању католичења православног 
становништва од стране римокатоличке цркве. Нажалост, 
митрополит није доживео да види даљи исход његовог 
посланства, јер је већ 9. јула 1790. године умро. Епископи су, 
заједно са Стеваном Монастирлијом и Јованом Авакумовићем, 
упутили Угарској дворској канцеларији молбу за 
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благонаклоност и препоруку код владара за именовање 
администратора Карловачке митрополије до избора новог 
митрополита (Гавриловић, 2005: 101). 

Упокојењем митрополита Путника, интересовање за 
присуство Срба на раду Угарске дијете знатно је опало, те је 
интересовање за сопствени Сабор бивало све актуелније, што 
је, у великој мери, истакло личност епископа Петра Петровића. 

Петровић је на Бечком двору уживао велики углед, а 
поврх тога, као човек особитих способности за руковођење 
митрополијом, те су гроф Палфи и генерал фон Тигет 
предложили Петровића за администратора Карловачке 
митрополије, што је и потврђено Царским декретом 12. јула 
1790. године. Већ 17. јула, Петровић је обавестио све епископе 
Карловачке митрополије да предузму потребне кораке за 
сазивање депутираца Народног сабора, док је он са царским 
комесаром, генералом Шмитфелдом, требало да предузме 
потребне кораке у организовању рада Сабора. Како је овај 
Сабор изненада требало да прерасте и у изборни, Петровић је 
замолио цара да на њега буду позвани са правом гласа 
епископи из Ердеља и Буковине, као и генерали Сечујац, 
Папила и Давидовић. Петровић и будимски епископ 
Стратимировић сложили су се да на Сабору буде позван и 
племићки сталеж. На само отварање Сабора 1. септембра 1790. 
године, епископ Петар Петровић поздравио је комесара 
Шмитфелда и присутне и пожелео благословен рад Сабора. 
Другог дана Сабора, епископ Петровић отворио је седницу 
пригодном беседом у којој се захвалио Двору на поверењу које 
је исказао српском народу дарујући му привилегије које су, 
иначе, постале подлога свих захтевања српског народа. 
Петровић је заступао струју која је видела Бечки двор као 
гаранцију поштовања привилегија и Сабору дала изузетан 
значај, јер су очи тадашње Европе будно гледале у исходиште 
тог Сабора. Нажалост, Петровић је већ од првог дана заседања 
увидео стварање групе која је бранила своја приватна добра. 
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Зато је он и позвао присутне да своје лично добро потчине 
општем добру и окрену се Бечком двору, а интересе српског 
народа усредсреде са интересом империје.  

Током десете саборске седнице, Петар Петровић је 
посебно водио бригу о нижем црквеном клиру. Тако је 
издејствовао да се свештеницима, осим уобичајених убирања, 
исплати из црквене касе по 200 форинти годишње. Уједно, он 
је увидео да је за оспособљавање свештеничких и учитељских 
кадрова потребна посебна брига, зато је и препоручио да се 
отвори богословска школа, мисао која ће касније прерасти у 
чувену Карловачку богословију, а у Темишвару, за потребе 
Темишварске епархије, прерасти у Богословски течај 1800. 
године. У ту сврху, издвојено је из митрополитске касе 6.000 
форинти за отварањее будућег богословског училишта. Петар 
Петровић је, уједно, увидео колико је школовање будућег 
свештеничког и учитељског кадра преко потребно у духу 
јозефинистичких реформи, сматрајући добрим примером да, 
на петнаестој саборској седници, позове историчара Јована 
Рајића и пред Сабором и царским комесаром, генералом 
Шмитфелдом, јавно награди Рајића за превод месечних 
предика с руског на србскиј (Адамовић, 1902: 139; Гавриловић, 
2005: 186). 

Једна од главних тачака коју су посланици са 
нестрпљењем чекали, био је избор новог митрополита. 
Епископ Петар Петровић био је предложен, заједно са 
епископима Јосифом Јовановићем Шакабентом и Стефаном 
Стратимировићем, да буде изабран за карловачког 
митрополита. Иако је епископ Петар уживао поверење 
аустријског двора и већ дуже време обављао дужност 
администратора Карловачке митрополије, већ на првом 
гласању, 28. октобра 1790. године, будимски епископ Стефан 
Стратимировић добио је 54 гласа, епископ Петар Петровић 
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2924, а Јосиф Јовановић Шакабента 12 гласова. Пошто је 
царски изасланик на Сабору, барон Јохан Шмидфелд, 
упозорио да, уколико се не дође до једногласног избора за 
митрополита, цар ће именовати свога кандидата за новог 
карловачког митрополита, приступило се новом избору 29. 
октобра 1790. године. Како су присталице Јосифа Јовановића 
Шакабенте своје гласове дале у корист Стефана 
Стратимировића, епископ Петар Петровић предложио је 
својим присталицама да гласају једногласно за 
Стратимировића25. Овај став епископа Петровића примљен је 
веома позитивно, наглашавајући да је за опште добро поступао 
овако, да би се народ сложио у једногласију. У томе се 
усагласио и комесар Шмитфелд, који је, у име Двора, захвалио 
Петровићу на великодушности и, честитајући Стратимировићу 

                                                
24 У својој представци Сабору, генерал Шмитфелд препоручио је да се бира 
човек поштен, учен и искусан у догматским проблемима, да је извесно 
време провео у вођењу послова, скромног држања. Са осећањем 
доброчинства према невољницима, образованог разума, да је више година 
провео у духовном звању, доказавши верност према цркви и владарској 
породици. Све је то указивало на личност темишварског епископа Петра 
Петровића. То је још више поткрепило и мишљење генерала Папиле, који 
је Петровића окарактерисао као ученог човека и добро познату личност 
Двору, и да га његово искуство кредитира да буде изабран за будућег 
карловачког митрополита. За епископа Петра су гласали генерал Павле 
Паила, мајор конте Јефта Љубибратић, капетан Кокановић и неки од нижих 
официра, племић Лазар Чарнојевић од Маче и Малог Оросина, Наум Моска 
од Иванде, Јован Николић од Рудне, Димитрије Путник од Кулпина, Павле 
от Цветковић, Јован от Авакумовићм Живан Ђуричко од Модоша и прочи 
темишварски депутирци. 
25 Митрополитски архив, број 153 из 1790. године; уп.: М. Грбић, 
Карловачко владичанство, III, стр. 172; Протокол Темишварског сабора у 
митрополитском народно-црквеном архиву у Ср. Карловцима, број 153 из 
1790; Записник Темишварског сабора, објавио Ђ. Вукићевић: Конгреси 
овостраних Срба (Летопис Матице српске, књига 106 од  1862. године); 
Архив за историју срп. прав. Карловачке митрополије 1914, стр. 1-52; 
Автобиографија Саве Текелије (Летопис Матице српске, књига 119, 120). 
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за избор, ипак нагласио да би Петровић био бољи избор за 
српски род. Петровићево држање на Сабору сматрано је 
дворским мигом епископу темишварском: да се не дође до 
инартикулације и сагласја Срба и Мађара, што би се донекле 
косило са интересима Бечког двора. Са друге стране, не смемо 
губити из вида да је Петровић, рационалиста и истакнути 
поборник идеја јозефинизма, а уједно и симпатизер идеја 
Француске револуције, имао много шире виђење према 
будућности српског народа. Иако је митрополитски престо 
изгубио у корист будимског епископа Стефана 
Стратимировића, Петар Петровић није остао анониман 
епископ Карловачке митрополије и православног народа. 
Приликом отварања Илирске дворске канцеларије 1790. 
године, која је при Бечком двору требала да решава сва питања 
православног народа, епископ Петар Петровић је био 
именован за главног референта, где је показао несебично 
залагање, необичну административну способност и активност 
(Грујић, 1939: 17-18). Исте способности препоручиле су 
епископа Петровића да, и после укидања ове канцеларије 3. 
јула 1792. године, буде придодат као референт Угарске 
дворске канцеларије (Гавриловић, 2005: 303). 

Доласком на престо темишварских епископа, 
интелектуални слој Срба у Банату добио је једног изразитог 
представника. Епископ Петар Петровић водио је бригу о 
духовном животу свих православних у Банату, као носилац 
титуларног епископа темишварског, липовског и прочих 
диштриктов тамишкаго Баната. Био је једна од 
најпознатијих личности свога времена. Често је сарађивао са 
Доситејем Обрадовићем, а био је упознат и са делима 
истакнутог рационалисте и филозофа Волтера и његових 
присталица: Захарија Орфелина, Павла Соларића, Јоакима 
Вујића, Вида Дошеновића и других. Са овим либералним, 
рационалистичким и толерантним идејама, често је сарађивао, 
и са истакнутим Савом Текелијом, генералом Симеоном 
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Наранџићем Зорићем и другима. Мањи број више јерархије, на 
челу са епископом бачким Јованом Јовановићем и 
темишварским Петром Петровићем, као и највећим бројем 
Срба школованих на Западу, био је одушевљен идејама 
рационализма и њиховом применом у Аустрији у области 
друштвеног, привредног и културно-просветног живота. 
Идејама јозефинизма одушевљавала се млада, обогаћена и 
просвећена грађанска класа, коју су највише сачињавали 
трговци и занатлије. Присталице јозефинизма у нашем народу 
називали су се националистима и патриотама. Темишварском 
кругу, свакако, припада слободоумни епископ Петар 
Петровић, чија је библиотека, највећа после Орфелинове, 
обухватала најистакнутије мислиоце европског 
просветитељства. Снажно је био под утицајем рационалисте 
Пјера Бела. Бавио се филозофијом, а 1794. године дао дозволу 
да се може објавити дело Самуела Клајна Разсужденија о 
постов православнија церкви. Дела француских, енглеских, 
немачких и античких писаца у библиотеци Петра Петровића 
говоре о оној ширини коју просветитељство доноси међу 
народима на Балкану, као и о утицају француске 
просветитељске мисли, која је спојила просветитељске напоре 
Срба, стављајући век просвећености и српски преображај у 
шири контекст балканских студија. Петар Петровић био је 
један од првих просветитеља који се интересовао за 
словеначку књижевност и историју. У библиотеци је имао 
познату Линхартову Историју Крањске и то, како изгледа, оба 
њена дела, са чудном назнаком пописивача да је публикована у 
Љубљани 1770. године. Да је епископ Петар Петровић био 
један од најугледнијих и најучнијих Срба свога времена, 
сведочи и његов познаник Алексије Везилић, који је извесно 
време био директор српских школа у Великовараждинском 
округу. У Описанију ревностних знатних мужеј от рода 
сербскаго, којег је овај штампао 1788. године, посветио је 
неколико стихова епископу у којима вели: Петровичу Петре 
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смирено мудре/ Твоја јест пишча књиг глубок чтеније, / Право 
Утјешеније/ Епископе пространа Темишвара равна/ 
Кротостију паству на пут наставлаеш/ Наукоју питаеш. 

Годину дана касније, о свестраној личности епископа 
Петра огласио се и Никола Стаматовић, који у делу 
Славеносербском роду и обшчеству говори о поштовању и 
огледу којег је Петровић уживао не само међу Србима него и 
међу Хрватима и Мађарима. У спеву Петровића назива  
равним по достојанству и мисији апостолу Павлу. Да је заиста 
Петровић био просветитељ свога времена, сведочи 
Стаматовић, незивајући га великим светилником, чије лице 
међу Србима сија како солнце, а свака је његова реч 
мудростију исполнена26. Као један од најистакнутијих Срба у 
Банату, који је добра просвећености схватио као подстрек за 
напредак науке и секуларизоване мисли, подржавајући 
толеранцију, рационалност и отворени ум, а уједно захваћен 
идејама Француске револуције, епископ Петар је у својим 
философским схватањима био присталица француског 
енциклопедизма. Преко дела француских филозофа Дидроа и 
Д'Аламбера, упознао је дела славног филозофа – скептика 
Пјера Бејла. Слободоумни ставови овог филозофа трајно су се 
укоренили у размишљању и делању овог епископа, који је у 
свему остао веран своме епископском позиву. Иако је у својим 

                                                
26 ,,Петровича свагда славна/ Хвалит буду заслужена/ Величај се о 
Верховни/ Апостолу Петру равни/ Многолетни наш владико/ Всегда 
здравствуј Сербска Дико/ Заслуге тја нам почтена/ И всим творјат нам 
возљублена/ Добро познах твоје дело/ Ти за Сербле гинеш зјело/ Тајни јеси 
ти совјетник/ и велики наш Свјетилник/ Свуда славу Твоје лице/ јербо 
сијаш како солнце/ Словеса ти баш умилна/ Мудростију исполнена/ Свако 
Ти је слово слатко/ из усте течет весма лако/ Ти свакоме совјет дајеш/ и 
на добро наставлаеш/ Чест ти дају сви Маџари/ Виду серског сина дари/ 
Који теби сут природни/ начелниче наш угодни/ и Хорватска тебе хвали/ 
имја Твоје Банат слави/ Прочи Србли почитајут/ и поклон ти сви одајут/ 
Ти за Сербле даде труда/ и на то си готов свагда/ Зато тебе сини Србски/ 
хвлит буду на всја вјеки“ (Стаматовић Н. Србском роду, 1789, стр. 4-6). 
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ставовима понекад био опречносг мишљења са тадашњим 
српским слојем, који су му, устима племића Сервицког, на 
Темишварском сабору 1790. године оспоравали чистоту 
православног учења, ипак чињенице говоре да је он, у својој 
линости, умео спретно да помири узбуркану душу француског 
револуционара и човека просвећености са достојанством 
епископа.  

 По његовом упокојењу, 4. јануара 1801. године, 
комисија коју је предводио архимандрит гргетешки Петар, 
племеннити Видак, пописали су библиотеку епископа Петра27. 
За разлику од званичне епархијске библиотеке, библиотека 
епископа Петра бројала је 108 француских дела у 348 књига, 
10 енглеских дела у 29 књига, 125 немачких дела у 377 књига, 
35 руских дела у 96 књига, 71 латинско дело у 92 књиге и 39 
славеносрпских дела у 68 књига, дакле, свега 389 дела у 910 
књига (Костић, 1935: 455). Судбину своје библиотеке епископ 
Петар је покушао да осигура још за живота. Тако је у своме 
тестаменту од 23. децембра 1801. године назначио да се 
половина књига има уступити архимандриту манастира Светог 
Ђорђа, Павлу Кенгелцу, којег је стално подржавао и стављао 
под своју заштиту28. У тестаменту Петровић изричито говори 
да је у оскудици са новцем, али да највећим богатством сматра 
своју библиотеку, те је, према томе, и поклања запаженом 

                                                
27 ,,Inventarium über die nach dem Absterben des hochwürdigen Herren Peter V. 
Petrovits griechisch nicht unirten Temesvarer Boschofs, Excellenz 
hinterliebenen Bibliotheque aus französischen, deutschen, lateinischen , 
russischem und illyrischen, wie auch enghlischen Büchern bestehend Temeswar 
den 8 februar 1801“ (Костић, 1935: 455). 
28 ,,Volo, ut una medietas Bibliothecae meae proferenter dno Abbati Paulo 
kengyelaz cedat, quia idem miki constanter fidelia, et utilia servitia usque ad 
mortem prositit, ego vero, pro huic et nunc, propter subversantem pecuniae 
deffectum eundem condecenter remunerari nequeo, et ideo secundum voluntatem 
et bene placitum ipsissimo libros quos vult, pro se delegit ut cum pleno iure 
proprietatis praedictum Bibliothecae meae medietatem retineat`` (Костић, 1935: 
455). 
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природњаку и мислиоцу Кенгелцу. Која је даља судбина ове 
библиотеке била, може се претппоставити. Део је остао у 
библиотеци епархије Темишварске, али је веома тешко 
установити које се књиге, из некадашње библиотеке епископа 
Петровића, данас налазе у збирци библиотеке епархије 
Темишварске. Запажају се целокупна дела Волтера, Жан Жака 
Русоа, Монтескјеа, Мармонтела, Далмабера, Рејнара и Бела, 
као и дела руских научника Нордетова, Потемкина, Теофана 
Прокоповича и других.  

Једно од последњих остварења епископа Петра 
Петровића јесте отварање Богословског течаја 1800. године. 
Позадина отварања овог течаја јесте интелектуално стање 
свештенства Темишварске епархије, које је у датом моменту 
окупљало како српске, тако и румунске свештенике. Епископ 
Петровић је био намеран да уздигне интелектуални ниво свог 
подређеног свештенства. Намера није лежала само у 
филозофским и политичким схватањима племенитог епископа, 
него је замисао била да се само са ученим свештеницима 
најпре може одолети сталној жељи католичења. Руковођење 
овим течајем препустио је архимандриту Павлу Кенгелцу, који 
је одржао предавања на српском језику за српске свештенике, 
а за румунске свештенике на румунском језику предавања је 
одржао Михај Мартиновић Рошу. Упокојио се 23. децембра 
1800. године и сахрањен у крипти темишварске Саборне цркве 
. 29  
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Емилија Вуковић                                                                      
Филозофски  факултет, Универзитет у Београду 

 
ИКОНА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЈА СЛИКАРА МИХАЈЛА 
БОКОРОВИЋА из 1797. године 

 
Апстракт: У тексту се разматрају специфична 

иконографска решења житијне иконе Свети великомученик 
Георгије сликара Михајла Бокоровића из 1797. године из 
ризнице цркве Светог великомученика Георгија у Темишвару. 
Њиховим разматрањем може се доћи до закључка да је сликар 
приликом рада на икони као непосредни предложак 
искористио графички лист Свети Георгије са изгледом 
манастира Зографа на Светој Гори чувеног бечког графичара 
и директора Бакрорезачке академије у Бечу Јакоба Шмуцера. 
На крају се у тексту разматра и укључивање свете Петке у 
програм иконе, као и њене стилске особености. 

Кључне речи: Свети великомученик Георгије, икона, 
Михајло Бокоровић, Јакоб Шмуцер, Темишвар, Стефан 
Тенецки, света Петка, српска барокна уметност. 

 
У ризници цркве Светог великомученика Георгија у 

Темишвару, у предграђу званом Фабрика, сачувана је икона 
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Свети великомученик Георгије (уље на платну 78 x 107 цм) 
која носи потпис Михајла Бoкоровића (сл. 1.). Потпис 
сликара,,писа Михаил Букур'' се налази у доњем десном углу 
иконе, док је испод светог Георгија записана 1797. година. При 
дну иконе налазе се подаци о наручиоцу односно натпис из ког 
се сазнаје да је икона настала,,иждивенϊем г(оспо)д(а)ра 
Георгϊа Костіча''. Икона је сачувана у оригиналном раму из 
времена настанка. 

 

 
Сл. 1. Икона светог великомученика Георгија, Михајло Бокоровић, 

1797., црква Светог великомученика Георгија у Темишвару 
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У обимној стручној литератури о српкој уметности 18. 
века, икона није добила опширније описе нити објашњења. На 
икону су скренули пажњу Слободан Костић, Вера Ристић, 
Мирослав Тимотијевић30 и Миодраг Јовановић31, док се у 
књизи Бранислава Тодића о српским сликарима од 14. до 18. 
века наводи да икона сачињава део инвентара фабричке 
цркве.32 

 
Иконографски програм иконе 

 
Како се наводи у опширном опису цркве из 1820. 

године, икона Свети великомученик Георгије је стојала заједно 
са иконом Свети арханђел Михаило у наосу, на зиду поред 
архијерејског трона.33 У њеном средишњем делу насликана је 
стојећа фигура светог Георгија. Он у левој руци држи копље, а 
у десној штит и крст, атрибуте хришћанског ратника и 
мученика. Изнад светог Георгија је на облаку анђео који му 

                                                
30 М. Тимотијевић, Црква Светог Георгија у Темишвару, Нови Сад 1996, 
137. 
31 М. Јовановић, Сликарство Темишварске епархије, Нови Сад 1997, 500-
501. 
32 Штавише, ни извори о животу и делу сликара нису много речитији. 
Сликар је познат и по презимену Букуров. Рођен је у Бискупији у 
Далмацији, одакле се око 1754. године доселио у Банат са братом и 
настанио у Печки код Арада. Ту се оженио и имао два сина и четири ћерке. 
Сликарство је учио код Стефана Тенецког и са њим радио као помоћник. 
Умро је 16. новембра 1817. године. Сликар Михаило Бокоровић се 
претежно бавио иконописом. Нешто се више зна о његовој делатности у 
манастиру Бездину, где му је брат Порфирије био монах – овде је око 1781 
– 1782. године пресликавао старе фреске и извео неколико нових зидних 
слика у западном делу цркве, сликао иконе и портрете бездинских 
архимандрита и калуђера. (Б. Тодић, Српски сликари од XIV до XVIII века, I, 
Београд 2013, 31.) 
33 Архивска грађа цркве показује и да током XVIII и у првим деценијама 
XIX века фабричка црква није поседовала велики број икона. (М. 
Тимотијевић, н. д.) 
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ставље венац мучеништва на главу, док се крај његових ногу 
налази шлем. У позадини је шумовити пејзаж кроз који 
протиче река. На централној картуши у горњем делу су Света 
Тројица. У рокајним картушама распоређеним дуж леве и 
десне стране насликано је по пет сцена. На левој страни су 
одозго према доле приказане композиције: Свети Георгије 
исповеда хришћанство пред царем, Мучење светог Георгија 
воловским жилама, Свети Георгије васкрсава мртвога, 
Светог Георгија венчава Христос венцем и Усековање главе 
светог Георгија. На десној страни су одозго према доле 
представљене композиције: Мучење светог Георгија на 
жељезном колу, Мучење светог Георгија у огњеној пећи, 
Мучење светог Георгија жељезним кљештима, Свети 
Георгије руши идоле у храму и Свети Георгије ослобађа 
младенца од Амира. Испод стојеће фигуре светитеља 
постављен је медаљон са на њим исписаним молитвеним 
текстом који се обраћа светом Георгију као спаситељу душа 
(тропар 4. глас Светом Георгију). Испод медаљона у картуши 
је приказана Преподобна мати наша Параскева са шумовитим 
пејзажом у позадини.34 

Већина горе набројаних композиција припада добро 
познатом циклусу живота светог великомученика Георгија, па 
ипак, иконографски репертоар фабричке иконе је заслужио да 
га нешто подробније анализирамо. Најпре, потребно је 
нагласити да по својој врсти икона фабричке цркве припада 
житијним иконама. Популарност ове врсте икона, које су се 
први пут појавиле у византијској уметности у једанаестом 
веку, нагло је порасла током поствизантијског и барокног 
периода и њихова је улога била да, илуструјући велики број 
сцена страдања, укажу на пут који је верник требао следити 
уколико би желео да задобије небеско царство. Управо су из 
поменутог разлога, како је то приметила Ненси Шевченко, 

                                                
34 Исто. 
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сцене чуда која је светац чинио по својој смрти, на овим 
иконама готово изостављене. 35 У случају иконе фабричке 
цркве су тако за чуда светог Георгија остале резервисане 
једино две картуше и то за илустровање прича о спасавању 
младића од Амира и васкрсавању мртвог. Нашу пажњу 
посебно завређује прича о спасавању младића од Амира (сл. 
2.). 

 

 
Сл. 2. Свети Георгије ослобађа младенца од Амира, детаљ са иконе  

 
 Она говори о младићу из града Митилена на острву 

Лезбос кога су за време службе у цркви која је била посвећена 
светом Георгију отели Арабљани и начинили га њиховим 
слугом.36 На дан светог Георгија, међутим, очајној мајци која 
                                                
35 N. Patterson Ševčenko, ,,The Vita Icon and the Painter as Hagiographer’’, 
Dumbarton Oaks Papers 53, Washington 1999, 150. 
36 Пјотр Л. Гротовски наводи три легенде о спасавању младића из 
заробљеништва које су довеле до стварања различитих иконографских 
варијанти у византијској и поствизантијској уметности. У случају фабричке 
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се непрестано молила светом Георгију да јој врати сина, 
молитва је била услишена. Свети Георгије је на белом коњу 
дојахао са младићем и вратио га кући уплаканим родитељима. 

Најстарије познате представе овог постхумног чуда 
светог Георгија потичу из једанаестог и дванаестог века, и као 
по правилу, везују се за живопис грузијских цркава 
посвећених светом Георгију. Касније, када је у време слома 
Византије и током периода турске власти, заштитничка моћ 
светитеља постала много потребнија, његово је представљање 
било толико учестало, да је митиленски младић постао готово 
атрибут светог Георгија.37 

 
 

Сл. 3. и 4. Свети Георгије са изгледом манастира Св, Ђођа, Захарије 
Орфелин, 1767. и 1769.- Галерија Матице српске, Нови Сад 

                                                                                                          
иконе, арапска реч амир јасно указује да је илустрована легенда о 
митиленском младићу. (P. L. Grotowski, ,,The Legend of St. George Saving a 
Youth from Captivity and its Depiction in Art'', Series Byzantina I, Warszawa 
2003, 22-77.) 
37 Исто. 
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Како су то, међутим, истраживачи још одавно 
приметили, представа је била посебно популарна у 
поствизантијској графици.38 Ова чињеница, али и сама основна 
структура идејног програма иконе, може навести на 
размишљање да је сликар Михајло Бокоровић приликом рада 
на фабричкој икони као предложак користио неки графички 
лист, што је гледиште које је већ и раније изнео Мирослав 
Тимотијевић. 39 Према њему су на Михајла Бокровића утицали 
графички листови које је Захарије Орфелин израдио за 
оближњи манастир Светог Ђорђа (сл. 3. и 4.), с тим да се 
Бокоровић није ослањао дословно на Орфелинова решења. 40 

Уколико упоредимо један од тих графичких листова и 
фабричку икону, можемо приметити одступања: распоред, 
изглед и избор сцена у рокајним картушама из живота светог 
Георгија се разликују. 41 Тако се, примера ради, у четвртој 
рокајној картуши дуж леве стране на фабричкој икони 
појављује сцена где Христос крунише светог Георгија, док се 
код Орфелина на том месту налази сцена спасавање принцезе 
и убијање змаја (сл. 4. и 5.). Такође је и представа Света 
Тројица на централној картуши у горњем делу прилично 
измењена. Док је код Орфелина Света Тројица симболично 
представљена у виду једнакостраничног троугла, код 
Бокоровића су Бог Отац и Син приказани како седе на 
облацима, док је у врху приказан Свети Дух у виду голуба који 
лебди раширених крила и од кога полазе зраци. Отац је 

                                                
38 Исто. 
39 М. Тимотијевић, н. д. 
40 Исто. 
41 Значајније је измене Бокоровић унео у доњем делу иконе где је испод 
стојеће фигуре светитеља приказан, како је то већ поменуто, медаљон са на 
њим исписаним молитвеним текстом, као и допојасна фигура свете Петке. 
Међутим, будући да је укључивање молитвеног текста и свете Петке у 
програм иконе пре било у вези са именом и специфичним захтевом 
наручиоца, о томе ће у раду бити нешто више речи касније. 
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приказан као старац дуге седе браде, заогрнут драперијом како 
се ослања на куглу земаљску, док се иза његове главе 
појављује нимб у облику једнакостраничног троугла. Насупрот 
њему приказан је Син као младић тамне дуге косе. Он левом 
руком придржава крст, док се десном ослања на куглу 
земаљску.  Истина, фронтални став светог Георгија у 
средишњем делу иконе, наглашени контрапосто, као и ниско 
постављена пејзажна позадина су веома слично приказани и на 
Орфелиновој графици, услед чега, без упуштања у детаљније 
поређење, можемо закључити следеће: или се Бокоровић 
заиста није дословно ослањао на Орфелинова решења, па је 
сам изменио иконографски репертоар иконе, или су се и 
Бокоровић и Орфелин заједно, приликом рада, послужили 
неким другим узором. 

Како је, међутим, гледиште да се Бокоровић ослањао на 
Орфелинове графичке листове већ изнето, сматрамо да је 
потребно преиспитати могућност о Бокоровићевом и 
Орфелиновом угледању на друге узоре. С тим у вези, важно је 
истаћи да је уметник на кога би се и Бокоровић и Орфелин 
могли заједно угледати, морао од њих бити далеко успешнији 
и утицајнији. Уједно, његово је дело морало бити познато и 
Бокоровићу, али и у време настанка фабричке иконе већ 
почившем Орфелину. Узимајући у обзир изнете чињенице, као 
и иконографски репертоар иконе и графичког листа, нема 
сумње да је тај уметник једино могао бити Јакоб Шмуцер, 
чувени бечки графичар и директор Бакрорезачке академије у 
Бечу. 

На повезаност графичког листа Свети Георгије са 
изгледом манастира Сенђурђа из 1767. године (сл. 3.) и Јакоба 
Шмуцера упућује сам потпис Орфелина као члана бечке 
бакрорезачке академије, док се додатни аргументи за ту тезу 
могу наћи у сличности Шмуцеровог бакрореза Свети Георгије 
са изгледом манастира Зографа на Светој Гори из 1760. 
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године (сл. 6.) са истоименим Орфелиновим отиском. 42 
Уколико, међутим, упоредимо овај Шмуцеров бакрорез са 
Бокоровићевом иконом, неоспорно можемо тврдити да га је  

 

 
Сл. 5.  Икона светог великомученика Георгија, Михајло Бокоровић, 

1797., црква Светог великомученика Георгија у Темишвару 
 
сликар искористио као непосредни предложак. Ако изузмемо 
измене које је Бокоровић унео у доњем делу иконе, као и 
                                                
42 В. Симић, ,,Захарије Орфелин и ликовна академија у Бечу: прилог 
биографији'', Зборник Народног музеја XXI – 2, Београд 2004, 193-204. 
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ведуту манастира у доњем делу Шмуцеровог бакрореза, 
иконографски репертоар, иконографија појединачних сцена, 
атрибути светог Георгија у средишњој картуши, његов 
наглашени контрапосто, као и фронтални став, су, нема сумње, 
на икони и бакрорезу идентични. Штавише, сликар на икони 
приказује само оне сцене из живота светог Георгија које се 
појављују и на Шмуцеровом графичком листу, и то доследно 
пратећи њихов распоред дуж леве и десне стране отиска. 
 

 
Сл. 6.  Свети Георгије са изгледом манастира Зографа, Јакоб Матијас 

Шмуцер, 1760., Галерија Матице српске, Нови Сад 
 
Како је истакао Динко Давидов, графички лист Свети 

Георгије са изгледом манастира Зографа на Светој Гори је 
један од најлепших светогорских графика, остварена у маниру 
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рококоа.43 Ако се има у виду чињеница да га је,,за вечни свој 
помен'' наручио темишварски епископ Викентије Јовановић 
Видак44, закључак да је Бокоревић видео отисак и искористио 
га као непосредни предложак, чини се поузданим. Узгред 
поменимо и то да се утицај овог Шмуцеровог бакрореза 
примећује и на делима других уметника насталим за цркву 
Светог великомученика Георгија.45 Истина, Шмуцерова 
бакрорезна плоча, која би послужила као додатни аргумент за 
ту тезу, изгледа није сачувана, док се једини познати отисак 
данас чува у Галерији Матице српске у Новом Саду.46 

Када, са друге стране, говоримо о мотивима који су 
могли водити Георгија Костића да храму у Фабрици поклони 
икону светог Георгија, свакако да су очигледне подударности 
између имена наручиоца, светитеља приказаног на икони и 
патрона цркве којој је икона поклоњена, у том погледу 
важне.47 У прилог томе говори и чињеница да се ова 
потреба појединца да истакне свог личног заштитника током 
18. века међу Србима у Хабзбуршкој монархији одразила и 
прослављањем имендана, називаног у то време,,тезоименти 
праздник”, односно,,,тезоимениство”.48 Уз то, важно је истаћи 
и да је култ светог Георгија посебно негован у Темишвару већ 
у периоду турске владавине Банатом, па и раније. Католичка 
парохијска црква Светог великомученика Георгија постојала је 
у Темишвару још 1323. године, а одмах после одласка Турака 
из Темишвара основан је српски Магистрат који је имао печат 
са натписом,,Sigillum genitis Rascianorum graeci ritus” и ликом 

                                                
43 Д. Давидов, Светогорска графика, Београд 2004, 27. 
44 Исто. 
45 Упоредити: М. Тимотијевић, н. д., табле бр. 23, 24, 25, 26, 50, 75, 81 
46 Д. Давидов, н. д. 
47 М. Тимотијевић, н. д. 
48 М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности: приватни живот Срба у 
Хабзбуршкој монархији од краја 17. до почетка 19. века, Београд 2006, 541. 
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светог Георгија у средини.49 Велико поштовање светог 
великомученика Георгија у Темишвару је, такође, могло 
мотивисати Георгија Костића да наручи икону овог светог 
ратника и поклони је фабричкој цркви. 

 

 
Сл. 7. Преподобна мати наша Параскева, детаљ са иконе   
 
И укључивање свете Петке у програм је највероватније 

у вези са специфичним захтевом наручиоца иконе. Мирослав 
Тимотијевић истиче да је житије свете Петке у ком се наводи 
да је њене мошти открио извесни Георгије, могло да буде 
повод Георгију Костићу да ову светитељку, поред свог 
имењака светог Георгија, поштује као личног заштитника. Уз 
                                                
49 Ова ће се традиција приказивања лика светог Георгија на печату општине 
наставити и у потоњим временима (М. Тимотијевић, Црква Светог 
Георгија, 34.) 
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то, светог великомученика Георгија и свету Петку је могуће 
довести у чврушћу везу и преко барокног схоластичког 
богословља, пропагираног проповедништвом. У Карловачкој 
митрополији је култ свете Петке посебно поштован и 
повезивао се са чудотворним и лековитим изворима, као у 
манастиру Фенеку, док је крв мученика, а посебно светог 
Георгија, тумачена као спасоносна вода крштења.50 

Међутим, не сме се ипак искључити ни могућност да је 
света Петка, једна од најпоштованијих светитељки међу 
Србима, могла бити и породична или кућна слава наручиоца 
иконе Георгија Костића. У прилог томе говори и чињеница да 
је икона породичне, односно кућне славе међу Србима у 
Хабзбуршкој монархији била посебно поштована. Иконе 
породичне славе су чуване у породици, а иконе кућне славе 
остајале у кући и када је она мењала власника. У случају 
нестанка куће или изумирања породице, икона се поклањала 
цркви.51 Имајући то у виду, претпоставка да је Георгије Костић 
желео да на икони његов имењак буде приказан заједно са 
његовим,,кућним патроном'' (што је, поменимо узгред, стара 
традија у српском зидном и минијатурном сликарству, као и у 
иконопису) чини се веома могућом. 

 
Ликовно остварење сликара Михајла Бокоровића 

 
На крају, врло је важно истаћи да поред иконографских 

решења, фабричку икону одликује и изузетан уметнички 
квалитет. Уметничка достигнућа сликара Михајла Бокоровића 
се огледају, најпре, у складним и организованим 
композицијама, као и у добром познавању анатомије 
приказаних ликова. Церемонијалан начин на који свети 
Георгије у централној картуши држи жезло, његов херојски 

                                                
50 М. Тимотијевић, н. д., 138. 
51 М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 501. 
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став, као и наглашени контрапосто говоре о новој барокној 
идеализацији ликова светитеља, чији је поборник,  очигледно, 
био и Михајло Бокоровић.  

Уз то, на фабричкој икони се примећује и сликарева 
тежња да продуби простор и позадину претвори у пејзаж. Тако 
се, примера ради, на централној картуши иза светог Георгије 
назире шума мркозелене боје кроз коју протиче кривудава 
река, а по којој плове два мала лабуда или два пачета .По 
брдашцу на којем свети Георгије стоји ниче цвеће, док је 
илузионизам простора додатно повећан и плавим небом са 
облацима.52 Уколико овај Бокоровићев пејзаж упорадимо са 
Шмуцеровим пејзажом који се назире на централној картуши 
иза светог Георгија, приметићемо два потпуно различита 
решења. За разлику од готово аркадијског Бокоровићевог 
пејзажа, Шмуцеров пејзаж са високим планинама снежних 
врхова и снажним контрастом светлог хоризонта и тамних 
облака је веома драматичан. Насупрот Шмуцеровом, 
Бокоровићев пејзаж је миран, зелен и пун спокоја, а разлог се 
највероватније може тражити у чињеници да су овог пута на 
Бокоровића могли утицати пејзажи којима је његов учитељ 
Стефан Тенецки замењивао стереотипну позадину иза ликова  
светих личности .53  

Међутим, поред бледоружичастог хоризонта који се 
претаче у светлоплаво небо, и који заједно са мистичном 
шумом мркозелене боје доприноси осећају меланхолије у 
                                                
52 Ако изузмемо кривудаву реку, готово идентичани пејзажи се појављују 
на свим сценама приказаним у екстеријеру, распоређеним у картушама дуж 
леве и десне стране иконе, као и на картуши са допојасном фигурем свете 
Петке испод молитвеног текста. 
53 Сликарство Стефана Тенецког је у православним црквама на барокни 
илузионистички начин растворило простор и продубило планове ефектима 
линеарне и ваздушасте перспективе. Како је истакао Миодраг Јовановић, 
могућност таквих продора у нову ликовну поетику Тенецки је користио у 
низу прилика, од живописа у Крушедолу до Липове 1792. године. (М. 
Јовановић, н. д., 11.) 
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време сутона и прве месечеве светлине, на сценама 
распоређеним у картушама дуж леве и десне стране иконе се 
примећује и уметниково инсистирање на сликаној 
архитектури. Појављују се тако на појединим сценама делови 
палата и храмова, док су сцене Светог Георгија венчава 
Христос венцем (сл. 8.) и Свети Георгије руши идоле у храму 
(сл. 9.) читавe приказанe у ентеријеру, од којих је прва 
оживљена прозором са решетком. Уз то Бокоровић 
композицију организује тако да се у првом плану одвија 
радња, док је други план испуњен сликаном архитектуром 
приказаном у складу са законима линеарне перспективе, која 
ову религиозну слику удаљава од апстрактног приповедања и 
побуђује машту верника. Бачвасти сводови или делови зидова 
палата и храмова на готово свим сценама различити, у 
композицију уносе додатну динамику. 

 

 
 

Сл. 8.   Господ Исус Христос венчава мученичким венцем Светог 
Георгија, детаљ иконе  
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Сл. 9.   Свети Георгије руши идоле у храму, детаљ иконе  

 
Међутим, важно је истаћи и то да су сликана архитектура и 
пејзаж на Бокоровићевој икони приказани тако да у предњем 
плану истичу људске фигуре. Бројне фигуре римских 
легионара обучених у ратничке оклопе су тако уклопљене на 
савршен начин у цртеж архитектонских конструкција, као и 
ниско постављени пејзаж. Њихови покрети које сликар 
приказује веома вешто свакако уносе додатну динамику, 
међутим, можемо приметити да сликар у сцену не уноси 
узнемиреност, агресију и снажан патос на начин на који то 
чини Јакоб Шмуцер. Сцене попут Мучење светог Георгија 
воловским жилама или Усековање главе светог Георгија (сл. 
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10.) не поседују ону снажну емоционалну потпору која је 
особена за Шмуцерову барокну графику. Тако на сцени 
Усековање главе светог Георгија римски легионар замахује 
мачем, међутим, погледом он готово као да жали судбину овог 
младића који је стигавши на губилиште стао да се помоли. Уз 
то, можемо приметити и да први од два легионара који стоје 
поред светог Георгија, веома благо руком указује на младића, 
за разлику од легионара на Шмуцеровом отиску чији је покрет 
веома интезивнији. 
 

 
Сл. 10.  Усековање главе светог Георгија, детаљ са иконе 
 
Разлог због ког Бокоровић није желео да у сцену унесе 

снажан патос, свакако не треба тражити у његовом неумећу. 
Разлог се, по свему судећи, може тражити у чињеници да је 
овај веома вешт и даровит сликар био под утицајем старе 
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византијске естетике која је и најдраматичније тренутке из 
хришћанске историје лишавала снажних емоција. Византијско 
духовно наслеђе је, са друге стране, изгледа утицало на 
Бокоровића да у оквиру представе стојеће фигуре светог 
Георгија у централном делу иконе више истакне атрибут 
мучеништва. Барокна идеализација светитеља у виду снажног 
контрапоста и херојског става је, истина, у великој мери 
присутна, међутим, златни крст у левој руци светог Георгија 
који је обележје мучеништва, као да својом светлошћу баца у 
засенак копље у десној руци.  

И на сценама приказаним у осталим картушама свети 
Георгије је приказан као неко ко милошћу Божијом а не 
снагом и силом чини чуда. То посебно можемо приметити на 
сцени Свети Георгије руши идоле у храму где кип бога као да 
се у присуству светог Георгија сам од себе обрушава. Свети 
Георгије је на овим сценама приказан или како меким и 
смиреним покретом у ставу беседника проповеда реч Божију 
или како се прислоњеним рукама на грудима препушта 
Божијој вољи. 

 

 
Сл. 11. Икона светог великомученика Георгија, детаљ иконе 

 
Посебна сликарева вештина се огледа и у начину на 

који он слика одежде светих личности, ратника и осталих 
ликова на икони (сл. 11.). Доњи део тунике, као и рукави 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

101 
 

светог Георгија на представи у централном делу иконе су тако 
веома фино исликани опонашајући златни конац на свили. 
Њихова флорална орнаментација указује без икаквих сумњи на 
утицај Стефана Тенецког, наводећи на помисао да је 
Бокоровић у овом делу задатка чак и надмашио свог учитеља. 
Свилена туника на којој су златним концем извезене ружице 
је, такође, могла имати и симболично значење. Ружа је 
општеприхваћени симбол раја, али се може повезати и са 
Христовим искупитељским страдањем и жртвовањем.54 На 
одежди светог  Георгија она је свакако могла указивати на 
страдалачке подвиге овог Христовог војника.55 

Сликар подједнако вешто приказује и анатомске детаље 
белог коња на сцени Свети Георгије ослобађа младенца од 
Амира, али и поломљене античке статуе на сцени Свети 
Георгије руши идоле у храму. Надахнут Шмуцеровим отиском, 
сликар на сцени Свети Георгије руши идоле у храму штавише 
приказује и појединости из митологије попут лире и лука чиме 
се жели рећи да је антички бог приказан на сцени Аполон.56 
Велику пажњу је сликар Михајло Бокоровић посветио и боји. 
Архитеконске конструкције извео је коришћењем сиве и окер, 
                                                
54 М. Тимотијевић, Црква светог Георгија, 101. 
55 Симболично значење које је указивало на страдалништво светог Георгија 
понео је и оригинални рам иконе. Рам се састоји од низа астрагала на које 
належе венац са флоралним орнаментима и на њему постављеним 
цветовима сунцокрета. Овај венац уоквирују веома раскошни орнаменти у 
виду грожђа и винове лозе. Врежа винове лозе са сазрелим гроздовима је 
често тумачена у амблематским зборницима где је пропраћена мотом који 
истиче како је лози да би донела плод потребан ослонац. На једном другом 
амблему је пиктограм на коме је представљено кидање преперка винове 
лозе које је протумачено мотом да после суза сазрева плод. (М. 
Тимотијевић, н. д., 102) Четири цвета сунцокрета, са друге стране, 
симболично указују на страдалништво и храброст (J. V. Eijnatten, 
Preaching, Sermon and Cultural Change in the Long Eighteenth Century, 
Leiden 2009, 17). 
56 О атрибутима хеленистичких и римских божанстава в. А. Цермановић-
Кузмановић – Д. Срејовић, Речик грчке и римске митологије, Београд 1979.  
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док је за пејзаже користио различите нијансе светло плаве, 
зелене и жуте боје. Колористички нагласци јарко црвене боје 
уз то у сцене уносе додатну динамику и савршено се уклапају 
са великим уделом плаве. Златном бојом сликар је посебно 
пажљиво исликавао рокајне картуше, ореоле, као и крст и 
делове одежде светог Георгија на представи у централном 
делу иконе. Инкaрнат фигура сликар је моделовао веома вешто 
светлим окером, док су јагодице благо наглашене фино 
нанесеним цинобером . На периферним деловима лица и око 
очију бледи окер се претаче у тамну нијансу сиве боје, док је 
цинобер негде нанесен и на усне и капке. Обрве и трепавице 
су, такође, веома минуциозно исликане, као и праменови 
кестенастих коса, док се особеност у сликаревом поступку 
огледа и у приказивању лица са веома крупним очима и малим 
уснама. Чини се као да је овом благом експресивношћу сликар 
тежио да изрази карактерне особине главних протагониста - 
њихову продуховљеност и племенитост. 

 
Закључак 

 
На основу свега онога што је у овом тексту наведено 

проистиче закључак да је икона Свети великомученик Георгије 
из ризнице цркве Светог великомученика Георгија у 
Темишвару, у предграђу званом Фабрика, за историју 
уметности једно веома значајно уметничко дело. Она сведочи 
о цртачкој вештини сликара, али и о његовом великом умећу 
као колористе. Најзад, она на одличан начин открива и како је 
један сликар који је стварао у другој половини осамнаестог 
века и био образован у маниру украјинског барока покушао да 
проникне у тајне пикторалног језика који су неговали 
васпитаници бечке ликовне Академије: до које мере је уметник 
био спреман да се опрости од умирућих облика византијске 
уметности, а до које да се упусти у барокизацију старе 
византијске естетике. 
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Владимир Вукас 

 
ИСТРАЖИВАЊА СРПСКОГ КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА У РУМУНИЈИ 
 

Српско културно наслеђе у Румунији истраживано је 
током друге половине двадесетог века, а рад је настављен и у 
овом веку. Њиме су се бавили истраживачи окупљени у 
највећој мери око Матице српске, кроз активности матичиних 
научних Одељења, а од 1990. године и Темишварског одбора 
Матице српске.  

Један од пионира истраживања српске уметности 
новијег доба у Румунији била је средином шездесетих година 
ХХ века историчарка уметности Вукосава Поповић, кустос 
Народног музеја у Зрењанину. Њен допринос је био попис 
инвентара у црквама, манастирима и црквеним резиденцијама, 
као и уметничких дела која су се налазила у приватном 
власништву на територији румунског Баната. Такође, она је 
обрадила затечено стање црквене и профане архитектуре, као и 
српске цркве у Влашкој (Поповић, 1974: 29–52; Поповић, 
1996).  

Крајем шездесетих година прошлог века Одељење за 
ликовне уметности Матице српске уврстило је област 
румунског Баната у свој програм изучавања српске културе и 
уметности XVIII и XIX века на простору некадашње 
Карловачке митрополије. Сагласно овом програму уследили су 
и први научно-истраживачки резултати, тако да је већ од 1970. 
године и Галерија Матице српске свеобухватније почела да 
проучава и излаже дела старије српске уметности из Мађарске 
и Румуније.  Галерија,  у којој се истиче рад њених кустоса 
Динка Давидова и Лепосаве Шелмић,  приредила је 1971. 
године изложбу икона XVIII века из три темишварске збирке: 
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Српског владичанског двора, Румунске архиепископије и 
Музеја Баната (Давидов, 1971; Шелмић и сарадници, 2001: 
128). Важно је истаћи да су иконе из Српског владичанског 
двора (укупно 44 експоната), које су биле у лошем стању, 
очишћене и конзервиране пре излагања (Николајевић, 1972: 
27). Изложба је била пропраћена каталогом и пописом 
изложених радова који је приредио Динко Давидов. У 
наредном периоду, исти аутори су се бавили ликовно-
естетским вредностима и културно-историјским дометима 
српског зографског сликарства XVIII века на територији 
Темишварске епархије (Давидов – Шелмић, 1977; Давидов, 
1981: 111–158), а Лепосава Шелмић је писала и о 
темишварским сликарима XIX века (Шелмић, 1981: 183–221). 

Оснивањем Темишварског одбора 1990. године, Матица 
српска је подстакла истраживања културе и историје Срба у 
румунском делу Баната. У сарадњи са другим научним и 
културним институцијама и организацијама, Темишварски 
одбор се бави научним и стручним истраживањима и 
издавањем зборника радова из области историје, ликовних 
уметности, културе, етнологије, музике, књижевности и језика 
Срба у Румунији.  

Рад на проучавању богате и разноврсне културне и 
уметничке баштине Срба изван граница Србије у своје 
истраживачке пројекте уврстили су, међу осталима, Српска 
академија наука и уметности и Народни музеј у Београду, па 
су тако створени услови за приређивање изложбе Уметничко 
благо Срба у Румунији 1991. године коју су остварили Народни 
музеј у Београду и Галерије Матице српске у Новом Саду 
(Јовановић – Шелмић – Кусовац, 1991). Изложба је 
организована у сарадњи са Темишварским одбором Матице 
српске, Темишварском епархијом и Музејом Баната у 
Темишвару, а приказана је у Београду, Новом Саду и 
Темишвару. Изложба је са једне стране широј јавности указала 
на српску ликовну баштину у дијаспори, а са друге стране 
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истраживачима отворила тему даљег систематског проучавања 
српског сликарства XVIII и XIX века у Румунији 
(Тимотијевић, 1993: 271–272). 

Недуго након изложбе, у издању Матице српске 
објављена је књига Мирослава Тимотијевића Црква Светог 
Георгија у Темишвару (Тимотијевић, 1996). Ова монографија 
представља могући образац будућим истраживачима ове 
проблематике (Макуљевић, 2000: 213–219). 

Врло брзо је у издању Одељења за ликовне уметности 
Матице српске објављена и књига Миодрага Јовановића 
Сликарство Темишварске епархије, која представља изузетан 
историјско-топографски преглед новијег српског сликарства 
на садашњем јурисдикционом подручју поменуте епархије у 
Румунији (Јовановић, 1997). Поред тога,  његов значајан 
допринос су и текстови сценарија за око стотину српских и 
румунских цркава у Банату и Кришани, од чега је сачињено 
тридесет полусатних филмова емитованих на Другом 
програму Телевизије Београд током 1991. године. Снимљени 
материјал на класичној филмској траци, такође и 
дијапозитиви, постали су богата сликовна документација 
(Костић – Радовановић, 2013: 311).     

Важан допринос проучавању српског културног 
наслеђа у Румунији дали су Стеван Бугарски и Љубомир 
Степанов, посвећени истраживачи и актери културног живота 
Срба у Темишвару. Резултати преданог и вишедеценијског 
рада до сад су објављени у неколико књига: Српско 
православље у Румунији (Бугарски, 1995), Историјски и 
културни споменици Срба у румунском Банату (Бугарски – 
Степанов, 2008), Срби у Темишвару – Мехала (Бугарски – 
Степанов, 2008) и др. 

После дужег затишја, нова истраживања донела су и 
нове резултате: 2013. године, објављене су две публикације: 
рад Јасмине Кланице о Цркви Св. Николе у Темишвару 
(Кланица, 2013: 51–70), као и  фото-монографија Српске 
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светиње у Румунији, аутора Станка Костића и Дејана 
Радовановића. Фото-монографија представља својеврсан водич 
у коме се преко фотографија, праћених мапама, уз кратке 
текстове о појединачним споменицима и важним целинама 
читаоцима омогућава иницијални увид у богатство српске 
културе, уметничке и духовне баштине у Румунији (Костић – 
Радовановић, 2013). 
 

 
 

др Даниела Королија Црквењаков,                                
др Дубравка Ђукановић 
 
 

ЗАШТИТА И ИЗЛАГАЊЕ  
ЦРКВЕНО - УМЕТНИЧКЕ ЗБИРКЕ  

ЕПАРХИЈСКОГ ДВОРА У ТЕМИШВАРУ 
 

 
Епархијски двор и Српска саборна црква у Темишвару  

2016 година, фото: Antonius Plăian 
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Увод 

Црквено-уметничко наслеђе сабрано у згради 
Епархијског двора у Темишвару сведочи о богатој историји и 
уметничкој традицији Срба на територији данашње Румуније, 
насталој и сачуваној под окриљем Српске православне цркве. 
Сакупљени материјал потиче са ширег подручја румунског 
дела Баната, од Мориша до Дунавске клисуре, а временски 
обухвата предмете од шеснаестог до двадесетог века, од 
најстаријих књига, преко изванредних богослужбених пред-
мета које су израдили врсни уметници и уметничке занатлије, 
до галерије портрета српских патријараха, митрополита, 
епископа и архимандрита. Посебно је драгоцена збирка икона, 
сведока вековног трајања православног живља на подручју 
Баната.   

Формирање збирке црквене уметности почело је 1904. 
године прикупљањем богослужбених предмета који више нису 
били у употреби. Збирка је постепено расла, а стручну помоћ у 
обради и заштити предмета пружали су кустоси Музеја Баната 
у Темишвару, као и  истраживачи и конзерватори из Србије. 
Ипак, свакодневна домаћинска брига о вредном, али и 
трошном материјалу, пре свега је у надлежности епархијских 
службеника и особља у Двору, често недовољног броја да би 
му се ваљано посветили.  

 
Епархијски двор у Темишвару 

 
Епархијски двор у Темишвару, иако једно од најста-

ријих здања, смештено 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 
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Темишвар ослобођен од Турака (Бугарски, 1995:176-178; 
Тимотијевић, 1996:7). Будући у непосредној близини дрвеног 
утврђења, заједно са старим Саборним храмом, Епархијски 
двор спалиле су аустријске војне власти у јеку борбе против 
куге, 1737. године (Бугарски, 1995:176; Костић, Радовановић, 
2013:293). 

Изградња данашње Саборне цркве и новог Епархијског 
двора у Темишвару непосредно су везани за урбанистичко 
уобличавање простора темишварског унутрашњег града и 
формирање данашњег Трга уједињења. Реконструкција 
унутрашњег града темишварске тврђаве започела је 1727. 
године, што је подразумевало урбанизацију овог простора, 
увођење ортогоналне мреже улица. (Borovszky, 1914:77) и 
изградњу новог утврђеног бастиона почетком четврте деценије 
XVIII века. На плановима града из 1733, 1740. и 1744. године57 
забележени су први резултати урбанизације североисточног 
дела унутрашњег тврђавског града, формирање простора 
будућег Трга уједињења и изградња двеју цркава 
монументалних димензија - данашње Римокатоличке 
катедрале и старе Српске православне (катедралне) саборне 
цркве, изграђених ван простора првобитно опасаног 
унутрашњим палисадним зидом и старим тврђавским ровом.58 
Урбанизација овог простора завршена је до половине XVIII 
века, а током наредне две деценије је, на основу новог 
урбанистичког плана из 1746-1747. године, уобличен и 
                                                
57 Stadtplan von Temeswar aus dem Jahre 1733. Aquarellierte Federzeichnung, 
61x50cm. Bukarest. M.H. 1708. Bezeichnet unten rechts, mit Bleistift H. 855 – 
B XVI 19 beschriftung: Plan C.N.1. Публиковано у: Vârtaciu–Medeleţ, 2012: 
40.; Österreichische Staatsyrchiv Wien, Kriegsarchiv, Kartensammlugn. G l h 
667 – 3, 1740. Публиковано у: Opriş şi Botescu, 2014: 321 / V. Evoluţia 
Istorică Planimetrică a Timişoarei:  Planşa 6.; Muzeul Militar Naţional 
Bucureşti, Colecţia geniu militar, 184, 1744. Публиковано у: Opriş şi Botescu, 
2014: 321 / V. Evoluţia Istorică Planimetrică a Timişoarei: Planşa 7.; 
58 Stadtplan von Temeswar, 1744/45. Aquarellierte Federyeichnungk, 40 x 54cm, 
Bukarest, M.H. 934. Публиковано у: Vârtaciu–Medeleţ, 2012: 41. 
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простор данашњег Трга уједињења. На плановима града из 
1758. и 1762. године забележено је постојање већине објеката 
који и данас формирају Трг. Новоизграђени барокни ансамбли 
стамбених и јавних зграда дефинисали су јужну и северну 
страну Трга. Источну регулацију Трга одређује монументална 
барокна Римокатоличка катедрала изграђена по пројекту 
бечког архитекте Фишера фон Ерлаха (Joseph Emanuel Fischer 
von Erlach) 1736-1754, а западну комплекс српске православне 
катедралне цркве и Епархијског двора, грађених 1745-1748. 
Блокови око трга завршени су, и Трг у потпуности уобличен 
тек почетком XIX века затварањем источне стране изградњом 
јужно од Римокатоличке катедрале,59 а своју примарну улогу 
меркантилног градског центра Трг уједињења је задржао све 
до половине XX века.  

Првобитни Епархијски двор изграђен је на самом 
јужном углу (тадашњег пијачног) данашњег Трга уједињења и 
раскршћу ободних улица, данашњих Васила Александрија 
(Vaslie Alecsandri) и Георге Лазара (Gheorghe Lazăr). Објекат 
главном фасадом излази на Трг, дуж чије се западне стране 
простире главни корпус грађевине, док је једно уже, краће 
крило развијено дуж попречне улице. Облик основе 
првобитног двора јасно је читљив на плановима града из 
1758.и 1763. године60, на којима је забележено постојање цркве 

                                                
59 Сви данас изграђени објекети и блокови читљиви су на плану града из 
1808. године. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Timiş, Timişoara, Fond 
115: Direcţia Districtului de Fortificaţii Timişoara, Inventar 1259, Partea a II-a 
Hărţi, nr. 21. Публиковано у: Opriş şi Botescu, 2014: 321 / V. Evoluţia Istorică 
Planimetrică a Timişoarei: Planşa 12. 
60Plan der Temeswarer Festung aus dem HJahre, 1758. Carl Alexander Steinlein 
m.p. Prov. Ingenieur und C. J. Römmer m.p. Prov. Ingenieur, Temeswar, 
17.04.1758. Aquarellierte Federzeichnung, 50 x 90cm Wien, HKA, B.A. r. Nr. 
111, fol. 117 / 17.04.1758, Kartensammlung O 38. Публиковано у: Vârtaciu–
Medeleţ, 2012: 40.; Österreichische Staatsyаrchiv Wien, Kriegsarchiv, 
Kartensammlung. I. C. V. 28. Публиковано у: Opriş şi Botescu, 2014: 321 / V. 
Evoluţia Istorică Planimetrică a Timişoarei:  Planşa 8. 
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изграђене у центру блока и још једног објекта основе у облику 
латиничног слова ”L” на супротном углу ободних улица, чиме 
је дефинисан простор блоковског комплекса српске 
православне цркве. 

Затварање југозападног угла блока забележено је на 
плану града из 1808. године (Opriş şi Botescu, 2014:Pl. 12) на 
коме су приказане две мање зграде уз јужну и западну 
регулацију. Уз западну границу блока приказана је грађевина 
основе облика наглашено издуженог правоугаоника, која се 
протеже испред улазног прочеља цркве и у потпуности затвара 
блок додирујући се са зградом на северном углу. Између ове 
грађевине и првобитно изграђене зграде Двора, у средишњем 
делу блоковског фронта ка улици Георге Лазара, приказана је 
зграда праваоугаоне основе, нешто ужег тракта од бочног 
крила зграде Двора. 

Јужни фронт блока је коначно уобличен почетком XIX 
века доградњом објекта Епископског двора ка данашњој 
Улици Емануила Унгуреануа (Emanoil Ungureanu) 1812. 
године (Opriş şi Botescu, 2014: 129), када је формиран корпус 
једноспратног објекта основе уоблику ћириличног слова П, 
који је сачуван до данас. Објекат има три улаза: главни с Трга 
кроз ајнфорт капију уз коју је позиционирано репрезентативно 
трокрако степениште за спрат, споредни улаз из бочне Улице 
Георге Лазара и улаз из унутрашњости блока, који повезује 
зграду Двора с портом Саборне цркве. Намена објекта је 
двојака. Иако је примарно резиденција епископа, само је мањи 
број спратних просторија у источном крилу одређен за ову 
намену. Већи део објекта је у функцији јавних садржаја. На 
спрату су салони и дворане намењени јавној дворској 
функцији, док су у приземљу смештене просторије за 
свакодневно пословање епархије и низ уличних локала 
различитих намена. Функционална схема објекта у потпуности 
осликава класичну организацију резиденцијалних грађанских 
палата зиданих током XVIII и XIX века – низ уличних локала у 
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приземљу и низ међусобно повезаних уличних просторија 
којима се приступа из централног хола салонског типа или 
унутрашњег комуникационог ходника на спрату.  

Репрезентативна фасада Двора оријентисана ка Тргу, 
изграђена је између 1745. и 1747. године. Иако је почетком XX 
века добила потпуно нови, неовизантијски  карактер у самој 
концепцији, просторном односу елемената и пуних и празних 
форми, као и волумену грађевине, јасно је препознатљив 
типични барокни концепт, који је одредио њен првобитни 
изглед забележен на једној копији портрета митрополита 
Георгија из средине XVIII века, непознатог аутора из XIX века 
(Јовановић, Шелмић, Кусовац, 1991: 48–49). Осно-симетрична 
композиција главне фасаде масивне једноспратне грађевине 
надвишене стрмим кровом наглашена је плитким централним 
ризалитом с три осе отвора, чији је доминантни мотив осно 
постављена улазна залучена ајнфорт капија. Сматра се да је 
првобитни изглед ове фасаде, који се задржао до првих година 
XX века, забележен и на акварелу Темишвар, Катедрални трг 
и православна катедрала Антона Фиалe, који се чува у Музеју 
Баната у Темишвару.61 Ипак, представа зграде са уским 
централним ризалитом (с два прозорска отвора изнад 
ајнфорта) надвишеним барокним забатом (који је врло 
вероватно био део првобитне оригиналне концепције улазне 
фасаде) уметникова је реинтерпретација стварног изгледа 
грађевине, о коме сведоче сачуване фотографије с почетка XX 
века, као веродостојно сведочанство изгледа фасаде двора пре 
реконструцкије 1905. Улазна фасада је оригинално 
конципирана са седам оса прозорских отвора, од чега су 
централне три у оквиру плитког ризалита наглашеног плитким 
пиластрима у међупрозорским пољима. Плитки ризалит, без 

                                                
61Anton Fiala, Timişoara, Cathedral Square su Catedrala Orthodoxă, 1840-49. 
Muzeul Banatului, Timișoara. Acuarelă, 48 x 39cm. Публиковано у: Vârtaciu–
Medeleţ, 2012: 394. 
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улазне капије, је поновљен и на бочој фасади. Доња, приземна 
зона наглашена је рустичном малтерском обрадом у виду 
камених квадера, док је зидно платно спрата оживљено 
плитким хоризонталним фугама. Правоугаоно обликовани 
прозори уоквирени су једноставним малтерским рамовима. 
Парапетна поља на спрату наглашена су балустерима. Завршни 
елемент фасаде је богато декорисан поткровни венац, изнад 
кога је, у зони ризалита, атика са балустрадама.   

Структура првобитне грађевине са уједначеним 
распоредом нивоа приземља и спрата, ритмичком поделом 
прозора и уклапањем волумена зграде у форму квадра, 
одговара данашњој, тако да се може закључити да је зидана 
структура првобитно грађеног објекта Епархијског двора у 
целости сачувана, а да су се касније интервенције, посебно 
радови у оквиру велике реконструкције почетком XX века,  
односиле на осавремењавање и ремоделовање објекта у духу 
тренутно владајућих стилова. Реконструкција, којом је 
грађевини дат сасвим нов ликовни израз, спроведена је на 
основу планова израђених у атељеу тада водећег 
темишварског архитекте Ласла Секељија62. Грађевинска 
дозвола за радове издата је 16. августа 1905, а радови су 
завршени 10. јула 1906.  године. (Opriş şi Botescu, 2014: 129) 
Зграда је „окруњена” колоритном фасадом пуном маштовитих 
комбинација декоративних елемената инспирисаних 
                                                
62Ласло Секељ (Ladislaus László Székely, 1877–1933), темишварски 
архитекта, један од најутицајнијих градитеља овог поднебља на прелазу 
XIX у XX век. Пројектант Комплекса Пијаристичког самостана и цркве 
(Piaristenkloster), капеле Дјевице Марије (Marienkapelle) и низа других 
монументалних објеката у Темишвару. У годинама пред Први светски рат, 
Секељи је био ангажован на изради пројеката за изградњу кланичних 
комплекса (по узору на темишварски) у војвођанским градовима Великом 
Бечкереку, Сомбору и Панчеву. Годину дана након израде пројекта 
бечкеречке кланице, у његовом бироу су 1910. године урађени планови за 
реконструкцију објеката Римокатоличке жупе у Боки. (Ђукановић, 2015: 
118-122);  
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националном традицијом, који  јој дају нови, неовизантијски 
карактер. Структура фасаде с равномерним низовима 
правоугаоних прозорских отвора и залученом ајнфорт капијом 
остала је непромењена, али су просторни концепт и 
пропорције фасаде промењени додавањем балкона изнад 
ајнфорт капије и високе декоративне атике са угаоним 
завршецима и монументалним централним двоструко 
закривљеним надвишењем изнад ризалита. Иста „источњачка” 
форма краси и надпрозорна декоративна поља спратних 
прозора ризалита. Остали прозори спрата су надвишени 
полукружним пољима с медаљонима, док су прозори 
приземља задржали оригинални правоугаони облик. 
Декорација објекта у неовизантијском духу доследно је 
спроведена и у ентеријеру објекта приликом велике 
Секељијеве реконструкције Двора.  
 

Настанак збирке 
 

Идеју о формирању збирке црквене уметности дао је 
владика Георгије Летић, убрзо по свом устоличењу 1904. 
године. У оквиру радова на реконструкцији зграде Епархијског 
двора, уредио је једну 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 (Бугарски, Степанов, 2008: 130). У 
Двор су доношени предмети из манастира и парохијских 
цркава с територије не само Темишварске епархије, него и 
шире. Тако је сакупљена колекција икона, религиозних слика, 
портрета, изузетни примерци примењене уметности, сребрни, 
филигрански рађени и позлаћени литургијски предмети, свила 
украшена златовезом, архијерејски штап од слоноваче, 
графике на папиру и свили, вредна архивска грађа и збирка 
старих и ретких књига.  
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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. Током деведесетих 
година ХХ века донесене су и иконе са иконостаса 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, пренете у збирку Епархијског двора неколико деценија 
пре иконостаса. 

Није познато да ли је прављен попис предмета, 
приликом њиховог доношења у двор, у време владике Георгија 
Летића. Чак и ако је постојао, историјске буре му нису биле 
наклоњене, јер је Архив Темишварске епархије неколико пута 
премештан: прво је са владиком Летићем 1918. године 
премештен у Кикинду, потом 1931. године у Вршац, одакле га 
је током Другог светског рата немачка војска камионом преко 
Прага одвезла у Беч.63 

Почетком шездесетих година прошлог века, нова 
румунска држава покренула је евидентирање и обраду 
уметничког фонда који се налазио у згради Епархијског двора 
и по српским црквама. Стручни посао радили су кустоси 
тадашњег Музеја Баната у Темишвару, јер Епархија није имала 
одговарајући кадар. Поред пописа, кустоси Музеја Баната 
направили су и картоне предмета са описима и црно белим 
фотографијама, који се и данас користе. У Епархији је била 
запослена Олга Путин, професор српског језика, задужена за 
инвентар епархијске библиотеке, истовремено помажући 

                                                
63 Податке о судбини Архива Темишварске епархије дао је господин Стеван 
Бугарски из Темишвара приликом посете Галерији Матице српске 30. јуна 
2016. године. 
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кустосима Музеја Баната код обраде и документовања 
црквено-уметничке збирке. 

Збирка је први пут представљена као музејска поставка 
1967. године. Скромни каталог, једини штампани материјал 
који сведочи о тој  поставци, настао је 1984. године залагањем 
и трудом Владимира Марковића, тадашњег архијерејског 
заменика у Темишвару и господина Стевана Бугарског, 
сарадника Темишварског одбора Матице српске и посвећеног 
истраживача историје Срба у Румунији. 

Збирка никада није имала статус ризнице или црквеног 
музеја на начин на који је, на пример, устројен Музеј будимске 
епархије у Сентандреји, што никако не значи да богатство 
уметничког материјала који се чува у Епархијском двору у 
Темишвару није било познато стручњацима и уврштавано у 
значајне изложбе. 

 
Конзервација и рестаурација предмета из збирке 

 

 
Конзерваторско-рестаураторски радови  
у Галерији Матице српске 2015. године 
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Конзервација и рестаурација предмета била је рађена за 
потребе излагања, али је она обухватила само део укупног 
фонда. Прва кампања конзервације икона XVIII века из 
Арадске и Темишварске епархије рађена је за потребе 
истоимене изложбе  у Галерији Матице српске 1971. године. 
Међу њима су биле 44 иконе из историјско-уметничке збирке 
епархијског двора у Темишвару, у највећој мери рад мајстора 
зографа. Нема посебне конзерваторске документације о овом 
послу, али је у импресуму малог каталога наведено да су 
„иконе из Српског православног владичанског двора 
конзервиране и очишћене у радионици Галерије Матице 
српске” (Давидов, 1971: 2). Судећи по броју икона на изложби 
и кратком времену за рад, спроведено је чишћење од чађи, 
фиксирање нестабилних делова, уклањање евентуалних грубих 
премаза и потапање у восак, без времена да се прави темељна 
документација. Интервенције на дрвеном носиоцу, као што су 
лепљење или убацивање инсерата дрвета и лептира, биле су 
повераване спољним сарадницима.64  

Следећа конзервација, за потребе нове изложбе, 
уследила је 1991. године у организацији Народног музеја у 
Београду и Галерије Матице српске. Избор експоната је 
обухватио иконе, религиозне слике, портрете и бакрорезне 
плоче, тако да је материјал био разнородан и није обухватао 
само иконе као двадесет година раније. Из фонда епархијског 
двора су за изложбу, па самим тим и конзервацију, билa 
укључена 64 предмета.65 Конзервацију и рестаурацију 

                                                
64 У Галерији је тада већ десет година постојало одељење конзервације које 
је водио сликар-рестауратор Риста Ћинкулов са сарадницима:сликаром-
рестауратором Владимиром Богдановићем и техничарком Анђелком 
Коледин. Више у: Королија Црквењаков, 2010: 57-58. 
65 Документација Галерије Матице српске, Стручни архив, досије 10.3: 
Арадска и темишварска епархија, списак радова за позајмицу (у одабиру 
мр Лепосаве Шелмић, Николе Кусовца и проф. Миодрага Јовановића), 13. 
фебруар 1991. 
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предмета радили су конзерватори Народног музеја у Београду, 
уз испомоћ колега из Галерије Матице српске и Републичког 
завода за заштиту споменика културе у Београду. Главнину 
посла преузео је Атеље за конзервацију Народног музеја у 
Београду, на челу с проф. Милорадом Медићем.66 

Поред предмета који су потицали из Епархијског двора, 
на изложби је било и пет икона са иконостаса манастира 
Бездина и седам икона са иконостаса цркве Св. Георгија 
(Фабричке) у Темишвару. У време припреме изложбе у 
плановима је била и комплетна рестаурација оба иконостаса. 
Рестаурацију иконостаса Фабричке цркве успешно су извели  
конзерватори Покрајинског завода за заштиту споменика 
културе из Петроварадина од 1996. до 1998. године. Бездински 
иконостас није био исте судбине. Конзерватори Републичког 
завода за заштиту споменика културе 1990. године демотирали 
су иконе са иконостаса и пренели их у Епархијски двор у којем 
је формирана приручна конзерваторска радионица, тик уз 
простор тадашњег депоа слика на првом спрату. Конзервација 
није завршена, а иконе су остале у Двору наредне две деценије. 
У манастирској цркви је 2000. постављен нови иконостас, чиме 
су бездинске иконе практично постале део фонда црквено-
уметничке збирке.  

На овом месту упутно је поменути и конзервацију 
иконостаса Саборне цркве у Темишвару, као органског дела 
целине око епархијског двора, коју су извели конзерватори 
Покрајнског завода за заштиту споменика културе током 1993. 
и 1994. године, дајући тиме велики допринос заштити српског 
културног наслеђа у Румунији. Поред рестаурације иконо-
стаса, радови су обухватили  и рестаурацију зидног сликарства  
и декорације. (Радовановић, Умеће конзервације, 2015: 10).  

                                                
66 Имена свих конзерватора и техничких сарадника дата су у импресуму 
каталога изложбе: Јовановић, Шелмић, Кусовац, 1991: 4. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

119 
 

Изван активности у склопу ограничених конзерватор-
ских и истраживачких пројеката наведених у претходним 
поглављима, о материјалу су се бринули људи који су били 
ангажовани при Темишварској епархији, увек малобројни, па 
је без обзира на њихову пожртвованост било недовољно праве 
и стручне бриге о уметничко-историјском фонду. Депои који 
су служили за смештај слика и икона били су далеко од 
одговарајућих ; материјал је премештан из једног простора у 
други без пратеће документације, тако да су 2012. године још 
увек многи предмети били у лошем стању, оштећени, 
запрљани и неадекватно смештени.  
 Удруженим снагама Галерије Матице српске и 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе 2012. 
године настављена је конзервација дела најугроженијег 
материјала из депоа Епархијског двора. У периоду од 2013. до 
2016, у Галерији Матице српске конзервиран је избор од 
педесет предмета међу којима су портрети, иконе, архивска 
грађа и предмети примењене уметности. Паралелно је 
Покрајински завод за заштиту споменика културе радио 
наконзервацији икона са иконостаса манастира Бездина, 
комбинујући рад у атељеу и на терену. 
 

Излагање црквено-уметничке збирке у оквиру  
Епархијског двора 

 
 Конзервација и рестаурација предмета је тек предуслов 
за њихово излагање. Године 2015, у склопу обнове Трга 
уједнињења у Темишвару, која се дешавала једновремено с 
припремама за прославу двадесет година од ступања на 
дужност администратора епархије темишварске владике 
Лукијана (Пантелића), покренута је обнова фасаде и 
реконструкција дела првог спрата двора, у којем су смештене 
најрепрезентативније просторије. Тада је расформирана ранија 
музејска поставка и измењена намена просторија, како би се 
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сместили  свечани салони, библиотека, трпезарија, радни 
кабинети владике и секретара епархије и мала ризница.  

Недостатак формалне музејске инфраструктуре српске 
цркве у темишварској епархији наметнуо је потребу да се за 
излагање збирке изнађе погодно решење, како би збирка била 
доступна јавности, макар у ограниченом периоду. Узети су у 
обзир  вредност збирке и могућност да се за излагање одаберу 
репрезентативни предмети ликовних и примењених 
уметности, потом положај Двора на једном од централних 
градских тргова који значи лаку доступност публици, као и 
чињеницу да ће 2021. године Темишвар бити Европска 
престоница културе, а који је своју кандидатуру засновао на 
промовисању националних мањина посредством културе. С 
друге стране, вредна збирка је у власништву Епархије 
темишварске и сви планови за њено коришћење и 
представљање јавности морају бити усклађени с визијом и 
плановима представника Српске православне цркве који о њој 
непосредно брину.  

 

 
Поставка портрета архијереја у плавом салону Епархијског двора у 

Темишвару 2016. године 
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Простор, који је опредељен за излагање збирке Епархије 
темишварске захвата већи део спрата зграде Двора, односно 
низ од осам уличних просторија у крилима уз Трг уједињењна 
и улицу Георге Лазара, централни улазни хол коме се приступа 
с главног широког трокраког степеништа (веза с Тргом преко 
ајнфорта) и везни дворишни ходник. Затечена функционална 
схема простора определила је начин конципирања поставке у 
тзв. „посетилачком низу“. Како ће део просторија 
(репрезентативни хол, салони, трпезарија, библиотека) у 
којима ће збирка бити изложена бити коришћен и за приватне 
и за јавне функције епископске резиденције, излагачки 
простор је у архитектонско-ликовном смислу конципиран уз 
пуно поштовање двојаког карактера овог простора. Поред 
репрезентативног улаза с Трга уједињења, којим се приступа и 
јавно доступним административним просторима Епархије, као 
и приватним одајама епископа планиран је улаз за посетиоце 
из Улице Георге Лазара, намењен како појединачним тако и 
организованим посетама. Овај улаз директно је повезан и с 
великом свечаном салом на спрату, на самом југозападном 
углу објекта. Из тог разлога су прве три просторије 
пројектоване као „пријемни“ и стално доступни простори чија 
је приоритетна улога обраћање модерној публици, где ће 
посетиоци добити основне информације о поставци и 
изложеном материјалу, о историјату, месту и улози Епархије 
темишварске и националном и регионалном идентитету и 
културном изразу који одређује српски народ у Румунији. 
Пројектовани изглед ових просторија и организација 
мобилијара, опреме и изложених предмета у оквиру њих, у 
потпуности следи савремене захтеве музелошке праксе и 
излагања експоната. Остали део простора намењеног излагању 
збирке биће селективно доступан, зависно од текућих обавеза 
и догађања који се свакодневно одвијају у Епархијском двору. 
Конципиран је у духу намене и карактера историјске 
грађевине којој припада и превасходно је усмерен тумачењима 
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заснованим на контекстуализацији изложбеног материјала. 
Основна замисао организиације излагачког простора у оквиру 
„јавних музејских“ и „приватних, јавно доступних“ простора 
већим је делом реализована, али су предложена функционална 
схема и архитектонско-ликовно обликовање изложбених 
простора делимично модификовани у односу на пројектно 
решење и прилагођени непосредним захтевима и 
могућностима корисника. Унутрашња декорација реновираних 
просторија, свечана и еклектична по вољи и замисли епископа 
Лукијана, представља садашњи оквир за излагање збирке, која 
се развија кроз тематске целине, усклађене с репрезентативном 
функцијом одређене просторије.   

У улазном холу, у који се долази широким степеништем 
из засвођеног улазног пролаза према дворишту, представљени 
су предмети везани за три значајна верска центра Срба у 
Румунији: Саборну цркву у Темишвару и манастире Бездин и 
Свети Георгије, уводећи на тај начин причу о вредностима 
територије на којој су Срби оставили значајно наслеђе. 
Изложбени наратив се наставља кроз свечане салоне, 
трпезарију и библиотеку, у којима су постављени портрети 
значајних личности из историје Српске православне цркве, од 
патријарха до игумана манастира, као и књижевника и чланова 
значајних грађанских породица.  
 У Ризници су изложени делови свештеничких одора, 
филигрански рађени и позлаћени крстови, петохлебнице и 
путири, као и избор икона. У склопу конзерваторских радова 
заштићени су и важни документи као што су катастарски 
планови манастирских поседа, који сада красе просторије 
секретара Епархије. Сви експонати су опремљени рамовима  и 
потписним легендама, а цео пројекат сумиран је у флајеру, 
штампаном на српском и румунском језику, који је још један 
допринос Галерије Матице српске и Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе заштити и промоцији српског 
културног наслеђа у Румунији. 
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Закључак 
Ангажовањем стручњака и институционалним 

напорима кроз пројекте конзервације, рестаурације и излагања, 
Галерија Матице српске и Покрајински завод за заштиту 
споменика културе, уз финансијску помоћ Владе Републике 
Србије и Владе Аутономне покрајине Војводине, дали су још 
један допринос проучавању, заштити и презентацији црквено-
уметничког фонда Темишварске епархије, али то никако није 
довољно.  У неусловном смештају у склопу Епархијског двора 
још увек постоји велики број предмета које треба 
конзервирати. Богата библиотека такође захтева стручну 
обраду и конзервацију. Целу збирку ликовне и примењене 
уметности требало би музеолошки обрадити и дигитализовати 
на савремен начин. Када епархија буде за то спремна, постоје 
основе за формирање Музеја Српске православне епархије 
Темишварске, његова професионализација и повезивање са 
музејском мрежом Румуније.  
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ИЗ ЖИВОТА ЕПАРХИЈЕ 
 
 
 

ДВАНАЕСТИ БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ 
У САБОРНОЈ ЦРКВИ 

 
Срби у Темишвару су већ дванаест година заредом 

навикли да себи на дан Божића приуште уживање у духовној 
хорској музици. 

Тако је било и ове године, 7. јануара са почетком у 19 
часова, када је Српска саборна црква у Темишвару на божићно 
вече претворена у концертну салу. Доживљај је сам по себи 
посебан, што због топлине празника посвећеног радости и 
радовању, што због драгих лица које тог дана у цркви срећемо, 
што због сламе посуте по поду, као подсетник и симбол јасли у 
које је положен Новорођени Исус. 

Водитељи програма Весна Рошка и Предраг Остојин, на 
српском и румунском језику, 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 : Богородице Дјево, Ј. 
Бугарски – Шедше трије цари, М. Ђорђевић - Анђели певају,  – 
Везак је везла, Кад се време напуни и Све што дише нека хвали 
Господа (Пс. 150). Солисти су били Лазар Аћимов и Лазар 
Станковић. 
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Следећи се публици представио Хор румунске 

православне парохије Темишвар-Дачија Teofora Dacica 
Timisiensis, који је под управом диригента о. Флорина Јонуца 
Филипа извео композиције Сабина Драгоја - Vestim Naşterea, 
Димитрија Ђорђескуа-Киријака – O, ce veste minunată, 
Николаја Белеана – Ce-aţi văzut, păstori, Џона Штајнера – 
Primul Crăciun, Паула Константинескуа – Fecioara astăzi 
(кондак Рождества Христова), Георгa Кукуа – Am plecat să 
colindăm и Јоана Брије – În seara de Moş  Ajun. 

Затим се присутнима представио и Хор православне 
Румунске саборне цркве у Темишвару. Првим наступом на 
божићном концерту, под диригентском палицом о. Дана 
Драгомира извео је композиције Николаја Лунгуа – Mărire-ntru 
cele-nalte, Георгa Кукуа – Domnule şi Domn din cer, Николаја 
Урсуа – Vine Crăciunul pe sară, Јоана Брије – Noi în seara de 
Crăciun и Константина Драгушина – Cântec de stea – La 
Betleem. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

127 
 

Најлепши тренутак концерта био је када су наступила 
деца, односно вокална група српских ученика-коледара, који 
су под управом професора Јоце Бугарског одушевили публику 
извевши пригодне божићне песме и коледа. 

Последњи je наступиo, као домаћин и организатор 
концерта, Хор православне Српске Саборне цркве у 
Темишвару под диригентском палицом професора Јоце 
Бугарског. Они су извели композиције Ст. Ст. Мокрањца – 
Рождество Твоје (тропар Рождества Христова), К. Станковића 
– Господи возвах / Да исправитсја (глас 2.),  Свјете тихиј, Н. 
Лунгуа – La Vitleem colo-n jos,  Богородице Дјево, Небо и 
земља, М. Марковина – Божић зове с‘оне стране, В. Илића – 
Вси јазици, М. Леонтовича – Шчедрик, Ст. Ст. Мокрањца – 
Витлејеме славни граде, М. Адамов-Стојадиновић – Божић 
иде уз улицу и Ст. Ст. Мокрањца – Коледа. 

Присутни у храму Вазнесења Господњег у Темишвару - 
Граду, са посебним одушевљењем испратили су овај догађај, а 
у закључку је протојереј Јоца Несторовић, старешина 
темишварске Саборне цркве пренео поздрав и благослов  
Његовог Преосвештенства Епископа Лукијана и изабраним 
речима захвалио свима на присуству и учесницима на труду, 
пожелевши им срећне празнике.  

Горан Гога Пантин 
 
 

БОГОЈАВЉЕЊЕ НА НЕРИ 
( ИЗ ЧЕТВРТОГ ЈЕВАНЂЕЉА ) 

 
Деветнаестог јануара по новом, шестог, по старом 

календару, свуда православни Срби славе Богојављење, 
празник у част крштења Господа Исуса Христа на реци 
Јордану. 

 Оно што се о Богојављењу догађа у Соколовцу, не 
дешава се мислимо ни у једном другом месту у свету. И то већ 
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више од две деценије. Сваке зиме, без обзира на временске 
(не)прилике, верници из Соколовца као и из других села 
Пољадије и Клисуре окупе се на обали Нере да заједно са 
својом браћом из Србије, из Врачевгаја и околних места, на 
другој обали, прославе овај празник. Све је почело 
деведесетих, „док је о‘де још служио попа Васа Лупуловић“, 
присећају се старији Соколовчани, па је неко време престајало, 
„забранили ови“, да би се касније још раскошније наставило. 

 

 
 

Празнична Литургија 
 

 
Слично је било и ове године. У Соколовац, прекривен 

снегом, стигли смо око десет часова. Јак мраз није засметао 
верницима да у великом броју присуствују Светој 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

129 
 

архијерејској литургији коју је у парохијској 
светониколајевској цркви служио Његово Преосвештенство 
Епископ будимски и администратор темишварски Г.Лукијан уз 
саслужење епархијског свештенства, монаштва и ђакона. 
Служби су поред верног народа присуствовали и Огњан 
Крстић, председник ССР, Радован Стефановић, председник 
МО ССР, као и Олгица Гица, председник општине Соколовац.  

Након отпуста Свете литургије у цркви је извршено 
Велико освећења  воде. Уследило је оно што су сви с 
нестрпљењем очекивали. Свештенство и верници су у литији, 
око 13 ч., кренули према Нераљу, како мештани ову реку 
називају. Приступио сам колони. Стижемо до воде. Нераљ 
набујао, вода хучи. Модрозелена. Ту је ради сигурности и 
екипа ронилаца. Привезују подебљи канап за врбе са обе 
стране реке. Свет се ускомешао, сви би да буду што ближе 
води. Спремно је и озвучење. Врачевгајци на другој обали, а са 
њима и Епископ банатски Г.Никанор са свештенством. Најпре 
два епископа поздрављају један другога, па затим и вернике. 
Народ се довикује, машу једни другима. Они који се знају. И 
они који се не познају. Браћа, родбина, пријатељи, познаници 
са једне и друге обале ове реке разделитељке. 
Административна граница. „Боже мили, чуда великога!“, 
узвикнуо би народни песник. Да га има. Па да све ово пренесе 
и будућим нараштајима. Најсигурнијим путем. Оним, 
усменим. Да се памти и помиње. Док нас год буде било. Овде 
или.. онде. И овде и онде. Писмено, догађај је већ забележен у 
књизи стихова Јављање на Нери (С.Г.). У предговору те књиге 
епископ Лукијан каже: „Да је такав догађај био у време 
апостола и еванђелиста Јована, нашао би своје место у 
четвртом Јеванђељу.“ 
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Богојављенско освећење речног тока 

 
Уследило је освећење воде и пливање за часни крст. У 

ледену воду скочило је десетак момака, а најбржи је био, као и 
прошле године, Немања Морун из Беле Цркве. Сликање, 
снимање, интервју... Измакнем се из тог метежа и удаљим 
тридесетак метара. Лево, поред пута, велика бела табла. На њој 
пише, двојезично да ће преко реке бити изграђен мост, а да ће 
радови бити завршени 31.12.2015.!? Радови не само да нису 
завршени, него нису ни почели. Поред табле и неистинитог 
натписа стоји истинити (од крви и меса), седамдесетогодишњи 
Соколовчанин, Живота Белодедић. Чита натпис, смеје се, 
одмахује руком и говори нешто по чему су Соколовчани опет 
чувени. 

Ако моста и не буде било, нека бар на неком камену буде 
уклесано, код овог места, име онога или оних који су 
Богојављење на Нери осмислили. То свакако заслужују. Поред 
Нераља и Дунава има, фала богу, још увек, толико здравог 
камења.  

Предраг Деспотовић 
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ПРОСЛАВА НЕДЕЉЕ ПРАВОСЛАВЉА И 

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ИКОНА 
,,ИКОНОПИСНО СТВАРАЛАШТВО БАНАТА 

XVIII И XIX ВЕКА“ 
По устаљеној традицији и ове 2016. године је у првој 

недељи поста прослављена Недеља Православља. На овај дан 
слави се спомен васпостављања поштовања икона 843. године, 
за време царице Теодоре и патријарха Методија, после дугог 
гоњења икона у VIII и IX веку, и зато се ова недеља и зове 
Недељом православља или Недељом праве вере. Исто на овај 
дан, помиње се и чудо са царем Теофилом, гонитељем икона, 
којем су опроштени греси, пошто се Црква молила за њега, а 
он се потом покајао. Исто тако, надлежни архијереј обавља у 
Саборном храму Чин православља. Главна мисао овог чина је 
молба за очување мира у Цркви, и за обраћање заблуделих на 
пут истине. 
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У Недељу Православља, 20. марта 2016. године, у 
Саборној темишварској цркви, Свету литургију Василија 
Великог служио је Његово Преосвештенство Епископ 
будимски и администратор темишварски Г. Лукијан уз 
саслужење свештенства и ђакона, а мешовити Хор саборне 
цркве под управом професора Јоце Бугарског је својом 
духовном песмом одговарао и улепшавао ово духовно славље. 
Био је присутан велики број верника, од којих су се многи 
причестили светим Тајнама.  

После отпуста свете службе и отслуженог,,Чина 
православља” Епископ Лукијан је поздравио све присутне, а 
особито високог госта, чувеног славонског уметника и 
макетара г. Бранка Радунковића, коме је у име Српске 
православне Епархије темишварске, уручио високо Епархијско 
одликовање, Орден II реда.  

„Ово високо одликовање Српске православне Епархије 
темишварске именовани је заслужио својом живом вером у 
Христа Васкрслога и, посебно, примером своје страдалне 
љубави, коју је посведочио како према Цркви Божијој, тако и 
према своме српском роду. 

Молимо се Свевишњем Богу да прими животну жртву г. 
Бранка Радунковића као најугоднији принос пред Престолом 
Своје Свете Славе и подари му крепко здравље и 
долгоденственост.  

Ово црквено Одликовање нека му послужи на част и 
сваки добри напредак, а свима нама за добар пример. 

Дано у Богом чуваном граду Темишвару, о Недељи 
православља,“ записано је на Епархијској повељи коју је г. 
Бранко  добио уз орден. 

У својој захвалној беседи славонски уметник Бранко 
Радунковић је рекао: „Живот је леп, ако се човек радује 
животу, ако је срећан у животу, ако на живот не ропће и ако 
зна да нема нешто нерешиво. Не морате много молити Бога... 
Он зна наше јаде, зна наше врлине, зна наше мане... Јер, ако 
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Он зна – а Он је то рекао, Он не би никад слагао – Свака длака 
вам је избројана на глави, онда зна и све о нама. Најважније, 
ако већ молимо од Бога, да молимо Бога да нам да здрав дух, 
здрав разум, да имамо карактер и, колико год да љубимо Њега, 
да љубимо и ближњег свог. А, ко је тај ближњи? Свако 
добронамеран. Ако усрећујемо људе око себе, верујемо да 
ћемо онда бити срећни и ми. Кад умрем и изађем пред 
Господа, неће ме питати шта сам урадио, шта сам направио 
кроз живот, него шта сам могао, а нисам урадио...”, рекао је 
између осталог г. Бранко Радунковић. 

У наставку, са почетком у 13.00 часова, у свечаној сали 
Владичанског двора, отворена је изложба икона на дрвету из 
збирке Музеја српске епархије темишварске и Музеја 
румунске митрополије банатске и приказан је документарни 
филм и књига „Воља чини чуда“ у којима  је приказан живот и 
рад  славонског уметника Бранка Радунковића. 

 

 
 
Уводна реч припала је Њ.П. Епископу Лукијану, који је 

поздравио високе госте: представнике сестринске Румунске 
православне цркве, Његово Високопреосвештенство 
архиепископа темишварског и митрополита банатског Г. 
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Јована са његовом пратњом, Његову екселенцију Лазара 
Манојловића, генералног конзула Републике Србије у 
Темишвару, председнике Савеза Срба у Румунији, српског 
посланика у Румунском парламенту, представнике медија и 
многе Темишварце. 

О поставци изложбе и о новоодликованом Г. Бранку 
Радунковићу,славонском уметнику,сада настањеном у близини 
манастира Грнчарице код Крагујевца, говорио је Епископ 
Лукијан, после чега је се публици обратио Г.Бранко, укратко 
представивши опус свог уметничког рада. 

Част да званично отвори овогодишњу изложбу поводом 
Недеље Православља припала је Високопреосвећеном 
митрополиту банатском Г. Јовану, који је присутнима пренео 
поздраве представника братске Румунске православне цркве и 
нагласио да му је веома драго што је заједно са својом 
православном браћом по вери са којима румунски народ има 
много заједничког и у истој је љубави према Богу. 

 
Горан Гога Пантин 

 

ИСПОВЕСТ, ПРЕЂЕОСВЕЋЕНА ЛИТУРГИЈА И 
БРАТСКИ САСТАНАК ЕПАРХИЈСКОГ 

СВЕШТЕНСТВА И МОНАШТВА 
 

У понедељак друге недеље Часног поста, 21 . марта о.г. 
у Саборној цркви, сакулило је се са својим Епископом сво 
епархијско свештенство и монаштво на још једно брацко 
сабрање. 

У 9:45 часова, свештеници: о. Александар Петровић, 
Мирослав Ђурковић и Небојша Попов, прочитали су молитве 
свете тајне покајања и исповести, после којих су  свештеници 
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по распореду приступили овој светој тајни. Часове је служио 
игуман Јустин (Стојановић). 

Литургију Пређеосвећених часних дарова је служио 
Његово Преосвештенство Епископ Лукијан, уз саслуживање: 
протојереја-ставрофора Маринка Марков, игумана Герасима 
(Милића), протосинђела Никона (Корићанца), јереја Шаце 
Милојевића и ђаконa Јосифа Станковића и Миодрага 
Јовановића. 

После заједничког светог причешћа и групног 
фотографисања, уследио је брацки састанак и ручак у свечаној 
сали Епископског двора. На овом састанку извршена је и 
промоција фото-монографије  и пратећег филма, славонског 
уметника Г. Бранка Радунковића, „Воља чини чуда”. О овој 
књизи је поред аутора и успоменама из негдашње славонске 
епархије говорио  Епископ Лукијан. 

 Радни део седнице су биле уобичајене теме из црквено-
парохијског и манастирског живота наше епархије. 

 
Из Летописа Саборне цркве 
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Епископ Лукијан са свештенством,монаштвом  

и г. Бранком Радунковићем, добитником високог одликовања 
Епархије темишварске 
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ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА ГОСПОДА ИСУСА 

ХРИСТА У САБОРНОЈ ЦРКВИ 
 

Ако си и у гроб сишао, Бесмртни,но разорио си силу пакла и васкрсао 
си као победитељ, Христе Боже,женама мироносицама говорећи: 

Радујте се! и Својим апостолима мир дарујући, 
Ти који палим смртницима дајеш Васкрсење! 

Ову песму бесмртности,  певамо неућутно у ове дане у 
којима прослављамо Христово Васкрсење, које се догодило, 
како сведоче древни тајновидци Божји, у исти онај дан у који 
је Бог у почетку, ни из чега, створио небо и земљу.У исти тај 
дан, сагласно истим тајнозналцима, избавио је Господ Свој 
изабрани народ из египатског ропства; зато се он и 
зове Пасха – то јест прелаз из ропства у слободу у Господу 
кроз Црвено море. Пуноћа Божјег присуства у Његовој 
творевини открива се управо у тајни Христовог Васкрсења, 
овога светога дана у који Му појемо: У гробу телесно, у аду с 
душом као Бог, у рају с разбојником, и на Престолу био си, 
Христе, са Оцем и Духом, све испуњавајући, Неограничени. 

Поводом највећег хришћанског празника, Васкрсења 
Христовог, у суботу 30.априла бројни наши Срби су се пред 
поноћ окупили у Саборној цркви у Темишвару, да присуствују 
богослужењу. Окупило се око храма и старо и младо, да 
заједно сви у истој љубави, исто као и њихови преци, прославе  
један од највећих хришћанских празника - Васкрсење Господа 
Исуса Христа. 

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

По окончању опхода, поворка се зауставила пред 
црквеним вратима, а након што је свештеник уз појање 
васкршњег тропара,отворио врата, сви су ушли у цркву, као у 
отворени гроб Господњи са кога је одваљен камен, да би 
присуствовали поноћном богослужењу-васкршњем јутрењу.  

Свето Васкршње јутрење, прво после дана хришћанске 
жалости, Великог петка и Велике суботе у присуству 
многобројних верника служили су архијерејски заменик, 
протојереј-ставрофор Маринко Марков, протојереј-ставрофор 
Мирослав Стојков, протојереј Мирослав Драган и протојереј 
Јоца Несторовић уз складно појање и одговарање Хора 
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 јутарњег Богослужења, верници су се међусобно 
поздрављали 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. 

На Васкрс у Саборном храму Вазнесења Господњег у 
Темишвару Граду, православни Срби су присуствовали светој 
архијерејској литургији, коју је служио ЊП Епископ адм . 
темишварски Г. Лукијан,  уз саслужење протојереја-
ставрофора мр Маринка Маркова, архијерејског заменика 
Епархије темишварске, протојереја-ставрофора Мирослава 
Стојкова, умировљеног свештеника, игумана Јустина 
(Стојановића), егзарха манастира Епархије темишварске, 
протојереја Мирослава Драгана, протојереја Јоце Несторовића, 
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старешине темишварске Саборне цркве и епархијског ђакона 
Миодрага Јовановића, уз појање Хора. 

Непосредно пред почетак Литургије, ЊП Епископ 
Лукијан је рукопроизвео у чин чтеца и ипођакона,а касније 
рукоположио у чин јерођакона, дворског монаха и сабрата 
манастира Грабовца (епархија будимска ) о. Инокентија 
(Лукин). Овим је наша Света Црква добила још једног младог 
духовника и молитвеника пред престолом Божијим. 

 
 

КРСТ ДЕЦЕ ЛУГОВЕТА 
 

У први петак после Васкрса,  у Луговету се одржава сада 
већ традиционално молитвено окупљање Крст деце Луговета, 
коју организују Српска православна парохија, Основна школа 
и Месна организација Савеза Срба у Румунији. 

   Поред храмовне славе, заветине и других празника, 
становници овог пољадијског села, сваке године на овај дан 
свечано обележавају и Дечију славу, као сећање на страдања 
која су се, једино у овом месту, догодила пре стотинак година. 

Почетком деветнаестог века, по предању, у Луговету 
(Ланговету) је, од неизлечиве болести, страдало, само у једној 
години, више десетина деце. А и неколико година заредом 
поља и виногради нису давали никаквог рода. Незаштићени и 
немоћни пред застрашујућом стварношћу која је претила да 
уништи село, мештани су помоћ затражили и лице окренули 
Господу Исусу Христу, Јединоме који у таквим неприликама 
може да помогне, заштити и спасе. У петак, после Васкрса, 
изнели су иконе и барјаке из цркве и заједно са свештеником 
кренули на све четири стране света. Обишли су читаво село 
и поља, уздуж и попреко, читајући молитве и тражећи 
избављење од Свевишњега. Заједничке молитве су биле 
услишене и све је од тада, верује се, кренуло набоље. Деца 
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више нису умирала, а виногради и поља су поново обилно 
рађали.  

 

 
 
Овогодишња манифестација дана 6. маја, окупила је, 

поред домаћих мештана и ученика месне школе, још и ђаке 
осмогодишњих школа Свети Сава у Соколовцу и Атанасије 
Кожокару у Пожежени. Присуствовали су и гости из Србије, г. 
Никола Мирчов директор ОШ “Сава Мунћан” из Крушчице, 
Општина Бела Црква и учитељица Јадранка Милованов. 
Споразум о партнерству између две наставне установе, школе 
у Луговету и оне у Крушчици, склопљен је и потписан још 7. 
априла 2010. године. 

После отслужење свете литургије која је почела у 10 
часова, литија је кренула према спомен-крсту подигнутом у 
знак сећања на пострадале малишане. Спомен-крст је 2009. 
подигла породица Бушатовић, Миле и Слађана, а налази се 
поред пута, на излазу из Луговета према Златици. И док су 
верници, наставници и ђаци (у народним ношњама носећи 
букете цвећа) пролазили улицама, старије Ланговке су поворку 
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обасипале житом и кукурузом. „Да година буде родна“ - рекла 
нам је Рузмаринка Матејашевић бацајући зрневље из решета 
прекривеног белим платном и црвеним повезом. Код крста је 
месни парох, протонамесник Јоца Живановић, благословио 
кољиво и одржао помен прерано пострадалој деци. Затим су 
ученици рецитовали и певали духовне песме, док је свештеник 
у пригодној беседи позвао мештане да чувају и обележавају 
овај јединствен догађај и да га на тај начин преносе млађим 
нараштајима. Напоменуо је такође да у црквеним архивима 
постоји податак који говори да је, у оно време страдања, само 
у једној години умрло шездесеторо деце.  

У завршном делу манифестације ученици су приредили и 
културно -уметнички програм. На платоу, поред школе, своје 
умеће су најпре показали најмлађи, полазници месног вртића, 
који су публици дочарали део свадбених обичаја у Пољадији. 
Два сплета народних игара извели су млади Соколовчани у 
кореографији Маре Горун, док су ученици ОШ „Атанасије 
Кожокару“ извели такође два сплета у кореографији учитеља 
Томислава Поповића. Неколико народних кола на хармоници 
је одсвирао и млади Марко Ћиорик, док је последња тачка 
програма припала поново најмлађим Луговчанима. Они су, 
предвођени васпитачицом Мариданом Вулетић, приказали 
своје умеће и у модерним играма. 

Представи су присуствовали поред мештана и гости из 
Србије, из околних места као и председник Општине 
Соколовац, Олгица Гица. Организатори, представници МО 
ССР на челу са својим председником Савом Вуксановићем, 
као и наставници четворогодишње школе у Луговету, 
обезбедили су за све присутне и послужење.  

 
Предраг Деспотовић 
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ОСВЕЋЕЊЕ ОБНОВЉЕНЕ  

САРАВОЛСКЕ ЦРКВЕ 
 
Празник Преноса моштију Светог оца Николаја овога 

лета Господњег обасјао је посебном, нестварном светлошћу 
небоземног догађаја Сараволу и верни народ овога краја. 
Овогодишња храмовна слава остаће у сећању Србима у  
Сараволи као дан у којем се дешавало нешто што се не виђа 
често у животу једног човека, па ни у служби једног 
свештеника. 
 

 
 
У јутарњим сатима у недељу, 22. маја 2016. године, уз 

званице и госте, онако како приличи, мала српска заједница из 
Сараволе, на челу са њиховим свештеником јерејом  
Верољубом Брнзејем дочекали су архијерејског заменика 
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високопречасног протојереја-ставрофора Маринка Маркова, 
који је поводом овог значајног догађаја, благословом Његовог 
Преосвештенства Г.Г. Лукијана, духовног архипастира наше 
Епархије, дошао са својом пратњом да буде међу тамошњим 
верницима на храмовној слави и свечаном чину освећења 
спољашности генерално обновљеног Српског храма. 

Свету литургију су служили : протојереј-ставрофор мр 
Маринко Марков, игуман Јустин (Стојановић), егзарх 
манастира Епархије темишварске, месни парох, јереј Верољуб 
Брнзеј и епархијски ђакон Миодраг Јовановић. Литургијско 
сабрање за певницом су увеличали својим богоугодним 
појањем Перица Орбишор, Снежан Михај и месни појац Ђура 
Аћимов.  

После отпуста свете литургије, присутнима је се беседом 
обратио о. Маринко Марков, честитајући славу и притом 
пренео поздраве и благослов Епископа Лукијана поводом ове 
значајне свечаности за нашу епархију темишварску и ову 
парохију. Такође овом приликом је се у име Српске 
православне Епархије темишварске и Црквене општине и 
парохије Саравола, захвалио за делатну љубав према 
православној вери и велико залагање око обнове и уређење 
храма, и на тај начин истакао  за пример осталим верницима, 
епархијског правника Милорада Илића, епархијског 
књиговођу Тиму Лацића и екипу грађевинара, као и свима који 
су дали свој допринос за обнову цркве. 

Игуман Јустин (Стојановић) је прочитао грамату,а о. 
Маринко је у име Српске православне Епархије темишварске, 
а на предлог Управе Српске православне парохије Саравола, 
доделио Високо епархијско одликовање, Орден III реда 
господину др Сави Стојану, председнику месне општине, за 
делатну љубав коју је показао према Цркви Божијој, где се 
посебно истакао својим залагањем и трудом око обнове цркве 
Преноса моштију Светог оца Николаја у месту. 
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Добитник високог Епархијског одликовања 
др Сава Стојан 

Уследила је свечана трократна литија око светог храма, 
где су поред светих јеванђеља прочитане и молитве за 
освећење обновљеног храма као и помен свим преминулим 
ктиторима, приложницима и свештенослужитељима ове 
цркве.У згради месног Дома културе припремљено је 
послужење за све присутне.   

Горан Гога Пантин 
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СПАСОВДАН – ХРАМОВНА СЛАВА  
САБОРНЕ  ЦРКВЕ У ТЕМИШВАРУ 

 
Пошто се Господ Исус Христос кроз четрдесет дана иза 

свога васкрсења јављао ученицима говорећи им о Царству 
Божијем и пошто им је заповедио да се не удаљују од 
Јерусалима но да чекају обећање Светог Духа, извео је Господ 
своје ученике до Витаније, подигао је своје руке и благословио 
их је, и благосиљајући их, узнео се на небо. Када су ученици са 
Горе Елеонске гледали на облак који је Господа сакрио од 
њихових очију и на небо, објавише им анђели да ће исти Исус 
који се од њих узнео на небо на исти начин доћи, као што су га 
видели да се узноси на небо" (Дап. 1, 1-12; Мк. 16, 12-19; Лк. 
24, 50-52). 
  „Вечност започиње овде и сада, и у Христу нам је већ 
дата али је неопходно да и ми ту вечност учинимо својом 
реалношћу. Не тако што ћемо напросто апстрактно веровати у 
све оно чему нас учи Јеванђеље, не тако што ћемо формално 
припадати Цркви Православној, која чува истиниту и 
аутентичну веру и пуноћу присуства Божијег у Цркви, него 
тако што ћемо Христов живот учинити својим животом, а нема 
ништа теже од тога. Тако што ћемо се у Христу родити, 
заједно са Њим живети и с Њим заједно распети. А то значи да 
нам живот буде испуњен љубављу“ 

Оваквим предпразничним мислима и богослужењем у 
Темишварској саборној цркви отпочело је празновање 
храмовне славе. Свечани звук  звона у среду 8. јуна у 17. 
часова, означили су почетак празничног бденија које је служио 
ЊП Епископ Лукијан уз саслужење: протојереја-ставрофора  
др Бранислава Станковића, протојереја-ставрофора  Стојана 
Петровића,игумана Јустина (Стојановића), ђакона др Јосифа 
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Станковића и јерођакона Инокентија (Лукин). За певницом су 
одговарали, братство Саборног храма као и појци.  

На сам дан празника у 10 часова, почела је Света 
Архијерејска Литургија коју је служио Његово 
Преосвештенство Епископ Г. Лукијан уз саслужење: 
протојереја-ставрофора: Владимира Марковића, Маринка 
Маркова, Мирослава Стојковог; игумана Јустина 
(Стојановића); протојереја Мирослава Драгана  и Јоце 
Несторовића; јереја Зорана Мајкића и Саше Јашин као и  
јерођакона Инокентија (Лукин) и ђаконâ Јосифа Станковића и 
Миодрага Јовановића. Посебно благољепије величини 
празника је допринело и појање Хора Саборног храма. 
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После отпуста Свете Литургије извршен је литијски 
опход око светог храма, уз читање светог јеванђеља, кропљење 
и извршен је мали помен упокојеним оснивачима, ктиторима, 
приложницима и свештенослужитењима храма. 

У 17.часова су по банатској традицији свештеници 
гости: старешина манастира Светог Георгија на Брзави, игуман  
Никон (Корићанац), протонамесници : Душан Кључар парох у 
Варјашу, Светомир Миличић, парох у Дески - епархија 
Будимска, Зоран Остојић, парох у Будимпешти, јерођакон 
Инокентије (Лукин)  и ђакон Јосиф Станковић - служили 
вечерње, после кога је уследило благосиљање славског колача 
и кољива. 

Уз хорско певање тропара свештеници су са кумовима и 
домаћинима овогодишње славе члановима Удружења бивших 
депортираца у Бараган, преломили славски колач и предали 
славску ружу и кумство за идућу годину Г. Миодрагу Павлову, 
чија је породица такође била депортована те кобне 1951. 
године.  
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Кумови су сем славског колача и послужења, одлучили 
да цркви поклоне грађевински материјал у вредности од 1.000 
евра, за даље сређивање порте. 

Беседом је се обратио бројном присутном народу о. 
Зоран Остојић, још једном подсетивши на значај и величину 
празника Вазнесења Господњег. Старешина саборне цркве о. 
Јоца Несторовић  је у своме отпоздраву,  такође свима 
честитао славу, захвалио кумовима и пренео поздраве и 
благослове нашег Епископа Лукијана, који је вечерње 
богослужење обавио на такође храмовној слави у парохији 
Парац .  

Присутниом народу је подељено славско жито и колач 
после чега је уследило народно весеље. Оркестар Марка 
Табана је у наставку свирао за окупљени народ у црквеној 
порти.  
 
 

65 ГОДИНА БАРАГАНСКЕ ГОЛГОТЕ 
 

Речи су сувишне. Све мање је оних који су доживели и 
преживели догађаје на други дан Духова 1951. године и сав 
онај период који је уследио.  
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Кажу да време лечи ране, али како заборавити тај период, 
тај бол и тугу које људско срце тешко може издржати? Изрека 
каже “немој дати човеку толико тешко бреме, колико сам може 
понети!” Бројним нашим Србима, и другима, дато је то бреме 
и многи издржаше, јер постојала је нада, постојала је вера у 
Бога, постојала је љубав и жал за родним домом, за родним 
крајем, за родним селом. А све то је наше сународнике 
одржавало, храбрило и јачало у далеком и суровом Барагану, 
где су изгнани ни криви ни дужни, као најљући непријатељи 
новог режима који ће владати пет деценија. 

Много, али никад доста, писано је о тим догађајима. 
Само да се присетимо: На други дан Духова, 18. јуна 1951. 
године, 12.791 породица – 40.320 душа је депортовано из 
западног дела Румуније у бараганску пустињу, на истоку 
земље. Домаћини, интелектуалци, занатлије, трговци разних 
националности – Срби, Румуни, Бугари, Чеси, Немци из 
жупанија Тимиш, Караш Северин и Мехединц били су 
подигнути под будном присмотром партијских активиста и уз 
помоћ војске, граничара и служби државне безбедности, 
укрцани у сточне вагоне и одведени у Бараган да живе у 
пустињи, у новонасталим насељима као што су Бумбакар, 
Далга, Фундата, Олару, Скеј, Петроју и друга. 

Од тог дана, лета 1951. године, па све до 1956. трајала је 
Бараганска голгота, присилна депортација стаљинистичког 
типа. Хиљаде људи је пропатило, јер су били приморани да 
напусте своју родну груду, своја села и живе под ведрим 
небом, у земуницама и у импровизованим домаћинствима које 
су сами градили од набијене земље и покривали трском. 
Много њих је помрло током трајања депортације, у тешким 
условима живота и присилног свакодневног рада. Радили су 
данима, углавном најтеже послове, трпели су свакодневна 
понижавања од стране репресивних комунистичких органа. 

Нажалост, страдање ових људи настављено је и после 
повратка у Банат. Политички прогон над овим часним и 
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поштеним људима и њиховим породицама наставио се и при 
повратку кућама када су своје домове затекли празне, 
покрадене и уништене. Такозвани „кјабури”, како су их 
називале тадашње румунске власти, термин преузет из 
тадашњег Совјетског Савеза, платили су велику цену само зато 
што су били вредни и поштени људи, добри домаћини или што 
су се на неки начин противили новом режиму. 

У току месеца јуна ове године, бројним акцијама и 
манифестацијама је обележен овај догађај. Ко зна колико ће 
„Бараганаца“ доживети следеће манифестације сличне 
природе. Време чини своје, а они који су у животу, па и 
потомци „Бараганаца“, учинили су оно што је ваљало учинити. 
Обележити на најбољи начин те догађаје. 

 

 
 
Обележавање 65. годишњице депортовања у Бараган  

започело је у четвртак, 16. јуна, у 16 часова, у Музеју села 
Баната у Темишвару, промоцијом књигa „Desculţi printre 
ciulini. Mărturii despre deportarea în Bărăgan“ Марчела Саманце, 
као и књиге Миодрага Милина, Цветка Михајлова и Андреја 
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Милина „Срби у Голготи Барагана. Нови доприноси”. Истом 
приликом представљена је и књига Виорела Марињасе, 
Данијела Вигија и Валентина Саманце „ Депортација у Бараган 
“, као и реиздање књиге „ Логор депортованих ” Рафаела 
Мирчова, где су аутори  представили своја издања. Затим су 
присутни у оквиру Музеју села Баната, посетили спомен - кућу 
„Дом незаборава – Бараган“, подигнуту у стилу кућа које су 
депортирци градили. 

У петак, 17. јуна, са почетком у 10 часова, одржан је у 
Дому „Адам Милер Гутенбрун“ симпозијум на тему „Депор-
тација у Бараган“. Говорили су бројни учесници симпозијума, 
као и председник Удружења бивших депортованих у Бараган, 
Петру Мирчов, затим председник Удружења бивших 
политичких затвореника у Румунији, Октав Бжоза, председник 
Жупанијског савета тимишке жупаније, Титу Божин, 
председник Удружења бивших депортованих у Совјетски 
Савез, Игнац Фишер, председник Месне организације 
Удружења бивших политичких затвореника у Румунији, 
Теодор Станка, унив. проф. др Миодраг Милин и многи други. 
Модератор симпозијума био је  Виорел Марињаса. 

У суботу, 18. јуна, у преподневним часовима поред 
споменика подигнутог 1996. године у Парку правосуђа у 
Темишвару, у знак сећања на депортоване у Бараган, одржан је 
годишњи скуп и парастос,ове године у знаку  обележавања 65. 
година од  депортовања у Бараган. Свештеници су служили 
парастос жртвама насилног прогона у Бараган, међу њима и 
наш српски свештеник јереј др Саша Јашин. Помену су 
присуствовали страдалници бараганске голготе, Банаћани 
разних националности од Мориша до Дунава заједно са 
члановима њихових породица. 

Последњи дан комеморације 65. годишњице депортовања 
у Бараган  обележен је у Варјашу на други дан Духова, 20. 
јуна, где је месни парох Душан Кључар одржао парастос у 
помен жртвама насилног прогона. Своја сећања на други дан 
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Духова 1951. изнели су мештани Варјаша, бивши депортовани 
Срби и њихови потомци, који су положили венце на споменик 
бившим депортирцима у Бараган и жртвама комунистичког 
режима.  

На данима комеморације 65. годишњице депортовања у 
Бараган били су присутни и одали пошту нашим страдалим 
сународницима и свим прогнаним у Бараган,  председник 
Савеза Срба у Румунији Огњан Крстић, посланик ССР у 
Парламенту Румуније Славомир Гвозденовић, потпредседник 
ССР за тимишку жупанију и председник МО ССР Велики 
Семиклуш Славољуб Аднађ и коаутор књиге „Срби у Голготи 
Барагана. Нови доприноси” и бивши депортован у Бараган 
Цветко Михајлов.  

Горан Гога Пантин 
 
 
 

ПРАЗНИК ДУХОВА  
И ХРАМОВНА СЛАВА У ЂИРУ 

 
Српска православна парохија у Ђиру свечано је 

прославила и ове године 19/6. јуна 2016.године, своју 
храмовну славу и празник Силаска Светог Духа на апостоле – 
Тројице – Духове. 

  Светој Литургији коју је служио протонамесник 
Слободан Вујић, администратор парохије присуствовало је за 
сеоске услове приличан број Срба и Румуна. За певницом је 
појао Драган Новичић. Након литургије обављена је славска 
литија око светог храма. 
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У поподневним часовима уз велики број верника Срба и 

Румуна служено је празнично вечерње које су служили 
протојереј- ставрофор Стојан Петровић, парох мехалски  и 
домаћин протонамесник Слободан Вујић, а за певницом је 
појао Драган Новичић. Пререзан је и славски колач и 
благословљено жито. Овогодишњи кумови били су породица 
Милорада Пауљевића, а славску ружу за следећу годину 
преузео је у име црквеног одбора Тугомир Ранисав. 

Након резања славског колача и празничне беседе у 
црквеној порти повело се српско коло. Наступио је и КУД 
„Свети Ђорђе“ из Станчева под вођством Душана Миладинова 
које је припремило културно-уметнички програм, а после чега 
је се за добро расположење побринуо оркестар Борка 
Стојанова и Бранислава Маркова уз вокалне солисте Мирјану 
Јовичин и Михаелу Паска до касно у ноћ.  

Организацију прославе храмовне славе и народно весеље 
су помогли : хришћани ђирске парохије, овогодишњи кум 
Милорад Пауљевић, Општина Ђир и Савез Срба у Румунији. 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

154 
 

Даће Бог да још много година ова мала, али уједињена 
српска заједница, прославља своју храмовну славу.  

Лепо било и поновило се! 
 

протонамесник Слободан Вујић 
администратор парохије у Ђиру 

 
 
 

ПРАЗНИК ДУХОВА  
И ХРАМОВНА СЛАВА У ГАДУ 

 
Српска православна парохија у Гаду, једна од најмањих 

по броју верника у нашој темишварској епархији, у свечаној и 
духовној атмосфери је прославила 19/6. јуна 2016.године, своју 
храмовну славу и празник Силаска Светог Духа на апостоле – 
Тројице – Духове. 

Свету литургију, са почетком у 10 часова,  служио је 
надлежни парох јереј Зоран Мајкић. 

У 17. часова у порти храма обављен је чин резања 
славског колача, који је за ову годину припремио овогодишњи 
кум господин Живица Милојков са својом породицом. Чин 
резања славског колача обавили су архијерејски намесник 
темишварски протојереј-ставрофор др Бранислав Станковић, 
протојереј Љубомир Матић парох у Чакову и надлежни парох 
јереј Зоран Мајкић. Након обреда резања колача присутнима 
се обратио бираним речима архијерејски намесник 
темишварски протојереј-ставрофор др Бранислав Станковић, 
честитавши славу верном народу са жељом да се још много 
година окупља око свога храма и прославља Господа. Позвао 
је мештане Гада да када им год свештеник служи, дођу у храм 
да заједно Господу узносе молитве. На крају је захвалио 
присутним гостима и кумовима који су уприличили ову 
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светковину. Кумство за наредну годину преузео је господин 
Флорин Ђарков из Гада.  

 

 
 
Славље је затим настављено  концертoм етно групе 

„Ђурђевак“, чији су чланови за ову прилику допутовали из 
села Боботе из околине Вуковара, Република Хрватска. Они су 
отпевали песме са свог првог аудио ЦД-a који су недавно 
издали. Својим наступом чланови Ђурђевка су обрадовали 
педесетак гостију и мештана Гада. Чланови етно групе 
Ђурђевак су  захвалили на гостопримству малобројним 
мештанима Гада и изразили задовољство што су у овом малом 
месту могли да прикажу део културе Срба који живе у 
Републици Хрватској. 

Након концерта уприличено је послужење које су за ову 
годину припремили овогодишњи кумови, односно Живица, 
Славица и Ивана Милојков.  

јереј Зоран Мајкић 
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СВЕТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ЦАР ЛАЗАР- 

ХРАМОВНА СЛАВА У МОНОШТОРУ 
 

У суботу, 25. јуна 2016. године, у моношторском храму је 
се сабрало око четрдесетак душа како би заједнички 
прославили своју храмовну славу и празник Светог 
великомученика кнеза Лазара. У раним јутарњим сатима 
стигли су кумови, породица Жарка и Маре Матић који су 
донели колач, кољиво, вино и све што је потребно како би се, 
на крају свега, сви присутни из светог храма преселили у 
парохијски дом и овде наставили дружење уз  трпезу љубави.  

 

 
 
Као и сваке године, па и ове, за ту прилику у Моноштор 

су пристигли свештеници: протојереј-ставрофор Мирослав 
Стојков, парох темишварско-градски у пензији, прота 
Мирослав Драган, парох темишварско-градски и јереј Миливој 
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Горник, парох семартонски, иначе сви они моношторски 
синови, уз које је саслуживао и потписник ових редова и он 
пореклом Моношторац.  

Славском светом Литургијом је началствовао уважени 
гост и представник Епархије темишварске, високопреподобни 
игуман о. Јустин (Стојановић).  

После заамвоне молитве, предвођени литијашима 
кренуло се у трократни опход около светог храма. Након 
прочитаних, прописаних за ту прилику, јеванђелских зачала, 
извршен је и помен свим ктиторима, приложницима, 
свештенослужитељима, као и свим војујућим српским 
ратницима из свих ратова, након чега се, уз појање 
светолазаревског тропара ушло у свети храм.  

Са славским кумовима Жарком и Маром Матић, славски 
колач су пререзали о. Јустин и о. Миливој. Након завршеног 
чина резања колача, месни парох, је топло захвалио 
овогодишњим кумовима за љубав коју су показали према 
моношторском светом храму као и према целој заједници, за 
бескрвну жртву коју су принели, додајући, и ове године још 
једну духовну карику у том бескрајном ланцу нашег опстанка 
на овим просторима. У жељи да се ова традиција сачува и 
надаље, за следећу године се као кум славе пријавио Милан 
Горник, арадски мештанин, иначе син моношторског тутора 
Саве Горника, а отац младог свештеника Миливоја Горника.  

Након отпуста и завршетка свете литургије, подељена је 
нафора, славски колач и кољиво, а затим су сви присутни, уз 
своје духовне пастире, прешли у црквени дом где је 
настављено духовно дружење уз трпезу љубави, коју су за све 
присутне приредили овогодишњи кумови. 

протонамесник Благоје Чоботин,  
администратор парохије у Моноштору 
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ВИДОВДАНСКИ САБОР 

 У МАНАСТИРУ ЗЛАТИЦИ  
- БОJ КОJИ ТРАJЕ - 

 

 
 

„Благо народу кога знају по жртвама, а не по злочинима“, 
записао је песник. А Српска православна црква на Видовдан 
обележава празник Светог великомученика кнеза Лазара и 
светих српских мученика. Важност и тежина онога што је 
српски народ изгубио 1389. у Косовском боју и непосредно 
после њега, не да се ничим поредити, нити измерити. Али је 
зато сачувао оно најсветлије. Оно што су и Срби са ових 
простора сачували током векова, чак и после кобних рана које 
су им задали, на неким другим, мање славним пољима и у 
мање јуначким бојевима, за зеленим столовима, они што су 
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кројили капе и цртали мапе. Очували су своју веру, језик и 
памћење.  

На дан Светога Вида, каже се, ваља изнети семе на сунце. 
Зато је можда и Божија рука код обновљене цркве манастира 
Златице изнела семе које још увек клија на овој малој њиви 
српства и великој њиви Господњој. На дан Вида и кукавица 
престаје да кука. Заћутале су с тога вероватно и оне 
малобројне које обитавају и наше крхко стабло, ал‘ је закукало 
и заридало памћење верника испод расцветаних грана 
манастирских липа.   

Манастир Златица, у Пољадији, на граници империја, 
религија и цивилизација, био је током векова више пута 
рушен, спаљиван, претваран у коњушницу, тор или складиште. 
Утемељио га је, по предању, први српски архиепископ Свети 
Сава. Недавно обновљен, опет сија. Сијао је и у уторак, 28. 
јуна, када су Клисурци и Пољадијци (и не само они) дошли на 
празнични дан у манастир Златицу, на богослужење, помен и 
народни сабор. Дошли су да им Савин извор „запоји дух и 
душу“. 

За Клисурце који су желели да у цркви манастирској 
присуствују литургији, Савез Срба је обезбедио аутобусе који 
су у уторак, око 8 ч. кренули из Старе Молдаве. Заустављали 
су се редом у Мачевићу, Радимни, Српској Пожежени, 
Белобрешки, Дивићу, Соколовцу, Луговету, Златици и 
Лесковици. Многи верници су допутовали својим колима, а 
све их је дочекао јеромонах Герасим, игуман манастира 
Златице који је брижно водио рачуна о сваком детаљу. Света 
литургија, по обичају, почела је у десет часова. Служили су 
игуман Јустин (Стојановић) егзарх манастира Српске 
православне Епархије темишварске, протонамесник Сава 
Станковић, парох белобрешчански, јереј Сава Мареш, парох у 
у Мачевићу и епархијски ђакон Миодраг Јовановић. 
Одговарало је свештенство соколовачког намесништва и 
присутни народ. Празничну беседу је произнео о. Сава Мареш, 
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говорећи о Косову, светом кнезу Лазару и његовим јунацима и 
њиховом идеалу страдања.  

 

 
 
Уследило је освећење кољива и резање славског колача. 

Свечани чин резања славског колача уз служашче 
свештенство, обавио је протојереј-ставрофор Маринко 
Марков, архијерејски заменик, који је преневши благослове и 
поздраве Његовог Преосвештенства Епископа Г. Лукијана 
између осталог рекао: „ И ми данас војујемо исту борбу, јер и 
данас на наш крст часни  наваљују други непријатељи, али 
који имају исто име - безбожници и неверници... Ми се 
трудимо као мало стадо на овим просторима да очувамо 
наслеђе наших старих. А наслеђе је уткано и на овој плочи, 
овде. Ретки су манастири и цркве који имају такву тапију. Није 
Свети Сава забадава прелазио Дунав и зидао Базјаш, Златицу, 
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Кусић... Зидао је то због народа који је овде живео, због нас 
који смо потомци тога народа, а ми се никад нисмо одрекли 
наше вере православне и нисмо се постидели свога имена 
српскога. Преносим вам очински благослов владике Лукијана 
који је завршио своје учешће као члан делегације наше Цркве 
на свеправославном Сабору православних Цркава на Криту и 
који је на путу, али који је у мислима са нама“.  

Игуман манастира је затим захвалио овогодишњим 
кумовима, породици Трујкић из Прњавора, док је славску 
ружу и кумство за наредну годину преузео Бранко Исак такође 
из Прњавора, села које се налази надомак манастира.  

У манастир су непосредно после литургије допутовала и 
деца која бораве у духовном епархијском кампу у Темишвару. 
Обележавању Видовдана присуствовали су и Олгица Гица, 
председница Општине Соколовац, као и делегација Савеза 
Срба на челу са секретаром Златиборком Марков. Као и 
ранијих година, Савез Срба је обезбедио послужење за све 
присутне.  

Због кише можда није било ни толико народа као прошле 
године, можда је неко и закаснио, али зато „На Косову нико 
није закаснио и још увек сам може изабрати и улогу и страну“.  

  
Предраг Деспотовић 

 
 

СРПСКИ ВЕРОНАУЧНИ КАМП 
ЕПАРХИЈЕ ТЕМИШВАРСКЕ  

У СВОЈОЈ ΧIΧ ГОДИНИ ТРАЈАЊА 
 

Почео је школски летњи распуст, а са летом прорадио је, 
деветнаесте године за редом и Летњи веронаучни камп у 
организацији Српске православне Епархије темишварске и 
Савеза Срба у Румунији.  
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Овим је само настављена традиција, када су се слични 
кампови одржавали ранијих година у нашим манастирима: 
Бездину, Базијашу, Светом Георгију и Златици. 

У периоду између, 26. јуна и 2. јула, полазници 
Веронаучног кампа су била деца пристигла из парохија сва три 
архијерејска намесништва Епархије темишварске, група од око 
четрдесет девојчица и дечака српског порекла из: Великог 
Семиклуша, Кетфеља, Дете, Денте, Решице, Лесковице, 
Соколовца,  Радимне,  Мачевића, Белобрешке, Старе Молдаве,  
Љупкове,  Свинице и темишварских квартова: Мехале, 
Фабрике и Града. 
 

 
 

Божјом вољом и благословом Његовог Преосвештенства 
Епископа будимског и администратора темишварског Г. 
Лукијана, о четрдесетак девојчица и дечака о свему су бринули 
и подучавали их у духу православља : јереј Зоран Мајкић,  
јереј Борислав Ђорђевић, јереј Данило Божин, ђакон др Јосиф 
Станковић, вероучитељ Лазар Станковић, епархијски правник 
Милорад Илић; упућивачи : Антоније Бохак, Васа Моза, 
Снежан Михај, Миле Јанковић, као и професорке Анка 
Поповић, Лидија Велимировић и медицински радник Нарциса 
Божин 
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На дан отварања Веронаучног кампа Епархије 
темишварске у јутарњим часовима малишани су у Саборној 
цркви присуствовали светој литургији, а затим их је у 
Епархијској свечаној сали дочекао и пожелео успех у раду 
како полазницима тако и наставном кадру, захвалио на 
подршци Савезу Срба у Румунији и сваком добронамерном 
родитељу који је поверио духовно васпитање свога детета 
овом кампу. 

Полазници истог су у наставку могли да виде и изложбу 
салона антиратне карикатуре. 

Деца су поред свакодневног присуства на 
богослужењима, како у Саборној тако и у осталим српским 
црквама у граду, имала часове веронауке, ликовне и музичке 
културе на којима су учили појање и разне духовне песме, 
били на излетима, у склопу којих су посетили манастир 
Златицу и Базјаш, разне музеје Темишвара и крстарили 
Бегејом. 

Завршница кампа је била у суботу 2. јула, где су деца 
присуствовала, певала и причестила се на Светој Литургији у 
манастиру Светог Георгија на Брзави. 

Да је деци у овом духовном кампу било поучно и 
пријатно, сведочи велики одзив и интересовање наше српске 
деце за учешће у истом. И док су за време боравка у 
веронаучном кампу заједно учили и стицали нова знања и 
појмове, мали кампери су се боље упознавали, спријатељивали 
и што је свакако најважније, стицали нове другаре, па ће 
већина њих вероватно са нестрпљењем чекати следећи сусрет. 

 
Горан Гога Пантин 
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ИВАЊДАН - ХРАМОВНА СЛАВА 
 У  СТАРОJ МОЛДАВИ 

 
Житељи и парохијани Старе Молдаве су 7. јула 2016. 

године, на најсвечанији начин прославили своју храмовну 
славу и празник рођења Светог Јована претече и крститеља 
Господњег - Ивандан.  

Сво свештенство архијерејског намесништва 
соколовачког, представници локалне општинске власти, верни 
народ и гости су поређани у шпалиру, са белим платном, 
цвећем и традиционално украшеним одгарама са најлепшим 
ћилимима, дочекали своје високе госте. 

Свету архијерејску Литургију су служили, Њихова 
Преосвештенства Епископ будимски и администратор 
темишварски Г. Лукијан и Епископ јегарски Г. Јероним, викар 
епископа бачког, уз саслужење: протојереја-ставрофорâ: 
Маринка Марковог, Бранислава Станковића, и Огњана 
Плавшића; протојереја Јоце Несторовића, игумана златичког 
Герасима и светогеоргијевског Никона, као и епархијског 
ђакона Миодрага Јовановића.Појао је месни парохијски хор. 

После отпуста свете литургије Епископ Лукијан је 
поздравио све присутне честитајући им празник и храмовну 
славу као и високог госта Епископа Јеронима, који је 
отпоздравио своме домаћину: „За мене који сам много 
путовао, по милости Божјој, ово је велики дан зато што се први 
пут налазим овде, у овоме месту, као свој међу својима, на 
позив владике Лукијана и оца проте (протојереја-ставрофора 
Василија Плестића, месног пароха) и моја је радост велика и 
нескривена“.Овом приликом и за успомену је свом домаћину 
Епископу Лукијану уручио спомен панагију . 

Након богослужења је уследио свечани трократни 
литијски опход око светог храма, резање славског колача и 
благосиљање кољива. Кумови су били чланови црквеног хора 
који ове године обележава двадесет година од оснивања. 
Кумство је за наредну годину је преузела породица Маријуса и 
Делије Симић.   
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Крај самог улаза у црквену порту, са леве и десне стране 

капије,   откривене су и освећење две спомен-плоче Емилијану 
Јосимовићу, рођеном 1823. у Старој Молдави. Плоче су 
израђене у црном мермеру, са угравираним грбом краљевине 
Србије и натписима на српском и румунском језику. На њима 
стоји записано: „У овом селу рођен је Емилијан Јосимовић 
(1823-1897), први урбаниста Краљевине Србије, ректор Велике 
школе у Београду и почасни члан Српске краљевске 
академије“. Освећење спомен- обележја човеку који је поред 
осталог пројектовао и Кнез Михајлову улицу у Београду, 
обавио је владика Лукијан.  

 

 
Спомен-плоча Емилијану Јосимовићу 
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Помени Господе слугу Твога 

Епископ јегарски Јероним (Мочевић) 
( * Сарајево, 26. 9. 1969 - † Нови Сад, 24. 11. 2016) 
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Овој парохијској слави и свечаности су поред великог 
броја верника присуствовали још г. Адријан Торма,  
новоизабрани градоначелник Нове Молдаве, г. Лазар 
Манојловић, конзул Републике Србије у Темишвару, г. Огњан 
Крстић, председник ССР, г. Славомир Гвозденовић, српски 
посланик у Парламенту Румуније и друге званице.Уследило је 
славско послужење за званице и присутне. 

 
ђакон Миодраг Јовановић 

Предраг Деспотовић 
 
 
 

ПРАЗНИК ОВСЕНИЧКЕ ЦРКВЕ  
КОЈЕ ВИШЕ НЕМА 

 
Мало ко од становника жупаније Тимиш зна за постојање 

села Овсеница, а још мање је оних који знају да је то некад 
било српско село, које се први пут помиње у документима из 
XVI века, прво као Сикултилик, а касније као Овсинича (1569), 
у време турске владавине. 

Сходно подацима и ранијим истраживањима од стране 
неколико аутора, становништво је у селу Овсеница од давнина 
било малобројно. Године 1717. имала је 30,а 1727. године 33 
српска дома. Године 1749. имала је 76 домова.Године 1753. 
означена је као српско насеље.  У 1763. години населили су се 
Срби из кикиндског краја. По подацима из 1905. године од 222 
дома колико је село тада имало, свега 14 су била српска. Као 
српска парохија спадала је у најмање парохије епархије 
темишварске.  

Према годинама пописа становништва број Срба у месту 
је био :  

1843. године - 265 душа; 
1878. године - 175 душа; 
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1897. године - 92 душа; 
1900. године - 79 душа; 
1905. године - 71 душа; 
1920. године - 39 душа; 
1930. године - 36 душа; 
1940. године - 54 душа; 
1992. године - 14 душа; 
2002. године - 18 душа; 
По националној структури, у Овсеници је било највише 

Немаца, нешто Мађара, а најмање Срба. 
Због различитих узрока опадање није никада престало.   
Сада у месту нема ниједне чисто српске куће, међутим 

има људи који знају за своје српско порекло. 
Пред крај ΧIΧ века овсеничани су имали пароха Петра 

Стојадиновића, који је вршио и учитељску дужност. То им је, 
изгледа био последњи стални свештеник.  

Касније су као филијала потпали под парохију Соку, за 
коју су и иначе били везани, јер су оба места припадала истом 
властелину. 

 
ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА 

 
Оно што нас посебно занима је судбина српског 

православног храма који је био саграђен у првој половини 
ΧVIII века и био је посвећен Светом архангелу Гаврилу.То је 
била једнобродна скромна грађевина, са полукружном 
олтарском апсидом на источној страни и дрвеним звоником 
изнад западног дела. Била је покривена шиндром. Западна 
фасада је имала дрвени забат. У приземном делу грађевине је 
био отворени трем. Прозори су били мали, правоугаоног 
облика, са решеткама. Била је зидана од слабог материјала 
(набоја). Срушена је у јулу 1964. године. 

Иконостас је био зидан, али су га красиле лепо резбарене 
царске двери (осликане иконама Благовести и четворице 
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јеванђелиста) и Распеће. Црква је имала и бројне појединачне 
иконе- непознатих зографа али и са потписима Марјановића и 
Арсенија Теодоровића. Тронови и столови су били такође 
резбарени, са геометријским и цветним мотивима; нарочито је 
био украшен архијерејски трон са великим двоглавим орлом и 
српском круном.  

 

 
Српска црква у Овсеници, фотографија из 1930. године 

  
Након рушења цркве, део намештаја (столови, нажалост 

не и архијерејски трон, којем се губи траг) пренет је у сочанску 
цркву, а иконостас и појединачне иконе - све у свему 
четрдесетак - доспели су у Темишвар, у Владичански двор, као 
изложбени предмети  у Збирци црквене уметности, где се и 
данас налазе.  

Као најлепше међу експонатима Музејске збирке 
Владичанског двора, престоне иконе из Овсенице 
(Спаситељ,,Богородица, Свети Јован, Свети Никола, Свети 
Димитрије, Свети Георгије), царске двери и тематски склоп 
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Распећа биле у на  изложби у Новом Саду 1971. године, те 
поново у Београду и Новом Саду 1991. године. Када су за ту 
прилику очишћене, на њима се показао сјај зографске кичице, 
потписи (уметника), натписи (о ктиторима) и датирање: 1743, 
што недвосмислено упућује на прошлост цркве дубљу од 1810. 
године. Тако смо, најзад, прекасно дошли до сазнања да смо се 
без правог разлога и олако лишили једнога од најређих 
изворних споменика наше старе духовности. 

Некадашњи изглед цркве очуван је на двема 
фотографијама: једна се налази у Музеју Баната у Темишвару 
(снимио Јоаким Милоја 1930, а објавио Николаје Сакара), док 
је другу објавила Вукица Поповић (у својој књизи: Српски 
споменици у Румунији,Суботица,1996, стр. 220). У празној 
српској порти тренутно дотрајава неколико масивних камених 
крстова. 

Епископ администратор темишварски Г. Лукијан 
(Пантелић), је на дан храмовног празника Светог архангела 
Гаврила 26. јула 1999. године, на црквеном плацу служио 
вечерње богослужење са резањем славског колача, чиме је 
обележавање храмовне славе од те године постала и традиција. 

Малобројни мештани српског порекла, уз помоћ њихових 
комшија румуна и украјинаца, сваке године обележавају 
црквену славу под ведрим небом. Занимљиво је да до сада 
никад није падала киша на овај дан.  

Тако је било и ове 2016. године, када су у недељу 24. јула 
уз присуство неколико десетина мештана, вечерње 
богослужење и резање славског колача на месту где је до 1964. 
године била црква, служили архијерејски намесник 
темишварски, протојереј- ставрофор др Бранислав Станковић 
и јереј Љубодраг Богичевић, парох у Дети и администратор 
парохије у Соки. Прота Бранислав је поздравио све 
присутне,честитајући им празник и беседом их поучивши о 
живој Христовој Цркви. Овогодишњи кумови славе су били  
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чланови породице Кузман (Виорика, Петру и Марио), који су 
славску ружу за наредну годину предали Иљани Томењук. 

 

 
Овсеничка слава на црквишту 

 
У Овсеници сада живи нешто више од 300 румуна,  који 

су себи подигли скромну капелу 2007. године. Једина жена 
која зна српски у селу је Десанка Штибер, мада је и она 
пореклом из Соке.  

 
Дати подаци према: 

1. Вукица Поповић - Српски споменици у Румунији, Суботица, 
1996, стр. 218-223 ; 
2. Стеван Бугарски, Љубомир Степанов - Историјски и 
културни споменици Срба у  румунском Банату, Темишвар, 
2008, стр. 141-142 . 

игуман Јустин (Стојановић) 
Горан Мракић 
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XVIII ШКОЛА ПОЈАЊА ЕПАРХИЈЕ 

ТЕМИШВАРСКЕ 
 

Божијом вољом и благословом Његовог 
Преосвештенства Епископа будимског и администратора 
темишварског Г. Лукијана, у периоду од 08. до 20.августа 
2016.године, уз материјалну помоћ Епархије темишварске и 
Савеза Срба у Румунији, још једна генерација - што старих 
што нових полазника заинтересованих за црквено појање, 
учествовала је и чини нам се са још већим интересовањем и 
ентузијазмом пратила предавања, сада већ устаљеног и у те 
сврхе оспособљеног училишта при манастиру Св. Георгија на 
Брзави. 
 Некада је Епархија темишварска била, по добром 
појању и још бољим појцима, славна и на далеко позната. 
Данас на нашу  велику жалост не поседује више тако богат 
појачки кадар као некада. Просто се човек одушеви и срце му 
од радости заигра у грудима када му се укаже несвакидашња и 
све ређа прилика да чује  песму благодарности небеском 
Творцу из грла физички изнемоглих појаца по нашим српским 
парохијама. Слушајући искрено појање, простодушних и, за 
наше прилике, изузетно-талентованих појаца, мислима се 
враћамо у славну и незаборавну прошлост нашег народа, када 
се испевана молитва у свакој од наших парохијских цркава 
разлегала истом лепотом, готово без икакве разлике, од Дунава 
па све до Мориша. 
 С циљем оспособљавања квалитетног појачког кадра, 
већ дужи низ година српска православна Епархија 
темишварска одржава појачки курс у манастиру Светог 
Георгија за заинтересоване кандидате . Богу хвала, након 
стидљивих и скромних почетака овог Течаја, сада је већ цифра 
заинтересованих у сталном порасту. Ова је иницјатива наишла 
на позитиван одјек и ширег православног живља (Србија, 
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Мађарска, Аустрија). Као и обично, и ове 2016. године течај је 
одржан у току месеца августа.  
 Свој рад Школа је практично започела 06.08.2016. 
године окупљањем предавача и ученика и договарањем о раду, 
поделом ученика по групама и одређивањем предавача за 
сваку од њих.  
 Предавачи су били  свештеници: протојереј Јоца 
Несторовић, протонамесници Бошко Тикартић и Иван Попов, 
јереј др Саша Јашин и дипломирани теолог Снежан Михај. 
Директор Школе је био као и ранијих година протојереј др 
Васа Лупуловић,  духовник игуман Никон (Корићанац), а 
помоћно особље су чинили куварица и помоћна куварица.  

Предавања је слушало укупно 29 кандида који су били 
подељени у три радне групе и  подела је учињена сходно 
могућностима сваког кандидата понаособ, те на основу раније 
стеченог искуства из црквеног појања. 
 У покушају да се одређено време за одржавање овог 
курса  што боље искористи, радило се понајвише црквено 
појање, затим ствари из богослужбене праксе (Типик, 
упознавање са богослужбеним књигама итд.). Што се тиче 
пређеног градива, оно се своди на предавање лакших ствари 
почетницима (одговарања, Литургија, празнични тропари 
итд.), док за је оне напредније предавано из осмогласног, 
празничног и пригодног појања. Другим речима ради се о 
ономе што би сваки парохијски појац  требао да зна. Са 
кандидатима који су брже и боље савладавали пређено 
градиво, радило се посебно. 

Полазнике Школе је три пута посетио и Његово 
Преосвештенство Епископ адм. темишварски Г. Лукијан,који 
је у недељу 14.8.о.г. служио свету архијерејску литургију. 

На празник Преображења Господњег,полазници Школе 
су одговарали на Литургији у Успењској цркви у Чакову, 
после које су посетили и румунски манастир у Чебзи. 
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20.08.2016- После Свете архијерејске Литургије у манастиру Светог 
Георгија – Епископи Лукијан и Никанор са предавачима и 
полазницима ΧVIII Школе појања Епархије темишварске 

 
За сваку је похвалу да кандидати показују све веће 

интересовање за црквено појање, те и задовољавајуће 
савлађују градиво. То се најбоље могло констатовати 
приликом испитивања сваког кандидата понаособ пред 
испитном Комисијом која је радила у саставу : протојереј-
ставрофор Маринко Марков, архијерејски заменик, протојереј 
др Васа Лупуловић, директора Школе појања и игуман Јустин 
(Стојановић) манастирски егзарх. Испит је одржан 18.08.2016. 
године у просторијама конака манастира Св. Георгија. Сви 
испитани кандидати су успешно положили испит, а трочлана 
Комисија је у свом записнику, кога је проследила Управи 
Епархије темишварске, детаљније образложила о испитивању 
сваког кандидата понаособ.  
 У суботу, 20.08.2016. године као круна завршнице ове 
Школе одслужена је Архијерејска Литургија, којом је 
началствовао високи гост, Њ.П. Епископ   банатски Г. Никанор 
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уз саслужење архимандрита Нектарија (Татарин) настојатеља 
манастира Средиште, јереја др Саше Јашина и протођакона 
Игора Станковића. Након литурије, у присуству видљиво 
узбуђених родитеља и пријатеља, Епископи су се обратили 
својим беседама, после којих су  полазницима  подељене 
дипломе о овогодишњем положеном течају. 

 
Била је ово још једна прилика да заједно научимо како 

се треба обратити Творцу кроз певану молитву. Она треба да је 
као један букет најмириснијег и предивног цвећа, кога 
умилним славопојем узносимо пред наднебесним и 
преузвишеним Престолом Господа Славе за здравље наших 
најближњих, али и за покој и олакшање оних који су се из 
ововремености преселили у вечност. 

Предавачи и полазници 18. Школе појања, благодаре 
Савезу Срба у Румунији на финансијској подршци, као и свима 
који су на било који начин допринели да се ова још једна у 
низу активности Епархије темишварске успешно доврши.  

протојереј Јоца Несторовић 
 
 

ПРЕОБРАЖЕЊСКИ САБОР  
У МАНАСТИРУ БАЗИЈАШУ 

 
Читајући и слушајући Јеванђелску перикопу која говори 

о догађају који се десио на гори Тавор, када се Господ наш 
Исус Христос преобразио „показавши ученицима својим славу 
своју„, која нам говори о историјском и богословском смислу 
догађаја Преображења Христовог, можемо да се поучимо да  
се циљ и смисао нашег живота открива у данашњем дану и у 
данашњем празнику, као и у сваком догађају који је везан за 
Христов живот, јер је Он смисао, Он је почетак и крај, Он је 
садржај. Без Христа човек је само пролазни црв, или боље рећи 
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храна црвима. Има свој почетак и свој крај, а потом постаје 
прах и пепео уколико нема Христа који осмишљава и историју 
и садашњост, али што је још важније, указује на будућност, 
открива будућност и носи у себи будућност. 

Догађај Преображења Господњег јесте историјска 
чињеница. На гори Тавор Он је био са својим ученицима, са 
тројицом који су сведоци догађаја који се десио на Тавору, 
Петром, Јаковом и Јованом. У једном тренутку Његово лице је 
било светлије од сунца и одећа светла као најбељи снег и 
светлија од сваке светлости која је створена. Ту је Христос, 
кроз ту светлост која није од овога света, кроз људску природу 
показао ко је и шта је. Не само то, него и глас Бога Оца је 
потврдио ко је Он рекавши: „Ово је Син мој љубљени, Њега 
слушајте“. Дакле, на гори Тавор Господ је пројавио своју 
Божанску природу, али је пројавио ту своју Божанску природу 
у јединству са људском природом и тиме показао какав је 
смисао и који је циљ постојања човека. Показао је да човек 
 једино у заједници са Христом досеже до онога што није 
тварно и што је вечно. Поред Преображеног Господа били су 
Мојсеј и Илија, а то су две личности за које Предање говори да 
ће бити присутни и при другом Христовом доласку. Зато њих 
двојица у овом тренутку потврђују да је Христос Месија, али 
Месија који долази из будућности и који је у Христу Господу 
сав са нама. Господ је био на гори Тавор, а у подножју горе 
било је мноштво народа који су се молили и чекали исцељење, 
а ученици његови покушавају да исцеле многе, међутим не 
успевају у томе. Ова слика где је Христос на гори одвојен од 
својих ученика, а да они у Његовом одсуству, без Њега, 
покушавају да исцеле показује и потврђује да свако исцељење, 
да свако чудо у нашем животу, може бити само и искључиво 
уз Његово присуство. Преображење Господње јесте потврда 
Божије бриге и љубави о нама. Међутим, истовремено и позив 
свакоме од нас да постане учесник тога преображаја 
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преображењске светлости. То свако од нас постиже тако што 
се и сам успиње на гору као и тројица апостола који су узишли 
на гору са Христом. Успињемо се, не само духовно, него и 
телесно. Успињемо се тако што се трудимо да Јевађеље 
Христово постане наш живот. 

Сваке године, о Преображењу, у Базјашу, у манастиру, 
светињи коју је утемељио први српски архиепископ, Свети 
Сава, окупи се велики број верника из Дунавске клисуре и 
Пољадије. По обичају, а некада се то строго поштовало, чак и 
у најтежим годинама пређашњег режима, верници, поготово 
старије особе,  долазили су дан уочи празника и читаву ноћ 
проводили у цркви, порти и око манастира у молитви и бдењу.  
Долазили су најчешће колским запрегама, али је било и много 
оних који су растојање од више десетина километара 
преваљивали пешице. Полазили су на пут дан уочи 
Преображења са једном једином мишљу. Да стигну на време, 
пре вечерњег богослужења и да ухвате место, ако не у 
народом испуњеној цркви, оно бар у исто тако препуној порти.  

Прослава овог великог празника је почела у четвртак 18. 
августа 2016. године, свечаним бдењем у навечерје празника,  
којим је началствовао Његово Преосвештенство Епископ 
будимски и администратор темишварски  г. Лукијан уз 
саслужење и појање клира и хора цркве у Белобрешки . 

ДОДЕЉИВАЊЕ ЕПАРХИЈСКОГ ОРДЕНА  
Г. РАДМИЛИ МИЛЕНТИЈЕВИЋ 

  
Непосредно након богослужења, великој добротворки, 

жени која је из своје уштеђевине приложила значајне суме 
новца српским црквама и манастирима у Румунији, Епархија 
темишварска уручила је, у знак захвалности, своје највеће 
признање.  

Радмили Милентијевић која је у Решици поклонила 
60.000 долара српској цркви и парохијском дому-центру који 
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носи њено име, која је помогла и значајне суме приложила за 
обнову манастира Златице и Базијаша, Епархија је више пута 
захваљивала, али како је рекао архијерејски заменик, 
протојереј - ставрофор Маринко Марков „Њена постојаност у 
ктиторству, у дародавству, у милости, у љубави према Богу и 
Цркви Божијој обавезала нас је да јој поново изразимо нашу 
захвалност“.   

 

 
Добитник високог Епархијског одликовања 

др Радмила Милентијевић 
 

У епархијској грамати уз орден се поред осталог наводи: 
„Српска православна Епархија темишварска, на основу одлуке 
Епархијског савета број 6, те на предлог Управа српских 
православних манастира Базијаша и Златице и парохије 
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Решица, додељује Високо епархијско одликовање госпођи др 
Радмили Милентијевић из Њујорка“...  

Када је владика Лукијан запитао и присутне вернике „Је 
л` достојна наша Радмила“? одјекнуло је, у тишини 
августовског сумрака, не само  Дунавом  до варошице Азање 
код Смедеревске Паланке, где је добротворка рођена, већ до 
Београда, па и Њујорка - „Достојна“!  

Са сузама у очима, дрхтавим гласом, проговорила је и 
Радмила Милентијевић: „Ово је велика част, велика част да 
Господ види и Њему хвала. Дао ми здравља, сунуо ми мало 
више у главу. Отишла сам у двадесет и првој години у далеку 
Америку, радила, зарадила, уштедела и данас делим ту своју 
уштеђевину са мојим српским народом. Ово ми је велико, 
велико откривење, откривење Светог Саве који је поставио ове 
манастире на обали Дунава својим првим каменом темељцем и 
била сам сретна када ме је отац Живко Велимировић, који је 
иначе са ових простора, замолио да помогнем. Ево, помогла 
сам кол‘ко сам могла, кол‘ко је било потребно. Трудићу се и у 
будућности да вам помажем кол‘ко могу, јер где год српски 
народ живи и ту постоји српска црква, то је моја црква. Ја сам 
део вас, ви сте део мене и у том духу желим да вам захвалим“! 
А захвални владика и верници отпевали су „На многаја љета“. 

 
ДОДЕЉИВАЊЕ ВЕЛИКЕ БАЗИЈАШКЕ ПОВЕЉЕ 

 
„ Добро вече, Србијо, bună seara, România !” Овим 

поздравом, у порти манастира Базјаша, почео је своје обраћање 
након богослужења испред манастирске цркве, овогодишњи 
добитник Велике базјашке повеље г. Адам Пуслојић. 

У присуству Епископа Лукијана, свештенства, верника, 
књижевника из матице и расејања, познатом песнику и 
преводиоцу уручено је ово вредно признање. „Савез Срба у 
Румунији додељује Велику базјашку повељу Адаму Пуслојићу, 
песнику из Србије за књижевно дело којим је допринео 
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богаћењу српске културе и очувању српског националног бића 
и промовисању српско-румунских  културних и књижевних 
односа“ - гласила је порука председника Савеза, г. Огњана 
Крстића и одлуке жирија састављеног од српских писаца из 
Темишвара и Дунавске клисуре коју је песник Славомир 
Гвозденовић прочитао приликом додељивања награде. 

 Госпођа Наташа Маљковић, градски секретар за културу 
града Вршца уручила је славодобитнику други, новчани део 
награде  који сваке године додељује општина, а однедавно 
град Вршац и том приликом изговорила: „Задовољство ми је 
да вас поздравим испред града Вршца и у своје лично име. 
Искористила бих прилику да поздравим све претходне 
добитнике и радујем се што ми је припала част да нашем 
славодобитнику уручим, са овог светог места, награду“.   
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Видно узбуђен, али као и обично врло спонтан, 
присутнима се у свом карактеристичном стилу, обратио и 
награђени, песник Адам Пуслојић који је и почасни члан 
Румунске академије: „Можете замислити мој усхит и узбуђење 
што се, ево данас, све ово догађа! Ово је 23. сусрет, 
преображењски, а двадесет и три године је тачно имао мој 
отац када је дао живот за Србију и за Југославију у Другом 
светском рату.(...) Одавде видим светлост, видим лице Господа 
нашег, лице првог светитеља и песника  српскога, Светога 
Саве. То лице је и над мојом главом и иза мене и пред свима 
нама“. Прочитао је и стихове своје песме „Зидање Србије“ који 
говоре и о Светом Сави: „... А ми богоносници твоји 
уједињеној земљи лик разведрујемо сред ватре стојимо 
осављени осављени...“. 

Реч, беседу о славодобитнику изговорио је председник  
Удружења књижевника Србије Радомир Андрић. У тексту који 
је аутор насловио „Песник Адам Пуслојић, самобитни 
амбасадор културе са обе стране Дунава“ каже се поред 
осталог: „Поезија Адама Пуслојића, овогодишњег 
славодобитника Базјашке повеље, задобила је, пре свега, по 
својој имагинацији, тежњи за преображајношћу у модерном 
изражајном домашају високу, веома високу оцењеност 
савремене књижевне критике и, свакако, читалаца. Заправо, 
песмотвори и читаоци  обогаћени вишим естетичким укусом 
испознају да је непатворен доживљај условљен новим 
структуралистичким елементима лирике који непосредно 
исијавају максимум експресије и оксиморонских уобличења. 
Том реду самосвојних истраживача језичке моћи и надасве 
завичајног тајнописа припада и Адам Пуслојић, који преобраћа 
смисленост у енигматичну формулу довикујући очуђеном 
сабеседнику поверљиво и заветно Бацај га Крајином, 
изникнуће било где. А ту је оно најлепше, ту је живот...” 

Уручивању награде присуствовао је и Иван Костић, 
председник новооснованог Одбора за дијаспору и Србе у 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

182 
 

региону. „У име Одбора за дијаспору и Србе у региону 
Скупштине Републике Србије желим све да вас поздравим, да 
кажем да ми је велика част што сам данас овде и да је свако 
место где је крочила стопа Светога Саве за Србе света земља... 
Чврсто верујем  да ће ускоро доћи време за које је владика 
Николај рекао да ће се Србија поносити у целом свету са 
својим народом“ - поручио је Костић.  

Свечано уручивање ове високе књижевне награде 
целокупног српског расејања приведено је крају извођењем 
духовних песама Хора православне цркве у Белобрешки. 
 

 

 
 
На сам дан празника Преображења Господњег, у петак, 

19. августа, Свету архијерејску Литургију је служио Његово 
Преосвештенство Епископ Г. Лукијан уз саслужење игумана 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

183 
 

Герасима (Милића), настојатеља манастира Златице, игумана 
Никона (Корићанца), настојатеља манастира Светог Георгија 
на Брзави, епархијског ђакона Миодрага Јовановића, као и 
гостију комшијске, будимске Епархије, јерођакона Инокентија 
(Лукин) и Митрофана (Гајић), сабраће манастира Грабовца. 
Појало је свештенство архијерејског намесништва 
соколовачког као и Хор српске цркве из Белобрешке. 

После заамвоне молитве, извршен је трократни литијски 
опход око цркве, после чега је уследило благосиљање грожђа и 
жита као и чин резања славског колача. Кум овогодишњег 
манастирског сабора је био г. Жарко Милановић (са 
породицом) из Белобрешке, док је ружу и кумство за наредну 
годину, у име Савеза Срба у Румунији, преузео српски 
посланик у Парламенту Румуније, др Славомир Гвозденовић. 

Светој Литургији и резању славског колача 
присуствовали су, поред свештенства и верника, представници 
локалних власти, књижевници, учесници манифестације Дани 
Преображења Срба у Румунији, као и професорка Радмила 
Милентијевић. 

У манастирској порти је припремљено послужење за све 
присутне. 

игуман Јустин (Стојановић) 
Предраг Деспотовић 

 
 
 

ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ САБОР 
У МАНАСТИРУ  БЕЗДИНУ 

 
Слава манастира Бездин јесте празник Ваведења у храм 

Пресвете Богородице и слави се 4. децембра, односно, 21. 
новембра, по јулијанском календару. Раније,   будући да је пут 
до Бездина, у то доба године, био непроходан, одређено је да 
народно саборовање у Бездину буде у лето, односно на 
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празник Успења Пресвете Богородице или на дан Велике 
Госпојине.  

Као и сваке године, и ове године празновање је почело у 
навечерје празника 27. августа, када је у 19 сати преосвећени 
владика Лукијан, у манастирском светом храму, отпочео 
бденије. Епископу су саслуживали игуман Јустин 
(Стојановић), егзарх манастира епархије темишварске и парох 
семиклушки, протонамесник Дина Чоков. Јектеније су 
произносили епархијски ђакон Миодраг Јовановић и јерођакон 
Инокентије Лукин. За певницом су одговарали арадгајски 
појац Младен Ердељан,  теолог Перица Орбишор и 
протонамесник Благоје Чоботин, као и остало свештенство 
арадског намесништва.  

 

 
 

Празнична Литургија 
 

Након завршеног бденија, присутни верници повукли су 
се на краћи одмор како би у поноћ опет дошли у свети храм, 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

185 
 

када је служена полунаћница и акатист пред копијом иконе 
Пресвете Богородице Бездинске.  

Изјутра, у седам сати, свештеник Благоје Чоботин 
служио је и прочитао акатист, новопројављеном бездинском 
светитељу и исповеднику православне вере Кирилу 
Цветковићу. Његове мошти, од како су пронађене, почивају у 
цркви манастира Бездина и чекају благочестиве душе да дођу 
да им се поклоне и утврде у прадедовској православној вери.  

 

 
 

Тјело Христово примите Источника бесмертнаго вкусите 
 

Верни народ је рано почео да пристиже, тако да су неки 
хрлили дежурним свештеницима да им читају молитве за 
здравље и избављење од свега злог, док су други приступали 
Светој тајни покајања и исповести припремајући се на тај 
начин, да на светој литургији приме Свето причешће.  

У 10. сати, манастирска звона су се свечано огласила и 
означила почетак Свете литургије. Непосредно иза олтара 
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манастирске цркве, на спољашњем олтару у бездинској порти, 
Свету архијерејску Литургију је служио Његово 
Преосвештенство Епископ Лукијан, уз саслужење: протојереја 
-ставрофора Маринко Маркововог, архијерејског заменика, 
протојереја-ставрофора Огњана Плавшића, архијерејског 
намесника арадског, игумана Јустина (Стојановића) из 
Темишвара и Никона Корићанца из манастира Светог 
Георгија, протонамесника Душана Кључара, пароха варјашког, 
јереја Шаце Милојевића, пароха фенлачког, као и ђакона 
Миодрага Јовановића и јерођакон Инокентија Лукин. На 
првом делу Свете литургије одговарао је мушки хор из 
Фенлака, у својству кума-домаћина, док су блажена, тропаре и 
кондаке, као и други део Свете литургије певали Дејан Попов, 
Младен Ердељан, Борко Лукин и свештеник Благоје Чоботин.  

Предивно је било видети како су у одређено време, светој 
чаши приступили и причестили се Светим животворним 
Христовим тајнама деца предшколског узраста заједно са 
својим родитељима и дедовима. Духовна предивна слика која 
улива наду у духовније сутра.  

По завршетку Свете литургије обављен је трократни 
опход око храма са читањем Светих јеванђелских зачала и 
извршен је помен свим уснулим ктиторима, приложницима, 
свештенослужитељима, монасима  и трудољупцима Бездина.  

На самом крају протонамесник Душан Кључар, са 
овогодишњим кумовима, оцем Шацом и његовим 
Фенлачанима, пререзао је славски колач. Пригодном беседом, 
поздрављајући све присутне, обратио се прота Маринко, а 
отпоздравио је прота Огњан и за наредну годину славску ружу 
предао је будућим кумовима, оцу Радославу Стојкову, пароху 
наћфалском и његовим наћфолским одборницима.  

После подељене нафоре свештеници и гости су прешли у 
манастирску трпезарију, где су овогодишњи кумови 
приредили трпезу љубави.  
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Ово је прилика да се у Бездину, о празнику Успења 
Пресвете Богородице народ и рођаци међусобно виде, 
поразговарају, радују једни другима, и заједнички се Богу 
помоле.  

Сви присутни су такође могли да виде обновљени кров 
по целокупној дужини северног крила манастирских  конака. 
Исти радови су изведени захваљујући великим заузимањем 
парохијског свештенства и верног народа архијерејског  
намесништва арадског.  

Лепота и духовна радост данашњег празника и благодат 
Духа Светога оплеменила је душе свих присутних, како би, 
духовно испуњени, лакше победили страсти и овосветска 
искушења, а Пресвета Богородица нека благослови да се 
сведеће године опет састанемо у још већем броју.  

 
протонамесник Благоје Чоботин 

Фото: Мирослав Росић 
 
 
 

САБОР СРПСКИХ  СВЕТИТЕЉА  У ДЕТИ 
 
Мали град посебног шарма, Дета је место кроз које тако 

често идући према српској граници прелазимо понекад и не 
слутећи колико је лепоте баш ту у таквом једном месташцу 
збијено.  

Ако се ипак у граду зауставите, немојте да заобиђете  
зграду српског парохијског дома, где се данас у капели 
обављају службе док се радови на изградљи нове српске цркве 
у центру места не доврше. Само неколико улица даље је 
прелепи градски парк, налик на онај краљевски бузјашки, са 
летњом баштом, отвореном сценом и салом за приредбе. 

Дета је у недељу, 11. септембра, за Сабор српских 
светитеља, када је и српска храмовна слава овог места широм 
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отворила своје капије да прими драге госте. Било је тога дана 
овде и Сочана, и Чаковаца и Толвадијаца, из Темишвара је 
допутовао за ову прилику председник Савеза Срба у Румунији 
Огњан Крстић, а уз своје Србе био је и градоначелник Петре 
Роман са делегацијом културних радника општине Дета. 

У парохијској капели је у преподневним часовима 
служена света литургија, а поподне истог дана служено је 
вечерње.  

 
 

 
Славско сабрање 

 
У малој капели је било окупљено пуно народа. Дан 

спаран пред кишу, а Дећана и гостију толико, да су половина 
њих богослужење слушали са улице.  

Вечерње су служили: протојереј- ставрофор др Бранислав 
Станковић, архијерејски намесник темишварски, игуман 
Јустин (Стојановић), егзарх манастира Епархије темишварске,  
протојереј Љубомир Матић, парох чаковачки,  јереј Љубодраг 
Богићевић, месни парох, јереј Живојим Малетић, парох 
денћански, јереј Борислав Макавеј, парох ченејски и јереј 
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Миливој Горник, парох семартонски. Из манастира Светог 
Георгија је за ову прилику допутовала и монахиња Евгенија. 

Славски колач је пререзан у дворишту парохијског 
дома.Кумови овогодошње славе су били Радмила и Рада 
Мијатов, а од њих су кумство за наредну годину преузели 
Кармен и Сорин Ротару. 

Киша је почела крупним капима да пада и прети док су 
се у порти по обичају делили кољиво и колачи, тако да се од 
параде у народним ношњама улицама градића одустало, а 
гости и домаћини кренули су пут градског парка и сале за 
представе. 

 

 
 
У дворани народа још и више, јер је српска песма и игра 

омиљена у Банату, а чланови КУД-а „Свети Никола“ у Дети 
надалеко су познати по свом таленту и позитивној енергији 
коју умеју да поделе током наступа. У организацији Савеза 
Срба у Румунији и ова приредба традиције и фолклора 
привукла је пажњу мештана. 

Дијана Татарушану, вођа друштва и председник МО 
ССР, поздравила је присутне и пожелела им добродошлицу, 
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позвавши затим званичнике Огњана Крстића, председника 
ССР и Петреа Романа, градоначелника Дете да се присутнима 
обрате.  

Пријатно изненађење уз похвалне речи на адресу 
ентузијаста КУД-а „Свети Никола“ дошло је од 
градоначелника који је Дијани Татарушану уручио плакету, 
односно признање: “Дета Вам захваљује“ за посебни допринос 
међукултурном дијалогу и раду на очувању националног 
идентитета, као и очувању тесне сарадње са јавним 
институцијама града Дете. 

И ред је дошао на уметнике. Од малих до великих, КУД 
„Свети Никола“ је показао да уме, воли и поштује своју 
традицију, негује народну игру и песму. Подршку су им дали и 
чланови оркестра Раде Мирјанића и Борка Стојанова са 
солисткињом Мелом Јаношевић, али и млади хармоникаш из 
места Дејан Ђурђев, који су се побринули за добро 
расположење присутних и на славском балу. 

 
Љубинка Перинац Станков 

 
 

 
МАНАСТИР КУСИЋ 

- МРТАВ БИ И ОЖИВЕ - 
 
Кад кажемо свештеник, обично замишљамо човека у 

мантији, с брадом и брковима, с крстом, кадионицом или 
Светим писмом у руци, како служи  литургију или опело, 
венчава или крсти и сл. Ређе помислимо на особу у радном 
оделу, са алатком  у руци  како нешто послује.      

Да су протекле седмице у  једном  од  три манастира 
општине Соколовац, оном који се налази између Златице и 
Лесковице управо свештеници радили на „улепшавању 
околиша манастира“ видели смо случајно. Пролазећи 12. 
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септембра, пре подне, поред манастира Кусић, пажњу нам је 
привукло неколико аутомобила паркираних  украј пута и 
петнаестак  радника. „Пре недељу дана је постављена ограда, 
ми сад расклањамо то што је остало после мајстора, равнамо 
терен, косимо... Спремамо да буде чисто за славу“ - објаснио је 
протојереј-ставрофор  Василије  Плестић одложивши  лопату 
којом  је  равнао земљу поред ограде и додао: „Овде раде, ево, 
видите, свештеници соколовачког  намесништва, а помажу нам 
и појци и црквењаци. Ко је како имао слободан  дан и могао да 
дође.” Ко лопату, ко грабуљу, вилу, колица, косу... 
Признаћете, несвакидашњи призор. Сваке године, о Малој 
Госпојини, у овом манастиру свечано се прославља 
манастирска слава и сабор. 

 

 
 

Радна акција на уређењу манастирског околиша 
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„Пад комунистичког режима 1989. године, манастирска 
црква је дочекала без крова и службе. Захваљујући ,сада 
покојној Дивни  Јовановић родом из Луговета, манастирска 
црква доживела је поновно рођење, а служба освећења  и 
троносања генерално обновљене манастирске цркве обављена 
је 11. маја 2002. године “ - (Гласник, црквени часопис, 
Темишвар, 2001/2002 година).  

„ За манастир Кусић важи она Мртав би и оживе. Хвала 
Богу и верном народу који помаже обнову наших светиња. Сви 
се радујемо када  у манастирима видимо нешто ново уређено, а 
посебно што људи из околине и са других страна, долазе у 
наше манастире, оне који су били запуштени, а сада 
васкрсавају“ -изјавио је за наш недељник игуман Јустин 
(Стојановић), сабрат манастира Кусића и егзарх манастира 
Српске православне Епархије темишварске.   

Сва три манастира, Базјаш, Златица и Кусић имали су 
током векова сличну судбину. На променљивој граници Вијене 
и Стамбола, на раскрсници између Свете Горе и Рима, били су 
и остали живи сведоци (не)људске свирепости, дивљаштва, 
безумља и злобе. Спаљивани, рушени, сатирани, али  увек  
изнова подизани као мостови или карике  (не)видљивог  ланца 
који спаја Хиландар и Сент-Андреју и обнављани духовном 
снагом и вером овдашњег, напаћеног живља. Три манастира 
као три прста. Симболи и чувари вере и српства.  

 
Предраг Деспотовић 

 
 

САБОР И СЛАВА У МАНАСТИРУ КУСИЋ 
 
Златичани су у Златном потоку, који протиче неколико 

стотина метара од села и исто толико од манастира Кусић 
испирали злато. Временом, златне жице су пресахле, а 
житељима овог пољадијског села позлатио се и остао да светли 
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камен. Камен којим је зидана црква овог манастира, а 
посвећена Рођењу Пресвете Богородице. Не знамо да ли је 
подигнута камењем из Златног потока или оним из Нераља 
(Нераљ је након Великог рата постао граница и дели, не само 
две државе, већ и село Кусић од истоименог манастира), али 
одсјај њених, неомалтерисаних зидова, како време више 
пролази, бива све јачи. Више од деценије, у обновљеној 
светињи свечано се прославља Мала Госпојина. Црква је 
обновљена последњи пут 2002. и то „благодарећи милодарној 
и богољубивој хришћанки Дивни Јовановић, родом из 
Луговета“. Кажу да она у детињству није најбоље видела, а 
имала је и болове у очима. Међутим, једног малогоспојинског 
јутра, након бденија и ноћи проведене у молитви у овој 
светињи испод чудотворне иконе Богородичине, вид јој се 
после умивања на оближњем манастирском извору (чије се 
тачно место за сада нажалост не зна) повратио, а очи престале 
да боле. Зато је, у позним годинама, пред сам крај живота, 
помогла да се црква обнови и да поново оживи.  
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У среду, 21. септембра, око пола десет, свештеници 

соколовачког намесништва, игуман Јустин (Стојановић), 
егзарх манастира Епархије темишварске, иначе сабрат 
манастира Кусић (први после обнове) и протојереј-ставрофор 
Маринко Марков, архијерејски заменик Епархије 
темишварске, већ су се припремали за богослужење, док су 
верници колима, бициклама или пешице пристизали из 
околних села Пољадије и Дунавске клисуре. Дошли су и гости, 
боље рећи прави домаћини (или и једно и друго) из Кусића, 
општина Бела Црква (Србија). Од кад се у светињи опет 
заоченашило, Кусићани долазе сваке јесени у свој манастир. 
Додуше, с пасошем у џепу. „Долазим сваке године овде. Јако 
поштујем овај манастир који носи име села у којем ми радимо 
и живимо и желимо да одржавамо међусобну везу са српским 
народом са ове стране границе. Побратимљени смо са школом 
у Златици“ -изјавио је за Нашу реч Бранислав Арашков, 
директор ОШ „Мара Јанковић“ из Кусића. Не долазе Кусићани 
својима (и себи) у госте празних руку: “Донели смо овог пута 
рефлекторе који ће осветљавати цркву, тако да могу мештани 
села Кусић и Срби са оне стране границе да гледају и ноћу 
манастир.“ 

Јутро је било прохладно, право јесење, а зрели кукурузи 
око манастира, једра детелина и шумовити обронци планине 
Локве губили су се у јутарњој магли. У тој тишини и миру, 
тачно у 10 ч. зачуо се и глас свештеника. Свету литургију којој 
је присуствовало стотинак душа, служили су егзарх манастира 
Епархије темишварске, игуман Јустин (Стојановић), 
протонамесник Перица Живановић, парох у Соколовцу, јереј 
Данило Божин, парох у Свиници и епархијски ђакон Миодраг 
Јовановић. Беседио је јереј Данило Божин, а након трократног 
опхода, резање славског колача обавио је архијерејски 
заменик, протојереј-ставрофор Маринко Марков. „Још се 
молимо за кумове данашње славе, Дарка и Александру, за 
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милост, живот, мир, здравље и спасење њихово“... појали су 
свештеници. Дарку и Александри, брату и сестри из Златице и 
њиховим родитељима ово је већ једанаеста година заредом 
како су кумови на овој слави.  

„Часни оци, поштовани гости, драга браћо и сестре, 
Господ је благословио да се и ове године окупимо у овој 
светињи и цео благочестиви народ, заједно са нама, 
свештенством, узнесемо молитве најсветијој мајци, Пресветој 
Богородици. Њен дан рођења окупља све нас у овој светињи, а 
ова светиња је чудо Божје. Сваке године, кад овде долазимо, 
видимо понешто ново. То је овога пута нова ограда. Надамо се 
да је то само почетак узвишења и благодатнога делања на овом 
светом месту које ће и овај манастир вратити у живот цркве 
онако како и пристоји светим манастирима“ - рекао је 
присутнима, између осталог, архијерејски заменик Маринко 
Марков. На питање протојереја-ставрофора Василија 
Плестића, архијерејског намесника соколовачког и 
администратора манастира Ко жели да прими кумство јавила 
се, видно узбуђена, Јесенка Ђуричић из Луговета.   

Богослужење се у овој цркви чује само једном годишње, 
на Малу Госпођу. Кољиво, чашица разговора и убрзо свако је 
кренуо својим путем. Само је манастир остао онакав какав је и 
био током целе године. Сам украј друма, тих, а речит да чини 
оно што најбоље зна и што је и до сад, толиких векова чинио. 
Да светли и овој и оној обали Нераља, да исцељује и да 
опомиње. До идућег септембра. Или ко зна? Чудни су путеви 
Господњи...  

Предраг Деспотовић 
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300 ГОДИНА ЕВРОПСКОГ ТЕМИШВАРА 
 
Нема Темишварца староседеоца који бар понешто не зна 

о својој историји. Зато није зачуђујући податак да је 
обележавање 300. годишњице ослобођења Темишвара од 
турске окупације био догађај који је пленио пуном пажњом 
целе протекле недеље.  

Почев са 1716. годином, историја бележи модерну епоху 
Баната, када је Темишвар и околина Темишвара поново заузео 
своје заслужено место међу значајним градовима Европе. То је 
тренутак када принц Еуген Савојски осваја тврђаву Темишвара 
и тако прекида турски јарам дуг 164 године. Од тог тренутка 
Темишвар постаје онакав каквим се у свету њиме дичимо, са 
14000 зграда под заштитом државе због историјског значаја. 
Темишвар је први град у Европи са електричним уличним 
осветљењем (1884), град са првом болницом у целој 
Хабсбуршкој монархији (1745), град са првим електричним 
трамвајем у Румунији (1899), и не на крају, град који је 
Румунима 1989. донео слободу. 
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Темишвар наших дана, односно 2016. обележио је 
свечано 300. годишњицу од уласка принца Еугена Савојског у 
град серијом догађаја са великом посећеношћу. Први у низу 
догађања укључио је у великој мери српску компоненту овог 
града.  

Реч је о изложби „Темишвар 1716. Почеци једног 
европског града“ отвореној у Палати Римокатоличке 
темишварске бискупије. Да напоменемо, ту су у приређивању 
изложбе учествовале следеће српске установе: Православна 
српска Епархија темишварска, Савез Срба у Румунији и МО 
Темишвар Савеза Срба у Румунији, односно г. Стеван 
Бугарски, еминентни познавалац нашег деловања на овим 
просторима који је уз преузвишеног бискупа темишварског 
Г.Мартина Роса осигурао и двојезични ток изложбе - на 
румунском и српском језику. 

Присуство српских институција, али и појединаца на овој 
изложби потврђује истовремено и важну улогу коју су Срби 
(још тада староседеоци града) играли у самом ослобођењу 
Темишвара (познато је да је тадашњи темишварски 
православни епископ Јоаникије Владисављевић тајним 
каналима током опсаде 1716. године обавештавао хабсбуршке 
команданте о стању турских корпуса унутар градских бедема), 
а истовремено и истрајност српског становништва са ових 
простора све до данашњих дана. 

Ова изложба је најпре била приређена у Бастиону 
Терезија, у простору суорганизатора (Музеја Баната у 
Темишвару) од јула до септембра, а заинтересовани су је 
могли погледати и на њеној другој локацији у  музејском делу 
зграде римокатоличке бискупије у Темишвару, све до 10. 
децембра. 

Иако је 12. октобра падала јака киша, и хладан ветар 
чинио да се људи на отвореном не задржавају, посећеност овог 
догађаја је била велика и међународна.  
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На отварању изложбе су поред осталих присуствовали и: 
Његово Преосвештенство Епископ будимски и администратор 
темишварски Г. Лукијан (Пантелић), са пратњом, Стеван 
Бугарски, Огњан Крстић, председник Савеза Срба у Румунији, 
Дејан Попов, председник МО Темишвар Савеза Срба у 
Румунији. Поздравну реч у име Епархије темишварске 
одражао је протонамесник др Саша Јашин, кустос Музеја 
Епархије темишварске. 

Преузвињени бискуп темишварски Г. Мартин Рос је 
доделио овом приликом и бројне спомен - медаље са ликом 
принца Еугена Савојског. Међу добитницима нашли су се уз 
угледне личности Румуна, Мађара, Немаца и Срби: владика 
Лукијан испред Српске православне цркве, Стеван Бугарски, 
сарадник и консултант саме изложбе, Огњан Крстић, 
председник Савеза Срба у Румунији, као и представници 
Музеја, библиотека и Архива Панчева, Новог Сада, Кикинде, 
Зрењанина и Вршца. 

Сама изложба постављена је у десном крилу Католичке 
бискупије у Темишвару, а међу бројним портретима епископа, 
хабсбуршких царева, икона, књига, богослужбених предмета 
нашли су се и експонати из музеја Православне српске 
Епархије темишварске. Посебну занимљивост представљају 
иконе Стефана Тенецког, са старог иконостаса Српске саборне 
цркве у Темишвару (Граду), који се сада налази у унијатској 
цркви у Лацунашу.  

Од 12. до 18. октобра Темишвар је обиловао догађањима 
под геслом „Темишвар 300“. Биле су организоване изложбе 
оружја, музичких инструмената, представе и концерти, а 18. 
октобра постављене су и спомен-плоче на кући Еугена 
Савојског. Један од написа јесте и на српском језику и 
ћирилици. Јер, Срби су део историје овог града. И били и 
остали. 

Љубинка Перинац Станков 
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БАРАГАНСКО ХОДОЧАШЋЕ 

Час историје - шездесет пета годишњица од прогона у 
Бараган 

Протекло је шездесет пет година од како су породице 
преко 40.000 Банаћана: Срба, Румуна, Немаца, Бугара, 
Цинцара и других националности - тадашње комунистичке 
власти, без суда и суђења, ни криве ни дужне - прогнале из 
њихових домова и раселиле по бараганској степи, на ледини, 
под ведрим небом. Прогнаници су били приморани да живе 
без основних услова за живот, без крова над главом, без 
довољно воде за пиће и осталих животних потреба, у условима 
сурове бараганске климе: лети - несносна врућина, зими - 
сибирски мразеви са ураганским налетима ветра.  
 

 

 
Траговима невиних страдалника 

 
За обележавање шездесет пете годишњице од прогона у 

Бараган, Савез Срба у Румунији, у сарадњи са Удружењем 
бивших депортираца у Бараган (Asociaţia Foştilor Deportaţi în 
Bărăgan) тимишке жупаније, организовао је од 6. дo 9. октобра 
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т. г. две значајне акције: у Букурешту - изложбу фотографија 
са промоцијом нових књига о бараганском страдању и групну 
посету Барагану бивших депортираца на четири локације у 
жупанијама Јаломица и Браила, где су се од 1951-1955. године 
налазила села-логори и гробља умрлих депортираца.  

Изложба фотографија и промоција књига (Срби у 
Бараганској Голготи, Нови прилози аутора Миодрага Милина, 
Цветка Михајлова и Андреја Милина, двојезично српско-
румунско издање и „Lagărul deportării – Pagini din lagărul 
Bărăganului 1951 – 1956” аутора Рафаела Мирчова, двојезично 
бугарско-румунско издање) одржана је у Букурешту, у 
седишту Националног музеја села „ Димитрије Густи “ 
(Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”). Догађају су 
присуствовали званичници: Јулија Грумазасеку, портпарол 
Националног музеја “Димитрије Густи”, Борислав 
Велимировић, потпредседник ССР – Месна организација 
Букурешт, Огњан Крстић, председник ССР, Славомир 
Гвозденовић, посланик ССР. Од медија – Национална 
телевизија TVR, радиостанице: România actualităţi, Radio 
România Antena Satelor, Radio Trinitas, медијске агенције: 
Agerpres, Mediascop, чланови Амбасаде Републике Србије и 
бројни гости. На промоцији, о књигама, али и о трагичном 
историјском феномену бараганског прогона педесетих година 
прошлог века говорили су: г. Огњан Крстић, г. Славомир 
Гвозденовић, посланик у Румунском парламенту, г. Петру 
Мирчов, председник Удружења бивших депортираца у 
Бараган, и аутори књига г. Цветко Михајлов и г. Рафаел 
Мирчов.  

У петак, 7. октобра, вођа пута г. Цветко Михајлов повео 
нас је у село Фундата у општини Перијеци, удаљено десетак 
километара од Слобозије (жупанија Јаломица), где су, и после 
„ослобођења“ 1955. године, остале да живе неколико породица 
бивших депортираца, који су нас, заједно са представницима 
локалних власти, као потпредседник Жупанијског савета 
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жупаније Јаломица г. Јонел Гае, срдачно дочекали. На улазу у 
насеље налази се спомен-капела изграђена 2001. године, за 
очување сећања на бараганско страдање. У капели је 
протонамесник др Саша Јашин служио помен за све умрле -
депортоване у Бараган. Представник локалних власти обећао је 
помоћ да се у насељу Фундата, на површини од око два 
хектара, оснује музеј са земуницама и карактеристичним 
типским кућама од набоја, покривеним рогозом, који ће трајно 
подсећати на некадашња бараганска села-логоре. Истог дана 
посетили смо место где се некада налазило село-логор 
Ракитоаса, десетак километара удаљено од железничке 
станице Лунка Дунари, код насеља Ђурђењ (жупанија 
Јаломица). Од села Ракитоаса нема више ни трага. У 
непрегледној бараганској степи остало је само запуштено 
гробље депортираца са порушеним споменицима. Ретко који је 
остао усправан. Временом ће и остаци гробља, последњи белег 
једног великог људског страдања, нестати. И овде је отац  
Саша Јашин одслужио помен за сахрањене на овом гробљу. 

Сутрадан смо посетили град Фетешт (жупанија 
Јаломица) са приградским насељем Буљига, у чијој се 
непосредној близини налазило село-логор Ваља Виилор. На 
месту некадашњег села сада је неколико помоћних зграда на 
имању једне приватне пољопривредне фарме, која се, сазнали 
смо, тренутно налази под стечајем. Дочекала нас је 
закатанчена капија на високој жичаној огради имања. Испред 
капије - чопор домаћих паса. Питоми су, не дирају нас, као да 
смо стари знанци. На фарми нигде живе душе. Нико се није 
одазвао на наша упорна гласна дозивања, па тако нисмо 
успели да из прве руке сазнамо нешто више о судбини нашег 
бившег логорског села, у којем смо провели део детињства.  

На брежуљку изнад Буљиге посетили смо сеоско гробље. 
Својевремено, део гробља је био уступљен за умрле 
депортирце. С обзиром да је тај део деценијама био запуштен, 
мештани су на њему проширили своје гробље. Само на јужном 
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крају остало је сачувано још неколико споменика зараслих у 
коров и шибље. На једном, оштећеном од времена, али још 
увек усправном, успели смо да прочитамо ћирилични натпис 
„Овде почива Јован Вајнхепл ...“. Ту је о. Саша Јашин 
одслужио помен свим преминулим Банаћанима, сахрањеним 
на овом гробљу у Буљиги.  

 

 
Вечан помен и блажена успомена свим упокојеним бараганцима 

 
Током посете Фетешту, у одсуству градоначелника, 

примила нас је његова заменица, г-ђица Тудор Силика Вали, 
која нам је говорила о развоју града и представила нам 
монографију Фетешта, издање из ове 2016. године. Са 
задовољством смо у књизи пронашли поглавље посвећено селу 
Ваља Виилор са подацима о том суморном периоду из 
историје завичаја Фетештанаца. Није нам промакао податак 
наведен у књизи да је у селу-логору Ваља Виилор од свих 
националности било највише Срба. Договорена је даља 
сарадња са Савезом Срба и Удружењем бивших депортираца у 
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Бараган, поред осталог, ради допуне поглавља монографије о 
нама, Бараганцима. 

У недељу, 9. октобра, пут нас је одвео у Дудешт-
Бумбакари (жупанија Браила). Домаћини су нас дочекали 
хлебом и сољу. У цркви препуној мештана, верника свих 
узраста, присуствовали смо Светој литургији, коју су 
наизменично служили месни парох Јоан Петре на румунском и 
протонамесник др Саша Јашин на српском језику. По 
завршетку литугије, девојчице и дечаци, ђаци месне основне 
школе, читали су редом делове текста који су саставиле 
њихове учитељице, о страдању бараганских депортираца. 
Потом су свештеници одслужили парастос за све оне који су 
заувек остали у бараганској степи. Пошто смо код споменика у 
центру села (споменик подигла подружница Удружења 
бивших политичких затвореника у Браили) положили венце, 
посетили смо место некадашње пољопривредне фарме, где су 
радили депортирци из Бумбакара. Послужењем код 
гостољубивог домаћина Валентина Жапалауа, бившег 
депортирца и његове супруге г-ђе Тите, који је остао да живи у 
Дудешту, завршено је наше тродневно бараганско ходочашће - 
посета некадашњим бараганским насељима.  

Била је ово прилика да обновимо сећање на живот 
испуњен свим могућим лишавањима, да се тамо, на источном 
рубу Бараганске низије, помолимо Богу за покој душа нама 
драгих особа, чији се живот угасио у крајњој беди, далеко од 
родног краја. Уплакану, очајну баба Дару (зар да овде оставиш 
кости?! говорила је) деда Јани, православни хришћанин је на 
самрти тешио: не плачи, Даро, свуда је земља Господња. 

У оквиру завичајне историје, основци у Дудешту уче о 
страдању банаћанских Бараганаца. А да ли о томе, макар 
понешто, знају наши ђаци у школама са српским наставним 
језиком? 

Божидар Панић 
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КОМЕМОРАТИВНА СВЕЧАНОСТ 
СТРАДАЛИМ ИНТЕРНИРЦИМА 

 
Поводом обележавања Дана примирја у Првом светском 

рату у простору испред Арадске тврђаве и на арадском 
Градском гробљу „Помениреа“ одржане су комеморативне 
свечаности уз полагање венаца и одавање почасти страдалим 
српским интернирцима, цивилима и војним заробљеницима у 
периоду од 1914. до 1918. године у логору у Араду. 

 

 
 
 После верског обреда, на Арадску тврђаву и на спомен-

костурницу Градског гробља „Помениреа“, венце су положили 
помоћник министра Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, господин Милан Поповић, 
генерални конзул Републике Србије у Темишвару, господин 
Лазар Манојловић, председник Савеза Срба у Румунији, 
господин Огњан  Крстић, српски посланик у Румунском 
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парламенту, Славомир Гвозденовић, потпредседник Савеза 
Срба у Румунији и кандидат ССР на предстојећим 
парламентарним изборима у Румунији за будућег посланика, 
Славољуб Аднађ, председник подружнице Савеза Срба у 
Араду, Дарко Воштинар. Такође су церемонији присуствовали 
и венце положили највиши представници жупаније Арад, 
префект Космин Прибак Валентин, заменица председника 
Жупанијског савета Арад, Клаудија Богићевић, као и 
представници Арадског и Темишварског гарнизона, делегација 
Министарства одбране и Војске Србије и представници 
Друштва за неговање традиција, САБОР-а, Савез потомака 
ратника Србије и студенти Криминалистичко-полицијске 
академије из Београда и Бања Луке као и истакнути 
представници српске заједнице из Арада. 

Подсећамо да је ресорно министарство (Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања) у 2015. 
години обезбедило средства у буџету Републике Србије за 
обнову два и постављање једног спомен-обележја у Румунији. 
Генерални конзулат је из наведених средстава обновио 
Споменик палим југословенским пилотима из 1941. године у 
Темишвару и страдалим српским интернирцима у Првом 
светском рату на арадском гробљу „Помениреа“. Треће 
спомен-обележје постављање Спомен-плоче страдалим 
српским интернирцима у Арадској тврђави током Првог 
светског рата још увек није окончано, иако је Генерални 
конзулат прикупио све потребне дозволе. 

Имајући у виду да је Арадска тврђава историјско 
обележје, потребно је да се прибаве дозволе Министарства 
културе за гробнице и ратна спомен-обележја која су 
регистрована на листи историјских споменика. 

 
Горан Гога Пантин 
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КЕНГЕЛЦУ У ЧАСТ 

 
У оквиру Дана српске културе у Темишвару, у суботу, 5. 

новембра, у свечаној сали Епископске резиденције у 
Темишвару, поводом 250. годишњице од рођења др Павла 
Кенгелца, архимандрита свето-георгијевског, у организацији  
Српске православне Епархије темишварске и Савеза Срба у 
Румунији, одржана је промоција књиге “Природослов” од 
архимандрита Павла Кенгелца коју је на савремени српски 
језик превео Његово Преосвештенство Епископ будимски и 
администратор темишварски Г.Лукијан (Пантелић) . 

 

 
 
Многобројном аудиторијуму, у својству водитеља, 

поздравним речима се обратио и духовно-књижевно вече је 
отворио протонамесник др Саша Јашин. Затим су се 
одабраним речима присутнима обратили: протојереј-
ставрофор мр Маринко Марков, архијерејски заменик 
Епархије темишварске и г. Огњан Крстић, председник Савеза 
Срба у Румунији. 
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Уз присуство цењених личности духовног и световног 
живота града на Бегеју, треба истаћи да су овај догађај 
увеличали и госпођа Ирена Радојичић, конзул Републике 
Србије у Темишвару, господин Славомир Гвозденовић, 
посланик у Парламенту Румуније, господин Дејан Попов, 
председник темишварске подружнице Савеза Срба у Румунији, 
представници Историјског архива у Кикинди и представници 
српских медија у Румунији. 

Протојереј др Васа Лупуловић представио је присутнима 
историјски контекст Баната из  времена живота Павла 
Кенгелца, а протонамесник др Саша Јашин у неколико црта је 
представио Кенгелчеву личност. На крају се присутном 
изабраном аудиторијуму обратио и сам аутор, Преосвећени 
владика Лукијан, представивши дело архимандрита Павла 
Кенгелца. Захвалио је свима и скромно изјавио да је срећан 
што је ова промоција својеврстан празник књиге у Темишвару, 
уз напомену да је поред овог научног дела, који ове године 
обележава 205 година од свог првог издања, превео на 
савремени српски језик још око 10.000 страница 
богослужбених књига. 

Две врсне уметнице нашег града, чланице темишварске 
Опере, пијанисткиња Анђела Балић и концерт-мајстор Нада 
Петров Мунтеану, виолина, су са уметничке стране 
употпуниле угодни догађај, а простор свечане сале у 
Епископској резиденцији је обогатио изузетном изложбом под 
називом “Ретке биљке западне Румуније”, природњак Сретко 
Милановић из Националног музеја Баната. 

Као високо учени човек европског образовања, Кенгелац 
је осетио значај природних наука, њиховог популарисања и 
ширења у народу. Прво свеобухватно дело из области 
природних наука у Срба Јестествословије, Кенгелац је писао 
више година, а објављено је у Будиму 1811. године “старањем 
господара Георгија Стефановића, грађанина и трговца 
темишварског“. Језгровиту и високу оцену научних 
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достигнућа Павла Кенгелца, аутора Јестествословија изрекао је 
Ђорђе Рајковић: „Кенђелац се овим делом појавио као 
свештеник духа и као пророк науке”.  

 
 
 

ИЗЛАГАЊЕ ЕПИСКОПА ЛУКИЈАНА 
- О КЕНГЕЛЧЕВОМ ПРИРОДОСЛОВУ - 

 

 
 

Још из давних времена човек се занимао за свет око 
себе. Велики умови антике су тражили одговоре на вечна 
питања: постанку целог света, природе, човека и човековог 
духовног живота.  

Кроз векове су умни људи покушавали да дају одговоре 
на ова питања и са почетком писмености остављали су 
потомству траг својих истраживања, закључака и хипотеза. 
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Ни човек Старог Завета није у овоме изузетак, па се ова 
тема налази већ у првим редовима Светог Писма. Обзиром на 
тему, прва књига Мојсејева и саме Библије се зато и назива 
Генезис.  

Део Божијег Откровења је записан на страницама 
Библије, али Библија није уџбеник познавања природе. Зато су 
њени писци, како ми верујемо, надахнути Духом Светим, 
поставили само основе и темеље са којих ће цивилизација 
моћи даље да се бави истраживањем човека и његовог места у 
природи живој и неживој. 

Време просвећености у Европи 18. века обележено је 
таквим просвећеним владарима попут Катарине Велике.... и 
других.. који су ауторитетом врха власти помагали развој 
науке. А људи су чекали од научника одговоре на веома важна 
питања која су им се стално врзмала по глави. А било је заиста 
великих имена у 18. веку чија дела су се читала и читајући 
будила у људима још већу знатижељу. 

Срби нису били изузетак међу народима, али су имали 
мало прилика да упознају достигнућа науке, јер већи део 
народног корпуса се суочавао са борбом за ослобођење из 
робовања. Па ипак, оно српства на територији изван 
Отоманске империје имало је више услова да упознаје 
тековине цивилизације. 

У таквим условима се јавља и дело оца Павла Кенгелца, 
чувеног игумана знаменитог манастира Светог Георгија у 
Банату, на реци Брзави, дело Јестествословије, које мада је 
могао да га напише и на неком од светских језика које је 
одлично говорио, изабрао је језик своје Цркве, казавши у 
образложењу на самом почетку да неће на језику неписменог и 
полуписменог човека, него на језику којим су написане химне 
Богу и молитве њему. 

Већ овај избор да пише на освештаном и узвишеном 
језику говори и о правцу којим ће дело написати. 
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Као што нам аутор вели, дело није настало у „једном 
даху“ него је материјал као вредна пчела сакупљао доста 
година па и деценија, нешто приликом свога школовања, а још 
више из богате (за оно време) стручне литературе по теми 
његовог рада, што се види већ погледом на ауторе које цитира 
почев од Платона, Аристотела и Хипократа, па писаца 
хришћана Августина, Јеронима, Зонаре.. све до Исака Њутна и 
Форштера у Халеу, којим се о.Павле одушевљавао и којега је 
био вредан студент. 

Своје Познавање природе је о.Павле посветио своме 
пријатељу, знаменитом грађану Темишвара Георгију 
Стефановићу, који му је пружио велику подршку да књига 
изађе на видело сунца. 

Сама књига је замишљена у 4 тома : 
Први том - нежива природа и човек ; 
Други том- зоологија ; 
Трећи том- ботаника ; 
Четврти том- о царству камења тј. саставу земље. 
 

Први том је књига коју смо превели на савремени 
језик, а шта се догодило са остала три тома, остало је до данас 
загонетка. 

Први том је аутор поделио на следећих 8 глава: 
 
1. Постанак земље и значајне промене на њој; 
2.Рељеф копна; 
3.Велике водене површине: океани, мора, језера; 
4. Водени токови: извори и реке; 
5.О струјању ваздуха тј. о ветровима; 
6.Земљотреси и вулкани; 
7.Календар и метереологија; 
8.О човеку 

На почетку свога научног рада, аутор полази од тзв. 
Шестоднева односно од Библије где се каже „рече Бог и 



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

211 
 

постаде“. За Мојсеја вели да није био савршен истраживач 
природе па се и Шестоднев који је највећим делом Мојсеј 
записао не даје детаље постанка света. Он смело критикује чак 
и неке ауторитете Цркве, који су се без довољно знања, 
упуштали у тумачење тако тешких питања око детаља 
настанка света, да су много тога нагађајући наивне грешке 
правили. Зато о.Павле и вели да стварање света није прави 
предмет за богослове него за природњаке. Примедба иронична, 
али сасвим у духу православног учења: само је Бог 
непогрешив. 
 Говорећи о постанку света, аутор смело пише да „ 
Дух Божији који је био изнад воде“ није Треће лице 
Божије. Ово су неки узели за „деизам“ код Павла Кенгелца, 
али прави познавалац православне теологије зна да се у време 
када Мојсеј описује стварање света, Бог још није себе открио 
људима као Тројица, и да овако како о.Павле пише, тако 
говори и православна теологија. 
 Уз пуно детаља и примера, аутор се бави на веома 
занимљив начин о теми настанка земље и материје из 
непостојања, да би логичним закључком поглавља отворио 
следеће поглавље тј. о рељефу. 
 Говорећи о рељефу, веома много пажње даје појави 
земљотреса и вулканским активностима од најдавнијих 
времена па до оног када је писао своје дело. О рудном благу 
које лежи у земљи, а о чему је наговестио да ће бити детаљно у 
четвртом тому, завршава једном реченицом веома лепом: За 
кварење од Бога вољене правде и за ослепљење незаситих 
људских очију, у унутрашњости планина лежи сребро, злато и 
драго камење. 
 На својим путовањима о.Павле се посебно занимао за 
јаме и пећине, како оне далеке, тако и за оне ближе тј. на 
подручју Аустрије у којој је живео и писао, не пропустивши да 
помене Гауру ку муска тј. Пећину са (голубачким) мушицама, 
на обали Дунава низводно од Старе Молдаве, које мушице и 
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данас досађују људима и стоци као и пре 200 година па их 
аутор упоређује са најездом инсеката у Египту у време 
Мојсеја, које као и у оно време, и сада може само Мојсејев 
жезал да укроти. 

Поглавље о морима почиње на свој начин, са мало 
ироније на рачун старих црквених отаца и писаца који су 
писали о силаску Бога да раздвоји воду од воде где аутор не 
хотећи да именује те писце и унизи, указује на Божију енергију 
која делује, а то није суштина Божијег бића која „силази са 
неба“. Отац Павле је могао о томе боље да пише од старих 
отаца Цркве јер је имао прилике да прочита и сазна много 
више него они у старини.  

Говорећи о салинитету мора, објашњава својим 
читаоцима (већином из континенталог дела где Срби живе) да 
у мору има живота, мада је вода слана и то од 
микроорганизама који и труле када угину. Тако је својим 
Банаћанима донео једну олбу морске воде коју је захватио у 
Балтику, и када ју је отворио засмрдела је као четверодневни 
Лазар што се помиње у Јеванђељу и слика у нашој 
иконографији. Тако су његови земљаци могли да се увере да у 
сланом мору има живих бића која се оком не дају видети. У 
поглављу о морима је издвојио и превео један запис свога 
омиљеног професора из Халеа др.Форшера са путовања по 
Алантику и Индијском океану.  
 У свом излагању о.Павле не ретко помиње чувеног 
француског природњака Бифона којег су Французи сматрали 
својим Плинијем. 
 Са сетом и на комичан начин закључује причу о живим 
бићима у сланој води да је штета што његов манастир није 
ближе мору па да не једе само сочиво, пасуљ и жижљив 
грашак, који и да се 3 пута кува у води реке Брзаве не може да 
се скува, док они крај мора имају рибе у изобиљу (стр.95). 
 Као свештено лице, аутор користи своје дело да жигоше 
неке људске мане, па тако хвалећи воду у бањама Баната вели 
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да оне сваку слабост исцељују, али : душевне страсти, завист, 
злобу и среброљубље оне не исцељују (..) то ни Христос као 
животворни извор нити његова спасоносна наука не може 
успети (без слободне воље човекове). 

Кратко пето поглавље о ветровима нам говори како 
они настају, па о.Павле користи речи Полијелеја које се певају 
на бденијима “..изводјајај вјетри от сокровишч својих 
Алилуја.“ (псалам 134.) што ће рећи да Бог изводи ветрове из 
својих ризница. Али и даје објашњење њиховог настанка и 
кретања али и наводи разне феномене у вези са ветровима. 

Када говори и вулканима и земљотресима у шестом 
поглављу износи занимљиву хронологију таквих феномена од 
времена праисторије, па преко антике све до свога времена. Ко 
воли да гледа Џеографик Дисковери када прочита ову књигу 
писану пре више од 200 година задивиће се ошторумним 
закључцима о.Павла које савремена наука само потврђује. 
Посебно када је реч о ерупцијама испод океана, затим о таласу 
„цунами“ за који од скора знамо по његовим ужасима. 

У седмом поглављу нам о.Павле говори о календару и 
о годишњим добима, али није пропустио да поређењем разног 
рачунања времена не помене „изабрани“ Јеврејски народ, којег 
Господ љуби али и кажњава (цитат о.Павла узет из Библије 
Књига порорка Јеремије 12,6). 
 И овде са мало ироније говори о оним људима Старог 
Завета који су живели по 900 година и за сво време рађали 
децу до краја живота, да би мало затим навео примере 
рачунања година у неким крајевима света, где година траје 3 
месеца. Закључује да рачунање година и код Мојсеја није било 
као данас. 
 Говорећи о клими и годишњим добима прави поређење 
нас који о Светом Јовану пратимо на санкама своје госте и 
ближње,  а музиканти од хладноће не могу да свирају у своје 
свирале дотле Хотентоти у Африци муче муку са комарцима. 
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Није пропустио да наведе сујеверје код скандинавских 
народа који поларну светлост која „пројављује исувише 
величину Божије мудрости и Очев промисао о синовима да их 
не оставља у полугодишњој тами. А затим даје просто 
објашњење да је реч о електрицитету којег у леденим ноћима 
струјање ваздуха претвара у разне слике, док се у топлим 
крајевима електрицитет празни громовима.  

Наравно, највеће поглавље је о.Павле посветио човеку а 
то је последње осмо поглавље. 

По зачећу родитељи рађају по саставу недокучивог, по 
деловању много моћног, по јеловнику сваштоједа по природи 
анђела у телу, ако је благе нарави, а ако ли је зле, тада у лику 
људском ђавола од човечијег рода, а ако ли је и благе и зле 
нарави, правог човека. Дивно, али у своме стилу са дозом 
ироније. 

Излагање о човеку почиње генезом од античких 
мислилаца Хипократа, Галена,  па до хипотеза научника 18. 
века у чијим делима примећује много нагађања. 

Тако тврдњу познатог научника, оснивача модерне 
хигијене, Самуела Тисо-а о зачећу мушке деце када је месец 
пун и дува северни ветар, у шали побија чињеницом да је у 
његових родитеља у Кикинди десетото синова, а у Перјамошу 
у једног Швабе преко двадесет синова! Како то да су у 
породици Кенгелац или у Перјамошу увек дували северни 
ветрови и увек био пун месец. 

У поднаслову о нервном систему о.Павле цитира 
десетак научника, не пропуштајући да напомене да је боље 
рећи да не знамо све тајне о човековој природи, него о 
непознатим за сада, природним делима, причати  бајке 
варајући себе и друге да добро знамо.  

И ето (телесног) човека, недокучивог бића. Од часа како 
је заплакао, па до гроба свога,  јавно или тајно плаче или 
уздише. 
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Говорећи о души, мудро закључује да је ..“дужност 
богослова да нас о томе упознају“. 

Говорећи о чулу вида као да је испевао химну Творцу: 
Сва би лепота овог света била најдубља тама за нас да нас није 
Свевидеће око обдарило чулом вида. 

У том стилу и даље пише:  „У неотворивој Божијој 
шаки је ова тајна. Дивећи се твојим великим делима човече 
обожавај ону покретачку силу која их производи па узноси 
срдачна благодарења Даваоцу њеном“. 

Продужујући реч о човеку, помиње и неке феномене, 
као на пример дуговечност људи на Кавказу, али и 
манастируског слугу у Светом Георгију Јована Дубов, родом 
из Гилада који је поживео 125 година и до краја живота вршио 
своје послушање: ложење манастирске пећи. 

За крај, о. Павле није пропусттио да опише и неке 
сензационалне догађаје, знајући да има и такве публике која 
воли да прочита и тако нешто: као на пример да су медведи 
одгојили неко дете или да је једно дете прихваћено у чопор 
вукова. 

И тако, од почетка до краја ову занимљиву књигу, 
поред научних открића свога времена, о.Павле Кенгелац је 
испунио цитатима Библије, којима допуњује и потврђује своја 
излагање, али и из друге црквене литературе, као и 
богослужбених књига Октоиха, Триода и других. 

Неки који ни Свето Писмо нису прочитали, а не 
камо ли да су упознати са дубинама православне вере и са 
богослужењем, по својим мерилима су покушали да и 
о.Павла удаље од Бога, али се он својом науком уткао у 
промисао Свемогућег Бога. У то се читалац може уверити од 
прве до задње стране кенгелчевог Природословља. 
 

Епископ Лукијан 
Горан Гога Пантин 
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ПРОСЛАВА МАТЕРИЦА 

 У САБОРНОЈ ЦРКВИ 
 
Овај најважнији празник хришћанских мајки и жена  

обележен је и у Саборној цркви Вазнесења Господњег у 
Темишвару 25. децембра о. г. 

Свету празничну Литургију су служили свештеници : 
Мирослав Стојков, Мирослав Драган, Јоца Несторовић, Саша 
Јашин и епархијски ђакон Миодраг Јовановић, уз појање 
чланова Хора саборне цркве. Литургијско сабрање је 
увеличано богоугодним читањем Апостола од стране ученика 
Давида Аднађа. Прослави Материца су поред верног народа, 
који је у великом броју приступио Светој тајни причешћа, 
својим присуством увеличали председник Савеза Срба у 
Румунији г. Огњан Крстић и новоизабрани посланик у 
Парламенту Румуније г. Славољуб Аднађ. 

После отпуста Свете литургије, од стране старешине 
темишварског Саборног храма Вазнесења Господњег, о. Јоце 
Несторовића, сви су позвани да у Свечаној сали епископске 
резиденције присуствују пригодном програму ђака Српске 
гимназије „Доситеј Обрадовић“ и отварању изложбе женских 
ручних радова из Великог Семиклуша. 

Водитељ програма, протонамесник др Саша Јашин, 
поздравио је све присутне и позвао да пропрате програм 
посвећен мајкама који су припремили полазници другог, 
трећег, четвртог и шестог разреда Српске гимназије „Доситеј 
Обрадовић“ у Темишвару, под упутством професорке Вере 
Жупунски. 
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Они су симболично везали мајку, Славицу Момир, па су 

затим рецитовали песме посвећене мајкама и прочитали 
неколико текстова о овом празнику. Након ових пригодних 
песама и рецитација, деца су одвезала мајку, која је затим 
свако присутно дете даривала поклонима. 

Након првог дела програма којим су деца улепшала ову 
прославу, присутни су могли да виде сада већ традиционалну 
изложбу женских ручних радова, ове године из Великог 
Семиклуша. Приказани су традиционални пешкири, 
умиваоници, ношње и остали производи народне радиности, 
као и део колекције папирних украсних салвета Исидоре 
Јашин, ученице четвртог разреда Српске гимназије „Доситеј 
Обрадовић“. 

 
Горан Гога Пантин 
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КАНОНСКЕ ПОСЕТЕ,  
ПРИЈЕМИ И СЛУЖЕЊА  

 
 

ЕПИСКОПА АДМИНИСТРАТОРА ТЕМИШВАРСКОГ  
Г.Г. ЛУКИЈАНА  у 2016. години 

 
 

15.01. У Епархијској резиденцији у Темишвару примио екипу 
ТВ Београд - емисије „Квадратура круга“ на челу са г. 
Бранком Станковићем. 

17.01. Недеља. Служио литургију у Решици са викарем 
о.Маринком Марков, егзархом игуманом Јустином 
(Стојановић), о.Стојаном Петровић, о.Васом Лупуловић 
и ђаконом Миодрагом Јовановић.  

Дипломираног теолога г. Шацу Миливојевић рукопроизвео у 
чин чтеца и ипођакона, а потом рукоположио у чин 
ђакона. Чтецирали теолози Васа Моза и Снежан Михај.  

17.01. Посетио манастир Златицу.  
18.01. Крстовдан. Служио литургију у Белобрешки са викарем 

о. Маринком Марков, егзархом иг. Јустином 
(Стојановић), златичким игуманом о. Герасимом 
(Милић), о. Савом Станковић, и ђаконима Миодрагом 
Јовановић и Шацом Милојевић. Ђакона Шацу 
Миливојевић рукоположио у чин презвитера.  
Оца Саву Станковић одликовао достојанством 
протонамесника. Појао месни хор уз присуство 
игуманије манастира Базијаш Теофаније (Ковачевић). 
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Чтецирали теолози Васа Моза и Снежан Михај и ученик 
Никола Станковић. 

19.01. Богојављење. У Соколовцу служио литургију са викарем  
           о.Маринком Марков, егзархом иг.Јустином 

(Стојановић),златичким игуманом о.Герасимом 
(Милић), о.Перицом Живановић, о.Шацом Миливојевић 
и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци: 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 Епархија банатске и 
темишварске, обавио заједничко, јединствено у 
Православљу, велико водо-освећење, у две државе, а на 
обалама једне реке, уз присуство представника Србије и 
Румуније, спортских пливача и бројног верног народа. 

20.01. Св. Јован Крститељ. У пратњи викара Маринка Марков 
и ђакона Миодрага Јовановић на литургији у Вршцу, а 
потом и на Крсној слави Њ.П. Епископа банатског г.г. 
Никанора. Пререзао славски колач.  

20.01. На Крсној слави протосинђела Никона (Корићанац).  
21.01. Са умировљеним викаром о. Владимиром Марковић на 

Крсној слави код о.Саше Јашин пререзао славски колач.  
22.01. У Епархијској резиденцији примио архијерејског 

намесника арадског о.Огњана Плавшић; примио 
протојереја Љубомира Матић.  

25.01. Одржао седницу ЕУ Одбора Епархије темишварске.  
26.01. У Темишвару-Мехала служио бденије са о.Шацом 

Миливојевић и ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали 
о.Стојан Петровић, о.Саша Јашин и ђакон Јосиф 
Станковић.  

27.01. Свети Сава. У Араду служио литургију са ЊВП  



Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016 
 

221 
 

           Архиепископом арадским г. Тимотејем Шевић 
(Румунска црква), викарем 

           о.Маринком Марков, егзархом о.Јустином (Стојановић),  
           архијерејским намесником арадским о.Огњаном 

Плавшић, о.Штефаном Покурар (Румунска црква), 
архиђаконом Тиберијем Ардељан и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтецирали теолози: Синиша 
Кнежевић (Епархија будимска), Перица Орбишор и 
Снежан Михај. 

           Појао хор цркве Петра и Павла из Арада под управом 
теолога Зорана Мутавски. Одслужили помен 
племенитој породици Текелија. 

28.01. Служио литургију у Темишвару-Мехала са о.Шацом 
Миливојевић и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирао теолог Синиша Кнежевић.  

           Служио парастос упокојеним просветним радницима.  
29.01. Вериге Светог Петра. У Темишвару Град служио 

литургију поводом своје преславе са о. Зораном Остојић 
(парохом из Будимпеште), егзархом о.Јустином 
(Стојановић), старешином манастира Св.Георгија 
о.Никоном (Корићанац), о.Шацом Миливојевић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирали ипођакон 
Зоран Благојев и Синиша Кнежевић (Епархија 
будимска). Присутан и дворски монах из Сентандреје 
о.Инокентије (Лукин).  

           Славски колач пререзао ЊП Епископ банатски Г. 
Никанор и о. Зоран Остојић. Присутни базијашка 
игуманија мати Теофанија (Ковачевић) и златички 
игуман о.Герасим (Милић) и друге званице. 

29.01. У Румунској катедрали у Темишвару на вечерњем 
богослужењу.  

30.01. У Резиденцији у Темишвару одржао редовну годишњу 
           седницу Епархијског савета Епархије темишварске. 
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30.01. У Епархијској резиденцији у Темишвару примио Њ.П. 
Епископа сремског Г. Василија у пратњи протосинђела 
др Клеопе  (Стефановић) и протођакона Слободана 
Вујасиновића.  

31.01. Недеља. Служио литургију у манастиру Св. Георгија са 
           протосинђелом Никоном (Корићанац),  о.Љубодрагом 
          Богичевић и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирао 

теолог Перица Орбишор, а појала монахиња Евгенија.  
 
28.02. Недеља. Служио литургију у манастиру Бездину са 

ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали монах 
Инокентије (Лукин), теолози Перица Орбишор и 
Снежан Михај.  

28.02. Канонска посета Фенлаку.  
29.02. У Епархијској резиденцији у Темишвару примио 

архијерејског намесника темишварског о.Бранислава 
Станковић. 

29.02. У Епархијској резиденцији у Темишвару примио гђу. 
Родику Вартачију, стручњака за црквену уметност.  

 
01.03. У Епархијској резиденцији у Темишвару примио 

музеолога гђу. Ину Првулеску.  
05.03. Задушнице. У Темишвару-Град служио заупокојену 

литургију са викарем о. Маринком Марков,  о.Јоцом 
Несторовић и ђаконом Миодрагом Јовановић. Служио 
парастос са егзархом Јустином (Стојановић) и 
о.Мирославом Драган.  

06.03. Недеља. Служио литургију у манастиру Бездин са 
егзархом Јустином (Стојановић), о.Радом Арсин и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали монах 
Инокентије (Лукин) и теолози Перица Орбишор и 
Снежан Михај.  

08.03. У Темишвару-Град служио молебан за оболелог игумана 
           грабовачког о. Пантелејмон.  
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10.03. У Епархијској резиденцији у Темишвару примио 
архијерејског намесника темишварског о.Бранислава 
Станковић са о.Живојином Малетић и председником 
ц.о. Дента.  

11.03. У Епархијској резиденцији у Темишвару примио  г. 
Душана Вујичић, председника издавачке куће 
Платонеум из Новог Сада. 

12.03. У Епархијској резиденцији у Темишвару примио др. 
Милана Зобеницу из Сомбора    са породицом.    

13.03. Недеља. Служио литургију у Чакову, у капели Св. Луке 
са егзархом о. Јустином (Стојановић), протојерејем 
Љубомиром Матић. Појали   монах Инокентије (Лукин) 
и теолог Снежан Михај.  

13.03-18.03. Чиста седмица. У манастиру Светог Георгија са 
монаштвом Епархије темишварске провео прву седмицу 
Часног поста служећи све по типику. 

14.03. На великом повечерју читао канон Андреја Критског.  
15.03. На великом повечерју читао канон Андреја Критског. 
16.03. У манастиру Светог Георгија служио пређеосвећену 

литургију са игуманом златичким Герасимом (Милић) и 
протосинђелом Никоном (Корићанац).  

17.03. Свети Герасим. У манастиру Св. Георгија пререзао 
колач игуману златичком Герасиму (Милић) поводом 
његовог имендана. 

20.03. Недеља Православља. У Темишвару-Град служио 
литургију са викарем о.Маринком Марков, егзархом 
Јустином (Стојановић),  о.Мирославом Стојков, 
о.Мирославом Драган, о.Јоцом Несторовић, о.Сашом 
Јашин и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирали 
ипођакон Зоран Благоев и теолог Перица Орбишор.  
Славонском уметнику Бранку Радунковић (сада из 
Прњавора поред манастира Грнчарице у Шумадији)  
доделио Орден Епархије темишварске за његову 
равноапостолску делатност.  
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20.03. У Епархијској резиденцији у свечаној сали приређена 
изложба икона посвећена Недељи православља. 
Изложбу отворио ЊВП Митрополит банатски г.г. Јован, 
а у присуству дипломатског кора и других званица. 

21.03. Пачисти понедељак. У Темишвару Град служио 
пређеосвећену литургију са викарем о. Маринком 
Марков, златичком игуманом  Герасимом (Милић), 
светогеоргијевским игуманом, протосинђелом Никоном  
(Корићанац), јерејем Шацом Милојевић  и ђаконима 
Јосифом Станковић и Миодрагом Јовановић. Чтеци: 
ипођакон Зоран Благојев и Перица Орбишор. 

           Одржана братска исповест и причешће свештенства и 
монаштва Епархије темишварске. 
Одржана промоција књиге ,,Воља чини чуда” - 
славонског уметника  г.Бранка Радунковић. 

21.03. Посетио манастир Бездин. 
22.03. На литургији у Темишвару-Град, 
22.03. Наручио и платио два надгробна споменика за монахе 

манастира Св.Георгија: јеромонаха Германа Милоше-
вића (1865-1939) и Мирона Кочобанов (1889-1941), 
сахрањенима на сеоском гробљу села Манастир. 

 
15.04. У Темишвару Град служио Друго бденије. 
16.04. Субота. У Темишвару Град служио златоустову 

литургију са егзархом о.Јустином (Стојановић) и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. 

17.04. Недеља 5. поста-глувна. У манастиру Светог Георгија 
служио литургију са о.Никоном (Корићанац), о.Зораном 
Мајкић и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци: теолог 
Перица Орбишор, искушеник Синиша Кнежевић, 
ученик Милан Мајкић и забавиштанка Мирослава 
Мајкић. 

17.04. Посетио манастир Бездин. 
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18.04. Понедељак 6. недеље поста. У манастиру Светог 
Георгија служио пређеосвећену литургију са 
о.Браниславом Станковић, о.Никоном (Корићанац) 
ђаконом Јосифом Станковић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. Чтец: искушеник Синиша Кнежевић.  

           Одржао братски састанак са свештенством 
темишварског намесништва. 

19.04. Уторак 6. недеље поста. У манастиру Бездину служио 
пређеосвећену литургију са: викарем о.Маринком 
Марков, о.Огњаном Плавшић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић.  

           Одржао братски састанак са свештенством арадског 
намесништва. 

20.04. Среда 6. недеље поста. У темишвару-Град служио 
пређеосвећену литургију са: о. Слободаном Вујић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Примио о. Борислава Макавеј, пароха у Ченеју;  
Примио о. Љубомира Матић, пароха у Чакову. 

21.04.  Четвртак 6. недеље поста. Примио протосинђела др 
Клеопу (Стефановића) из сремске епархије. 

22.04. Петак 6. недеље поста. У Петровом Селу служио 
пређеосвећену литургију са: о. Ђорђем Сујић, о. 
Славољубом Везелић, о. Драгославом Везелић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали теолози Предраг 
Новичић и Перица Орбишор. 

23.04. Лазарева субота. Служио литургију у Темишвару-Граду 
са: викарем о. Маринком Марков и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. 

23.04. У Резиденцији у Темишвару примио апостолског 
нунција Свете Столице у Букурешту, преузвишеног 
надбискупа г. Мигуела Мауриа Буендиа, у пратњи 
темишварског бискупа г. Мартина Рос и пратње. 
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23.04. У Темишвару-Град служио Врбицу и бденије са: 
викарем о. Маринком Марков, о. Јоцом Несторовић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. 

24.04. Цвети. У Старој Молдави служио литургију са: о. Васом 
Плестић и ђаконом Миодррагом Јовановић. Чтец: 
богослов Миле Јанковић. 

24.04. У парохијском дому у Старој Молдави примио 
политичара Адријана Торма, на његову молбу. 

25.04. Велики понедељак. У Мачевићу служио пређеосвећену 
литургију са: о. Савом Мареш, о. Душком Кључар и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали: о. Бошко 
Тикартић, о. Сава Станковић, о. Верољуб Гвозденовић, 
о. Дејан Жигум и деца из месне школе. Чтец: богослов 
Миле Јанковић. 

25.04. Посетио парохију Соколовац, храм и новоуређену салу 
за народ. 

26.04. Велики уторак. У манастиру Златица служио 
пређеосвећену литургију са: о. Савом Станковић, о. 
Данилом Божин и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтец: 
богослов Миле Јанковић.  
Одржао братски састанак са свештенством 
соколовачког намесништва. 

26.04. У пратњи старешине манастира Кусић, о. Василија 
Плестић, посетио манастир Кусић. 

26.04. Разгледао имање манастира Златице. 
27.04. Велика среда. У манастиру Златица служио јутрење  

У манастиру Базијашу служио јутрење. 
У Радимни служио пређеосвећену литургију са:  о. 
Савом Станковић, о. Верољубом Гвезденовић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Појали: о. Бошко 
Тикартић, о. Сава Мареш, о. Борислав Ђорђевић, о. 
Душко Кључар и о. Дејан Жигум. Чтец: богослов Миле 
Јанковић. 
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27.04. На гробљу у Радимни служио помен трагично 
преминулом младићу Бобану Будимир. 

27.04. Посетио породицу богослова Милета Јанковић у 
Пожежени. 

27.04. Посетио парохију Дивић: храм, новоизграђену салу за 
народ и парохијски дом. 

28.04. Велики четвртак. У Свињици служио литургију са: о. 
Живом Мартиновић, о. Данилом Божин и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтец: богослов Миле Јанковић. 
Појао месни хор, попадија Нарћиса и школска деца из 
месне школе.  
Иза св. литургије спремили честице за причешће 
болесних. 

28.04. Учинио канонску посету Љупкови. 
28.04. У манастиру Базијаш служио јутрење са читањем 12 

Страстних јеванђеља. Саслуживали: игуман златичи, о. 
Герасим (Милић), о. Перица Живановић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Појали, игуманија базијашка, 
мати Тефанија (Ковачевић) и богослов Миле Јанковић. 

29.04. Велики петак. У Темишвару-Град на Царским часовима.  
29.04. На „хаџилуку“ Христових гробова у парохијама: 1. 

Станчево, 2. Петрово Село, 3. Краљевац, 4. Лукаревац, 
5. Гад (служио јутрење са о. Зораном Мајкић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић), 6. Чаково, 7. Дента, 8. Дежан и 
9. Манастир Св. Ђорђа и служење јутрење са о. 
Никоном (Корићанац) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Појао богослов Миле Јанковић). 

30.04. Велика субота. У манастиру Св. Ђорђа служио 
литургију са о. Никоном (Корићанац) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Појали: мати Евгенија 
(Станковић) и богослов Миле Јанковић.  
Посетио оболелу старицу у селу Манастир, тетка Десу. 
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30.04. Наставак „хаџилука“ Христових гробова по парохијама: 
10. Дета, 11. Сока (и код Украјинаца, на позив њиховог 
пароха) 12. Толвадија, 13. Ђир, 14. Фењ, 15. Рудна, 16. 
Иванда, 17. Српски Семартон, 18. Парац, 19. Темишвар-
Град, 20. Темишвар-Фабрика, 21. Улбеч. 

 
01.05. У Улбечу служио васкршње јутрење са: егзархом о. 

Јустином (Стојановић), о. Иваном Попов и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Појали: о. Александар Петровић, 
теолози Перица Орбишор и Снежан Михај, а чтецирао 
богослов Миле Јанковић. 

01.05. Васкрс. У Темишвару-Град служио литургију са: вика-
рем, о. Маринком Марков, о. Мирославом Стојков, 
егзархом о. Јустином (Стојановић), о. Мирославом 
Драган, о.Јоцом Несторовић и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. 
Рукопроизвео монаха Инокентија (Лукин, Епархија 
будимска) за чтеца и ипођакона. 
Рукоположио ипођакона Инокентија (Лукин) у чин 
јерођакона. 

02.05. Светли понедељак. У Темишвару-Мехала служио 
литургију са: егзархом о. Јустином (Стојановић), о. 
Стојаном Петровић, о. Сашом Јашин и ђаконима 
Јосифом Станковић и Миодрагом Јовановић. Чтеци: 
Томислав Петровић и браћа Стефан и Емин Боцок. 

03.05. Светли уторак. У Дежану служио литургију са: егзархом 
о. Јустином (Стојановић), ђаконом Миодрагом Јовано-
вић и  јерођаконом Инокентијем (Лукин, Будимска 
епархија). Појали о. Саша Јашин и Снежан Михај. 

04.05. Посетио манастир Бездин и тамо, у присуству својих 
сарадника, примио представнике Националног парка 
„Лунка Мурешулуј“. 
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04.05. Пререзао колач о. Слободану Вујић, а поводом његове 
Крсне славе. 

05.05. У манастиру Св. Ђорђа служио празнично бденије са 
викарем о.Маринком Марков, егзархом о.Јустином     
(Стојановић), ђаконима Јосифом Станковић, 
Миодрагом  Јовановић и јерођаконом Инокентијем 
(Лукин, Будимска епархија) 

06.05. Ђурђевдан. У манастиру Св. Ђорђа, поводом храмовне 
славе служио литургију са егзархом о.Јустином 
(Стојановић), старешином свето-ђурађким о.Никоном 
(Корићанац), старешином златичким  о.Герасимом 
(Милић), о.Слободаном Вујић, ђаконима Јосифом 
Станковић, Миодрагом Јовановић и јерођаконом 
Инокентијем (Лукин, Будимска епархија). 

           Оца Никона (Корићанац) рукопризвео у чин игумана са 
правом ношења напрсног крста. 

06.05. У Темишвару-Фабрика. Пререзао славски колач, а 
поводом храмовне славе. Саслуживали: игуман Јустин  
(Стојановић), о. Бранислав Станковић, о. Мирослав 
Стојков, о. Љубомир Матић и о. Зоран Мајкић. Појали: 
ђакон Миодраг Јовановић, теолог Перица Орбишор и 
хор фабричке цркве. 

07.05. Пререзао колач о. Јоци Несторовић, а поводом његове 
Крсне славе. 

16.5.- 21.5. У Београду учествовао у раду Светог архијерејског 
сабора. 

16.5.У Топчидеру посетио музеј у конаку кнеза Милоша 
Обреновић 

17.5. У дому Војске Србије пратио Његову Светост на 
свечаности поводом јубилеја св.краља Јована 
Владимира. 

18.5. Посетио Историјски музеј у Београду и са директорицом 
г-ђом Душицом Бојић разгледао поставку у спомен 
великог научника Банаћанина, Михајла Пупина. 
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19.5. Посетио Природњачки музеј на Калимегдану. 
20.5. По благослову Његове Светости боравио у манастиру 

Светог Стефана у Сланцима. 
21.5. У храму Светог Саве са члановима САС на парастосу 

преминулим ктиторима и приложницима заветног 
храма. 

26.5. У Темишвару са стручњацима-рестаураторима Покрајин-
ског завода за заштиту споменика културе из 
Петроварадина, консултације и увид у радове у Музеју 
Епархије темишварске. 

26.5. Са викарем о. Маринком Марков и егзархом манастира 
Епархије темишварске о.Јустином (Стојановић) посетио 
манастир Светог Георгија ради увида у радове на 
северном крилу манастирског конака, као и радионице 
свећа. 

27.5. Са викарем о.Маринком Марков и егзархом манастира 
Епархије темишварске о. Јустином (Стојановић) 
посетио манастир Бездин, ради увида у тамошње 
радове. 

30.5. У манастиру Бездину примио председника општине из 
Великог Сенмиклуша, ради договора око помоћи 
манастиру. 

31.5. У Резиденцији у Темишвару примио  о.Василија 
Жупунски. 
У Резиденцији у Темишвару примио архијерејског 
намесника темишварског, о. Бранислава Станковић.  
У Резиденцији у Темишвару примио архијерејског 
намесника арадског о.Огњана Плавшић. 

 
01.6. У Резиденцији у Темишвару примио управницу Галерије 

Матице српске из Новог Сада г-ђу мр Тијану 
Палковљевић и директора Покрајинског завода за 
заштиту споменика културе  из Петроварадина г.Зорана 
Вапа, са њиховим сарадницима. 
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05.6. Недеља. У Фенлаку служио литургију са о.Стојаном 
Петровић, надлежним парохом Шацом Миливојевић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирали ипођакон 
Зоран Благојев и теолог Перица Орбишор. Појао мушки 
хор из места.  

05.6. У Араду, у храму Светих првовних апостола Петра и 
Павла венчао Данку Плавшић и Роберта Ружо, а уз 
саслужење о.Штефана Пакурар, о.Небојше Попов, 
о.Павла Брандуша, о.Ивана Попов, архиђакона Тиберија 
Ардељана и ђакона Миодрага Јовановића. 

06.6. У Резиденцији у темишвару примио о.Слободана Вујић. 
08.6. У Темшвару-Град служио бденије уочи Спасовдана са 

егзархом о.Јустином (Стојановић), о.Браниславом 
Станковић, о.Стојаном Петровић, јерођаконом Инокен-
тијем (Лукин, Епархија будимска) и ђаконом Јосифом 
Станковић. 

09.6. Спасовдан. У Темишвару-Град служиио литургију са: 
о.Владимирем Марковић, викарем о.Маринком Марков, 
егзархом Јустином (Стојановић) о.Мирославом Стојков, 
о.Мирославом Драган, о.Зораном Мајкић, о.Јоцом 
Несторовић, о.Сашом Јашин, јерођаконом Инокентијем 
(Лукин, Будимска епархија), ђаконима Јосифом 
Станковић и Миодрагом Јовановић. Чтеци: ипођакон 
Зоран Благојев, Перица Орбишор, и др Драган Благојев. 
Појао хор саборне цркве под диригентском палицом 
проф.Јоце Бугарског. 

09.6. Спасовдан. У Парцу на храмовној слави на вечерњи 
пререзао славски колач, заједно са о.Љубомирем Матић, 
о.Дином Чоков, о.Сашом Јашин, о.Слободаном Вујић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. У порти храма 
присуствовао пригодном програму српске фолклорне 
групе из Дете. 

10.6. На,,липовском ” гробљу у Темишвару посетио гробове 
покојних: епископа темишварског Никанора Поповића, 
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задужбинарке Персиде Стојковић рођ.Макри, 
задужбинарке Софије Скарлати, те гробове Тодора и 
Стевана,  оца и брата песника Бранка Радичевића.   

11.6. У манастиру Бездин са јерођаконом Инокентијем (Лукин, 
Будимска епархија), монахом Варнавом (Кнежевић, 
Будимска епархија) и г.Омером Царан служили бденије. 

12.6. Недеља. У манастиру Бездину служио литургију са 
о.Радославом Стојков, јерођаконом Инокентијм (Лукин, 
Будимска епархија) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирали: монах Варнава (Кнежевић, Будимска 
епархија) и г.Омер Царан. 

13.6. Свети мученик Јустин философ . Пререзао колач егзарху 
манастира Епархије темишварске игуману Јустину 
(Стојановић), а поводом његовог имендана. 

29.6. У Темишвару-Фабрика на литургији са полазницима 
веронаучног кампа Епархије темиишварске. 

 
06.7. У Темишвару-Град служио празнично бденије са викарем 

о.Маринком Марков. 
06.7. У Резиденцији у Темишвару дочекао ЊП епископа 

јегарског г.г. Јеронима и његову пратњу.  
07.7. Ивањдан. У Старој Молдави, а поводом храмовне славе 

служио литургију са ЊП епископом јегарским г.г. 
Јеронимом, викарем о.Маринком Марков, архије-
рејским намесником арадским о.Огњаном Плавшић, 
архијерејским намесником темишварским о.Бранисла-
вом Станковић, игуманом свето-ђурђевским о.Никоном 
(Корићанац), игуманом златичким о.Герасимом 
(Милић), о.Јоцом Несторовић, ђаконом Бојаном (Бачка 
епархија) ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтецирали: 
теолог Перица Орбишор и богослов Миле Јанковић. 
Појао и кумовао месни хор из Старе Молдаве под 
вођством г-ђе Негице Добросављевић. 
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07.7. У Старој Молдави на уласку у порту освештао спомен-
плочу Емилијану Јосимовић, сину тога места и  првом 
архитекти у Београду после ослобођења од Турака и 
оснивачу Грађевинског факултета у Београду. 

07.7. Са високим гостом, ЊП епископом јегарским г.г. 
Јеронимом посетили манастире: Базијаш, Златицу и 
Кусић. 

08.7. У Резиденцији у Темиишвару примио о.Перу Илијевић 
пароха у Српском Вел.Светом Петру и о.Душана 
Кључар, пароха у Варјашу. 

10.7. Недеља. У манастиру Бездину служио литургију са 
о.Небојшом Попов, јерођаконом Инокентијем (Лукин, 
Будимска епархиија) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирали Перица Орбишор и Омер Царан, а појао хор 
из Арад Гаја. 

11.7. У манастиру Светог Георгија служио бденије са 
игуманом о.Никоном (Корићанац), ђаконом Миодрагом 
Јовановић, а појали: мати Евгенија, монах Варнава 
(Кнежевић, Будимска епархија) и Перица Орбишор. 

 
01.8. У Сентандреји служио помен пок. чика Николи Попов, 

дугогодишњем појцу у Темишвару и врлом хриш-
ћанину. 

07.8. Недеља. У манастиру Бездину служио литургију са о. 
Душаном Кључар, ђаконом Миодрагом Јовановић, 
јерођаконом Митрофаном (Гајић, Будимска епархија), а 
чтецирали и појали Перица Орбишор и Омер Царан. 

10.8. Свети апостол и ђакон Никанор. У Вршцу пререзао колач 
поводом имендана ЊП епископа банатског г.г. 
Никанора. 

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

11.8. У Резиденцији у Темишвару примио о. Борислава 
Макавеја, пароха у Ченеју. 
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12.8. Света Ангелина српска. У Темишвару-Град служио 
помен пок. мати Ангелини, игуманији бездинској. 

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

14.8. Недеља. У манастиру Светог Георгија служио литургију 
са игуманом Никоном (Корићанац), јерођаконом 
Митрофаном  (Гајић, Будимска епархија) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Појали полазници Школе појања 
Епархије темишварске, а чтецирали Алекса Кецојевић 
(из Вршца) и Стефан Боцок.  

18.9. Посетио манастир Златицу. 
18.9. У манастиру Базијаш служио бденије са о. Савом 

Станковић, о. Дејаном Жигум, јерођаконом Инокен-
тијем (Лукин, Будимска епархија), јерођаконом Митро-
фаном (Гајић, Будимска епархија) и ђаконом Миодра-
гом Јовановић. 

 У току бденија доделио Орден Епархије темишварске 
професорки из Њујорка г-ђи Радмили Милентијећ, за 
несебичну помоћ епархији темишварској. 

19.8. Преображење Господње. У Соколовцу са викарем 
о.Маринком Марков служио празнично јутрење. 

19.8. Преображење Господње . У манастиру Базијаш служио 
литургију са игуманом свето-ђурђевским о.Никоном 
(Корићанац), игуманом златичким о.Герасимом 
(Милић),  јерођаконимâ Инокентијем и Митрофаном 
(обојица из Будимске епархије) и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. Чтецирао богослов Миле Јанковић. 

20.8. У манастиру Светог Георгија на литургији коју је служио 
ЊП епископ банатски г.г. Никанор, уз саслужење : 
игумана манастира Велико Средиште о.Нектарија 
(Татарина) и протођакона Игора Станковића (сви из 
Банатске епархије). Појали полазници 18. Школе појања 
Епархије темишварске. На крају литургије ЊП епископ 
Никанор уручио дипломе полазницима речене Школе. 
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21.8. Недеља. У манастиру Бездину служио литургију са 
о.Радом Арсин, јерођаконима Инокентијем и 
Митрофаном (обојица из Будимске епархије из 
манастира Грабовца) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Појали и чтецирали Перица Орбишор и Омер Царан. 

27.8. У манастиру Бездину служио бденије са егзархом 
манастира Епархије темишварске о.Јустином (Стоја-
новић), о. Дином Чоков, јерођаконом Инокентијем 
(Лукин, Будимска епархија) и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. 

28.8. Велика Госпојина. Поводом сабора у манастиру Бездину 
служио литургију са егзархом манастира Епархије 
темишварске о.Јустином (Стојановић), игуманом свето-
ђурађким о.Никоном (Корићанац), о.Огњаном Плавшић, 
о.Душаном Кључар, о.Шацом Милојевић, јерођаконом 
Инокентијем (Лукин, Будимска епархија) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтеци: теолог Перица Орбишор, 
теолог Зоран Мутавски, а појао хор из Фенлака. 

 
11.9. Усековање главе Светог Јована Крститеља. У манастиру 

Бездину служио литургију са о.Шацом Милојевић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци: теолог Перица 
Орбишор и Омер Царан, а појао хор из Фенлака. 

 
01.10.  У Темишвару-Град литургијом обележио јубилеј: 20 

година управљања Епархијом темишварском. Служио 
са: о.Војиславом Галић (Будимска епархија) о.викарем 
Маринком Марков, игуманом манастира Српски Ковин 
о.Андрејем ( Пандуровић, Будимска епархија) егзархом 
манастира Епархије темишварске о.Јустином (Стоја-
новић), о.Живком Велимировић, о.Јоцом Живановић, 
о.Душаном Кључар, о Миланком Стојановић, ђаконима 
Зораном Живић (Будимска епархија) и Миодрагом 
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Јовановић. Чтеци: ипођакон Зоран Благојев, Томислав 
Петровић и Стефан Боцок. 
Наградио свештенике: о. Саву Мареш, о.Сашу Јашин, и 
о.Милована Милин правом ношења црвеног појаса и 
звањем протонамесника.  
Свештенике о.Јоцу Живановић, о.Душана Кључар и 
о.Миланка Стојановић чином протојереја.  
Напрсним крстом свештенике о.Небојшу Попов, 
о.Мирослава Драган и о.Мирослава Ђурковић. 
Пригодне захвалнице уручио институцијама и 
заслужним појединцима. 
Истом пригодом Епархија темишварска доделила Одрен 
Епархије Нашој смерности. 

01.10. У Темишвару-Град присуствовао ΧΧIV Смотри хорова 
Епархије темишварске. 

02.10. Недеља. У Улбечу служио литургију са викарем 
о.Маринком Марков, егзархом иг.Јустином (Стојано-
вић)  о.Иваном Попов и ђаконом Миодрагом Јовановић, 
а чтецирали монах Варнава (Кнежевић, Будимска 
епархија), Перица Орбишор и Снежан Михај. Појало 
женско певачко друштво месног храма.  

02.10. Посетио оболелог умировљеног свештеника Александра 
Петровић. 

04.10. У Резиденцији у Темишвару примио о.Миливоја 
Горник. 

05.10. У просторијама ЕУ Одбора одржао седницу Епархијског 
управног одбора Епархије темишварске. 

06.10. На литургији у Темшвару-Град пререзао колач 
јерођакону Инокентију (Лукин, Будимска епархија), а 
поводом његовог имендана. 

06.10. У Темишвару-Мехала над одром служио помен тзв. 
“столп“ преминулом свештенику Александру Петровић. 
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06.10. Учинио канонску посету парохији Парац, ради увида у 
уређење зимске капеле. 

07.10. У Темишвару-Мехала служио заупокојену литургију 
оцу Александру Петровић са: о.Миодрагом Поповић из 
Београда, викарем о.Маринком Марков, о.Живком 
Велимировић, о.Миодрагом Нешић (Банатска епархија), 
о. Јоцом Несторовић, јерођаконом Инокентијем (Лукин, 
Будимска епархија), ђаконом Јосифом Станковић и 
ђаконом Миодрагом Јовановић.  
У опелу учествовало преко 20 служашчих. 

08.10. Михољске задушнице. У Темишвару-Град служио 
литургију, а затим и парастос са викарем о.Маринком 
Марков, јерођаконом Инкентијем (Лукин, Будимска 
епархија) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 

10.10. Недеља. У Темишвару-Град служио литургију а затим 
помен витешком краљу Александру Карађорђевић и 
краљици Мариоари. Служио са викарем о.Маринком 
Марков, егзархом игуманом Јустином (Стојановић), 
о.Мирославом Стојков, о.Мирославом Драган, о.Јоцом 
Несторовић и ђаконом Миодрагом Јовановић. Чтеци: 
ипођакон Зоран Благојев и теолог Перица Орбишор. 

10.10. У римокатоличкој цркви „миленијума“ у Темишвару, а 
поводом празника Мајке Божије, одржао поздравни 
говор на мађарском језику. 

10.10. Посетио манастир Бездин, ради планова о уређењу. 
12.10. У Темишварској РМК бискупији, a на позив 

преузвишеног бискупа Мартина Рос, присуствовао 
отварању изложбе поводом 300 година ослобођења 
Темишвара од Турака. Том приликом Нам бискуп 
Мартин Рос уручио пригодну спомен медаљу. 

26.10. У Темишвару-Град служио бденије са викарем 
о.Маринком Марков. 

27.10. Света Петка. На литургији у Темишвару-Град. 
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27.10. Викару о.Маринку Марков пререзао колач поводом 
његове Крсне славе. 

28.10. Свети свештеномученик Лукијан . У манастиру Светог 
Георгија служио литургију поводом свог имендана уз 
саслужење : о.Зорана Остојића (Будимска епархија), 
егзархом манастира епархије темишварске о.Јустином 
(Стојановић), игуманом свето-георгијевским о.Никоном 
(Корићанац), јерођаконом Инокентијем (Лукин, 
Будимска епархија) и ђаконом Миодрагом Јовановић. 
Чтецирали монах Варнава (Кнежевић, Будимска 
епархија), Перица Орбишор и Омер Царан. Појали: 
игуман златички о.Герасим (Милић), игуманија 
базијашка мати Теофанија (Ковачевић), монахиња 
Евгенија (Станковић) и Снежан Михај. 

 ЊП епископ банатски г.г.Никанор са пратњом пререзао 
Нам колач овим поводом. 

29.10. У манастиру Бездину служио помен поводом двогодиш-
њег упокојења игуманије бездинске Ангелине (Бајић). 

29.10. У Резиденцији у Темишвару примио просветне раднике 
из Републике Српске (Бања Луке и Босанске Градишке). 

30.10. Свети апостол Лука. Поводом славе зимске капеле у 
Чакову служио тамо литургију са: егзархом манастира 
Епархије темишварске о.Јустином (Стојановић), 
о.Љубомиром Матић и ђаконом Миодрагом Јовановић, 
а чтецирао теолог Перица Орбишор. 

 
05.11. У манастиру Светог Георгија служио литургију са 

игуманом Никоном (Корићанац) и ђаконом Миодрагом 
Јовановић, а поводом годишњице упокојења старешине 
тога манастира, архимандрита др Павла (Кенгелац 
*1766 † 1834). У продужетку служио и парастос том 
знаменитом научнику и мужу Цркве. 
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05.11. У Резиденцији у Темишвару у присуству многих 
званица промоција књиге ПРИРОДОСЛОВ аутора 
игумана свето-георгијевског Павла (Кенгелац), а у 
Нашем преводу на савремени српски језик. 

 Тим поводом у свечаној сали Резиденције отворена 
пригодна изложба природњака др.Сретка Милановића 
из Белобрешке, о орхидејама Баната. 

06.11. У селу Парац служио литургију и освештао нову зимску 
капелу. Саслуживали егзарх манастира Епархије 
темишварске о.Јустин (Стојановић), о.Слободан Вујић и 
ђакон Миодраг Јовановић. Појао г.Драган Новичић. 

08.11. Свети Димитрије. У Соки служио литургију са 
игуманом свето-георгијевским о.Никоном (Корићанац), 
о.Кристијаном Василије (свештеник месне украјинске 
парохије), о.Љубодрагом Богичевић и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтецирао мештанин Омер Царан 
и Перица Орбишор. 

 Служили помен блажено-почившем епископу Георгију 
Летић. 

08.11. Посетио храм у изградњи у Дети. 
10.11. Посета премијера Р.Србије г.Александра Вучић са 

сарадницима граду Темишвару и Епархији 
темишварској. У дочеку у Резиденцији епископа 
темишварских био и ЊВП митрополит румунски за 
Банат г.г.Јован (Сележан). 

30.11. Преподобни Никон радоњешки . У манастиру Светог 
Георгија служио литургију са викарем о.Маринком 
Марков, егзархом Јустином (Стојановић), игуманом 
свето-георгијевским о.Никоном и ђаконом Миодрагом 
Јовановић. Чтец: Перица Орбишор. Пререзао колач оцу 
Никону поводом његовог имендана. 

 
03.12. У Резиденцији у Темишвару примио игумана свето-

георгијевског о.Никона.  
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03.12. У Темишвару-Град служио бденије са о.Сашом Јашин и 
јерођаконом Инокентијем (Лукин, Будимска епархија). 

04.12. Ваведење Пресвете Богородице . У манастиру Бездину 
поводом храмовне славе служио литургију са 
о.Огњаном Плавшић, о.Дином Чоков, јерођаконом 
Инокентијем (Лукин, Будимска епархија) и ђаконом 
Миодрагом Јовановић. Чтеци: Перица Орбишор, Омер 
Царан, Зоран Мутавски и Давид Ађнађ. Појао хор из 
Великог Сенмиклуша. 

04.12. У Мунари посетио честиту старину чика Мирка. 
06.12. У Резиденцији у Темишвару примио о.Бранислава 

Станковић и о.Зорана Мајкић. 
07.12. У Темишвару-Град служио помен новопредстављеној 

игуманији манастира Свете Тројице у Кикинди  мати 
Марти (Ковач). 

 
Припремио: Епископ Лукијан 
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НАШИ ПОКОЈНИЦИ 
 
 

протојереј-ставрофор  
АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ 

(1941-2016) 
 

Дана 05. октобра 2016. године, на дан Светог пророка 
Јоне,  уснуо je у Господу протојереј-ставрофор Александар 
Петровић. 

Отац Александар је рођен 
23.новембра 1941. године у 
Соколовцу, у честитој 
земљорадничкој породици 
од оца Стојана и мајке 
Лепосаве. Основу школу је 
завршио у родном месту, 
после које  jе уписао 
Српску  православну бого-
словију у Темишвару, где 
је дипломирао 1960.године. 
Касније је ванредно 
завршио и дипломирао на 
Богословском факултету у 
Сибињу 1976.године. 

Године 1963. је 
ступио у брак са Словенком, рођеном Алексић, из Српског 
Семартона, која му је била верна сапутница и помагач пуних 
педесет и три године.У свом  благословеном браку добили су 
два сина: Стојана (сада пароха у Темишвару-Мехали) и Зорана. 
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У чин ђакона и презвитера рукоположио га је 
блаженопочивши митрополит банатски Николај (Корњану) 22. 
и 29. фебруара 1966. године. Током своје дуге пастирске 
службе, био је на неколико парохија где га је Црква слала као 
потребног и то у: Ђиру и Толвадији 1966-1969.; при манастиру 
Светог Георгија 1969-1975., када је именован за пароха у 
Мачевићу, где је најдуже службовао, до 1.фебруара 
2013.године.  

Свугде где је службовао, истицала је се његова 
побожност у вршењу богослужења, светих тајни и 
молитвословља, марљивост у разним пословима и обновама 
цркава и објеката, који су му били поверени. Трудио је се око: 
обнове и одржавања цркве у Ђиру, обнове унутрашњости 
цркве у Толвадији, повратку дела имовине у манастиру Светог 
Георгија, обнове цркве и повратка парохијског дома у Радимни 
који је био узурпиран од стране месне Задруге. Највише свога 
труда је уложио на духовној и материјалној обнови у 
Мачевићу. Парохија која је до његовог доласка, била у статусу 
филијале,без редовног пароха, тражила је много труда, 
одрицања и борбе. Успео је да уз помоћ његових парохијана и 
људи добре воље, пре свега поврати парохијски дом који је 
био узурпиран за потребе колективног газдинства. 
Истовремено је ризикујући много, суочен са многим изазовима 
и претњама затвором, радио на доградњи за седам метара и 
генералној обнови цркве Вазнесења Господњег. Године  2008, 
после потребних припремних радова и спремања подлоге, 
започето је и унутрашње осликавање цркве. Освећење 
обновљене цркве и живописа је извршио ЊП Епископ адм. 
темишварски Г. Лукијан, на празник Светог Димитрија 
8.новембра 2012.године.  

За његов труд и ревност у току педесетогодишње 
свештеничке службе одликован је свим црквеним  чиновима. 
Правом ношења црвеног појаса и достојанством  
протонамесника одликовао га је блаженопочивши епископ 
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шумадијски и администратор темишварски Сава (Вуковић), 
приликом малог освећења цркве у Радимни 23. маја 
1989.године; у чин протојереја рукопроизвео га је епископ адм. 
темишварски Лукијан у Мачевићу 2.јуна 1997; правом ношења 
напрсног крста и звањем протојереја-ставрофора, одликовао га 
је по благослову епископа Лукијана,ЊП епископ банатски Г. 
Никанор, на светој архијерејској литургији у манастиру Светог 
Георгија 17.августа 2012. године, приликом свечане завршнице 
XIV Школе појања, у којој је о. Александар дуги низ година 
био духовник. 

Одмах по упокојењу у своме дому у Улбечу и 
облачењу, тело упокојеног проте Александра пренето је у 
Темишварско-мехалску светониколајевску цркву.У петак 
7.октобра, свету заупокојену литургију, уз саслужење 5 
свештеника и 3 ђакона и уз присуство родбине и народа, 
служио је Његово Преосвештенство епископ адм. 
темишварски Г. Лукијан, који је се беседом опростио од 
покојника.  

Опело проти Александру са почетком у 13. сати, 
служио је ЊП Епископ адм. темишварски Г. Лукијан, уз 
саслуживање 39 свештеника и ђакона. Архијерејски намесник 
соколовачки о. Васа Плестић је се беседом у име свих 
присутних опростио од покојника. Сахрањен је на мехалском 
гробљу у Темишвару. 

Молимо се Васкрсломе Господу Исусу Христу, да 
почившем оцу Александру, подари вечни мир и покој као и 
заслужено место у плејади доброх и ревносних пастира Цркве 
Христове и Епархије темишварске. 

Вечан ти спомен,  достојан блаженства, оче Александре. 
 

игуман Јустин (Стојановић) 
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протојереј-ставрофор  

СТЕВАН РАЈИЋ 
(1940-2016) 

 
Дана 15. октобра 2016. године, на дан Преподобног 

Андреја Јуродивог,  уснуо je у Господу протојереј-ставрофор 
Стеван Рајић. 

 
Отац Стеван је рођен 22. 
децембра 1940. године у 
Иванди, у честитој земљо-
радничкој породици од оца 
Милете и мајке Катице. 
Седморазредну основу шко-
лу је завршио у родном 
месту и оближњем Српском 
Семартону 1954. године, 
после које  jе уписао Српску  
православну богословију у 
Темишвару, где је дипло-
мирао 1959.године.Касније 
је ванредно завршио и 
дипломирао на Богослов-

ском факултету у Букурешту 1967.године. 
Године 1962. је ступио у брак са Душицом, рођеном 

Писаров, из Ченеја. У свом  благословеном браку добили су 
ћерку Горјану. 

У чин ђакона и презвитера рукоположио га је 
блаженопочивши митрополит банатски Николај (Корњану) 12. 
и 13. јуна 1962. године. Током своје дуге пастирске службе, 
био је на неколико парохија где га је Црква слала као 
потребног и то : у Торњи од 1. јула 1962. до краја 1974.године ; 
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у Фенлаку од 1. јануара 1975. до 1.јула 1979, када је именован 
за пароха у Араду, где је најдуже службовао, до пензионисања 
у августу 2004. године. Од 7. јуна 1990. до 27. јануара 1994. 
вршио је дужност архијерејског намесника арадског.Са 
благословом и дозволом тадашњег епископа администратора 
темишварског Саве, од септембра 1993. до априла 1994. 
године, био је на служби капелана при резиденцији српског 
епископа у Канади.   

Свугде где је службовао, истицала је се његова 
побожност у вршењу богослужења, светих тајни и 
молитвословља,беседништву, марљивост у разним пословима 
и обновама цркава и објеката, који су му били поверени. 
Колико су ондашње (не)прилике дозвољавале, уз помоћ својих 
парохијана и људи добре воље, радио је на обнови цркве и 
парохијског дома у Торњи и Фенлаку. Доста свога труда је 
уложио на духовној и материјалној обнови Текелијине цркве 
Светих апостола Петра и Павла у Араду.У оквиру припрема за 
обележавање 300. годишњице постојања овог верског и 
историјског бисера Града на Моришу,2001. године, предузети 
су обимни радови на обнови. Изведена је поправка бакарног 
покривача на торњу, делимично малтерисање зидова, 
комплетна обнова спољашње фасаде цркве, фарбање 
столарије, преуређење порте и обнова ограде. Започети су и 
радови на обнови унутрашњости цркве, дела зидног 
сликарства у олтару и припрати. 

 Његовом иницијативом од 1997-2001.године, екипа 
стручњака Архива Војводине из Новог Сада  извршила је и 
сређивање обимне архивске грађе и докумената, насталих 
радом Српске православне црквене општине арадске и 
арадског протопрезвитерата. 

Био је дугогодишњи сарадник епархијског гласила 
“Билтен Српског православног викаријата у Темишвару”, 
покретач гласила Архијерејског намесништва арадског 
“Бездински весник ”, гласила парохије арадске “Текелијино 
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звоно”. Од 1999-2003. године био је главни уредник 
епархијског часописа “Гласник”. Матица српска изабрала га је 
за свога члана-сарадника и за члана Темишварског одбора. 
Објавио је књигу проповеди и песама “Са амвона” 
(Темишвар,2003). Коаутор је књиге “Три века Текелијине 
цркве” (Темишвар,2002). Објавио је више текстова на 
богословске и историјске теме као и песме у више црквених и 
световних гласила. 

 За његов труд и ревност у току педесет 
четворогодишње свештеничке службе одликован је свим 
црквеним  чиновима. Блаженопочивши Епископ шумадијски и 
администратор темишварски Сава (Вуковић), доделио му је 
достојанство  протонамесника  5. септембра 1980.године, а у 
чин протојереја рукопроизведен је 21. марта 1990. године. 
Правом ношења напрсног крста и звањем протојереја-
ставрофора, одликовао га је Епископ будимски и 
администратор темишварски Г. Лукијан, на светој 
архијерејској литургији у темишварској Саборној цркви 28. 
октобра 2012. године. 

По упокојењу у Tемишварској болници и облачењу, 
тело упокојеног проте Стевана у поподневним сатима пренето 
је у Саборну цркву.У недељу 16.октобра, свету заупокојену 
литургију служило је свештенство саборне цркве.  

Опело проти Стевану са почетком у 14. сати, служило је 
28 свештеника и ђакона. Архијерејски заменик о. Маринко 
Марков је се беседом у име свих присутних опростио од 
покојника. Сахрањен је на мехалском гробљу у Темишвару. 

Молимо се Васкрсломе Господу Исусу Христу, да 
почившем оцу Стевану, подари вечни мир и покој као и 
заслужено место у плејади доброх и ревносних пастира Цркве 
Христове и Епархије темишварске. 

Вечан ти спомен,  достојан блаженства, оче Стеване. 
 

игуман Јустин (Стојановић) 
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ЦРКВЕНО ПЕСНИШТВО

Месеца августа 15. дан
УСПЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

На малој вечерњи

На Господи воззвах.., стихире на 4;
Глас 1.

Подобне: Небесних чинов..
Сабор ангела се радује због бесмртног

уснућа Матере Божије, и она се радује
одлазећи у вечне обитељи, јер прелази у
небеско весеље и радост божанску и вечно
блаженство.

Желећи живот небески, овај си оставила
Богородитељко и Божија невесто и цвете
девства; Ти си родила Христа за живот
свима, зато је сабор апостола побожно
окупљени на твој свети погреб, Богоневесто.

Погребним и заупокојеним песмама теби,
ваздух је освештан, због узласка твога Мати
Бога Човекољубца, то је дивно чудо,
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Богородице неискусомужна, зато ти се верни
клањамо, Богородице неискусобрачна.

Слава и сада, глас 6.
Дођите да по целом свету славимо уснуће

Најнепорочније Богородице, данас славе
ангели свето престављење Матере Божије, па
и нас на земљи позивају на весеље, да
певамо неућутно: радуј се пресељена са
земље, и у небеске обитељи настањена; радуј
се јер си сабор ученика лаким облацима
заједно окупила; радуј се надање и спасење
наше, јер тебе хришћани непрестано славе.

Прокимен дана
На стиховњим стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Сабор ученика и светих апостола, сабрао

се да погребу богоугодно тело, једине
Богоматере.

Стих: Устани Господе у починак твој, ти
и ковчег светиње твоје. (пс.131, 8)

Ти си Владико из Богородице неизрециво
заблистао, зато синовски прими њену
пречисту душу, на твоје руке,

Стих: Заклео се Господ Давиду истином
и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)
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Када си Рођеноме из тебе прешла Дјево,
дођоше на облацима апостоли да погребу
тело твоје.

Слава и сада:
Дигните се двери небеске, и угледајте

Двери Вишњега, како са славом долази код
Сина и Бога.

Тропар, глас 1.
Рађањем си девство сачувала, а по смрти

свет ниси оставила, Пресвета Богородице,
прешла си у живот, Мати правог Живота, и
својим молитвама избављаш од смрти душе
наше.

На великој вечерњи

Певамо Блажен муж.. први антифон.
На Господи возвах.. стихова 8 и певамо

стихире глас 1.
О, дивног ли чуда, извор Живота се у

гроб полаже и лествица ка небу у гроб
силази. Весели се Гетсиманијо, свети доме
Богородице, кличимо верни, имајући
Гаврила као вођу: радуј се Благодатна,
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Господ је са тобом, који због тебе даје свету
велику милост. (три пута)

Узвишена је твоја тајна Богородице, јер си
Владичице ти постала престо Вишњега, и са
земље на небо си се данас преставила. Твоја
слава је божански дивна, и блиста
божанским чудима. Девојке узвисите ка небу
молитве са Царевом Матером: радуј се
Благодатна, Господ је са тобом, који због
тебе даје свету велику милост. (три пута)

Твоје уснуће славе власти и престоли,
начала и господства, силе и херувими и
страшни серафими; радују се сви на земљи
због твоје божанске славе и лепоте; клањају
се владари са архангелима и ангели и кличу:
радуј се Благодатна, Господ је са тобом, који
због тебе даје свету велику милост. (два
пута)

Слава и сада, глас тај исти.
Богогосподарском наредбом, дођоше са

свих страна богоносни апостоли, високо на
облацима подигнути, па твоје пречисто и
животодавно тело са љубављу целиваху, а
узвишене силе небеске дођоше са својим
Владиком, да прихвате твоје пречисто тело



251

Гласник црквени часопис, Темишвар, год. 2016

које је Бога примило; и мада су страхом
обузети предивно су унапред послани, па
невидиво кличу небеским војводама: ево
долази Царица свих и Богодевојка, дигните
се врата и њу узвишено примите, као Матер
непролазне Светлости, јер због ње је дошло
свенародно спасење човечанства. Њу не
смемо гледати и њој достојну част неумемо
одати, јер она изузетно превазилази сваки
разум. Зато Пречиста Богородице која увек
живиш са живоносним Царем и твојим
Породом, моли га увек да сачува и спасе од
сваког напада противника твој нови народ,
јер смо твоје светло заступање заувек стекли
па те зато славимо.

Вход; Прокимен дана; Три Чтенија
Читање из Књиге Постања

(гл.28,10-17)
Отиде Јаков од Вирсавеје идући у Харан.

И дође на једно место, и онде заноћи, јер
сунце беше зашло; и узе камен на оном
месту, и метну га себи под главу, и заспа на
оном месту. И усни, а то лестве стајаху на
земљи а врхом тицаху у небо, и гле, анђели
Божји по њима се пењаху и силажаху; И гле,
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на врху стајаше Господ, и рече: Ја сам
Господ Бог Аврама оца твог и Бог Исаков;
ту земљу на којој спаваш теби ћу дати и
семену твом; И семена ће твог бити као
праха на земљи, те ћеш се раширити на
запад и на исток и на север и на југ, и сви
народи на земљи благословиће се у теби и у
семену твом. И ево, ја сам с тобом, и чуваћу
те куда год пођеш, и довешћу те натраг у
ову земљу, јер те нећу оставити докле год не
учиним шта ти рекох. А кад се Јаков
пробуди од сна, рече: Зацело је Господ на
овом месту; а ја не знах. И уплаши се, и
рече: Како је страшно место ово! Овде је
доиста кућа Божја, и ово су врата небеска.

Читање из књиге Пророчанства
Језекиљева

(гл. 43,27 и 44,1-4)
Тако говори Господ: осмог дана и после

нека приносе свештеници на олтару жртве
ваше паљенице и жртве ваше захвалне, и
примићу вас, говори Господ Господ. И
одведе ме опет к вратима спољашњим од
светиње, која гледају на исток, а она беху
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затворена. И рече ми Господ: Ова врата нека
буду затворена и да се не отварају, и нико да
не улази на њих, јер је Господ Бог Израиљев
ушао на њих; зато нека буду затворена. За
кнеза су; сам кнез нека седа на њима да једе
хлеб пред Господом; кроз трем од ових
врата нека улази и истим путем нека излази.
И одведе ме к северним вратима пред дом;
и видех, и гле, дом Господњи беше пун
славе Господње.

Читање из Прича Соломонових
(гл. 9,1-11)

Премудрост сазида себи кућу, и отеса
седам ступова; Покла стоку своју, раствори
вино своје, и постави сто свој. Посла девојке
своје, те зове сврх висина градских: Ко је
луд, нека се уврати овамо. И безумнима
вели: Ходите, једите хлеба мог, и пијте вино
које сам растворила. Оставите лудост и
бићете живи, и идите путем разума. Ко учи
подсмевача, прима срамоту; и ко кори
безбожника, прима поругу. Не карај
подсмевача да не омрзне на те; карај мудра,
и љубиће те. Кажи мудроме, и биће још
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мудрији; поучи праведног, и знаће више.
Почетак је мудрости страх Господњи, и
знање је светих ствари разум. Јер ће се
мноме умножити дани твоји и додаће ти се
године животу.

На литији стихире самогласне,
глас 1.

Приличило је очевидцима и слугама да
виде и уснуће Матере у телу, завршну тајну
на њој испуњену, јер не само да су видели
Спаситељево вазнесење са земље, него и о
престављењу његове Родитељке да сведоче.
Зато су Божијом силом са свих страна
окупљени дошли у Сион, да испрате на
небо њу која је пошла и која је узвишенију
од херувима. Њој се и ми са њима клањамо,
јер се она моли за душе наше.

Глас 2.
Дело Анатолијево:
Она је узвишенија од небеса и славнија

од херувима и од све творевине чистија, па
је због превелике чистоте своје постала
станиште увекпостојећег Бића; а данас у руке
Сина предаје своју пресвету душу, и због ње
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се све испуњава радости, јер и нама дарује
велику милост.

Дело Јованово:
Свенепорочна Невеста и Мати по Очевој

доброј вољи, Богу намењена за његово
станиште и несливено сједињење, а данас
пречисту душу Творцу и Богу предаје. Њу
побожно примају бестелесне силе и ка
Животу приносе, јер је Мати Живота, и
светиљка неприступне светлости, и спасење
верних и надање душа наших.

Глас 3.
Дело Германово:
Ходите са свих страна земље, и

похвалимо свето престављење Богоматере,
јер је у руке Сина своју непорочну душу
положила. Њеним светим уснућем свет
оживљава, и апостоли са бестелеснима
свечано славе у псалмима и певањем
духовних песама.

Слава, глас 5.
Дело Теофаново:
Ходи зборе љубитеља овог празника,
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дођите да хор саставимо, ходите да песмама
овенчамо цркву због упокојења Божијег
ковчега. Нека данас небо шири своја недра
да прими Родитељку нигде Несместивога, а
земља да прими извор живота, јер нам даје
благослов и украшава се лепотом. Ангели
састављају хор са апостолима, и задивљени
гледају како се Родитељка Зачетника живота
из живота у живот преставља. Сви се њој
поклонимо молећи се: не заборави твоје
сроднике Владичице, који са вером славе
твоје пресвето уснуће.

И сада, глас тај исти.
Опевај народе Матер Бога нашега,

опевајте, јер данас пресветлу душу своју
предаје у пречисте дланове Ономе који се из
ње без семена оваплотио, њега и моли
непрестано да подари целом свету мир и
велику милост.

На стиховње стихире самогласно,
глас 4.

Ходите народе певајмо о Пресветој и
Чистој Дјеви, јер из ње је неизрециво дошао
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и оваплотио се Реч Очева, зато кличимо и
рецимо: благословена си ти међу женама,
благословена је утроба твоја која је примила
Христа; у његове свете руке предајеш душу
Пречиста, па га моли да спасе душе наше.

Стих: Устани Господе у починак твој, ти
и ковчег светиње твоје. (пс.131, 8)

Запевајмо данас народе Давидову песму
Христу Богу, јер је рекао: привешће се Цару
девојке у њеној пратњи и ближњи њени ће је
довести са весељем и радовањем; јер је она
од семена Давидова, њоме смо се ми
обожили, а сада славно и неизрециво се
предаје у руке свога Сина и Владике; њу као
Матер Божију опевајмо и у песми рецимо:
нас који те исповедамо као Богородицу,
спаси од неприлика и избави од невоља
душе наше.

Стих: Заклео се Господ Давиду истином
и неће се ње одрећи. (пс.131, 11)

Твоје свето уснуће Пресвета и Чиста
Дјево, слави мноштво ангела на небесима и
човечији род на земљи, јер си била Мати
Творца свих и Христа Бога; њега не престај
молити за нас, који смо своје надање по
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Богу у тебе положили, Богородице
свеопевана и неискусобрачна.

Слава и сада, глас тај исти.
Када си узишла Богородице Дјево ка

Рођеноме из тебе, беше ту Јаков брат Божији
и први архијереј, Петар часни врховни, и
зачетник богослова, и сав сабор Божијих
апостола, па јасним богословљем опеваху
божанску и страшну тајну промисла Христа
Бога, а животодавно и богоугодно твоје тело
погребоше и радоваху се Свеопевана.
Узвишенија си од светих и моћнија од сила
ангелских, а они задивљени чудесима, и
нагнути један ка другом говораху: дигните
се врата небеска и примите Родитељку
Творца неба и земље, опевајмо
славословима часно и свето тело, које је
примило Господа за нас невидивог; Зато и
ми празник твој славимо и кличемо ти
Најопеванија: подигни моћ хришћана и спаси
душе наше.
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На благосиљању хлебова
Тропар, глас 1.:

Рађањем си девство сачувала, а по смрти
свет ниси оставила, Пресвета Богородице,
прешла си у живот, Мати правог Живота, и
својим молитвама избављаш од смрти душе
наше. (три пута)

И читање.

На Јутрењи

На Бог Господ.. тропар празника, три
пута.

После првог стихословија сједален,
глас 1.

Подобан: Гроб твој Спасе..
Свечасни сабор премудрих апостола,

окупио се чудесно да погребе твоје славно и
пречисто тело Богородице Свеопевана, са
њима је певало и мноштво ангела, твоје
престављење свечано хвалећи, њега са вером
и ми славимо.

Слава и сада, то исто. и Чтеније
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После другог стихословија сједален,
глас 3.

Подобан: Красотје девства..
При рођењу твоме беше бесемено зачеће,

а при уснућу твоме за смрт си недодирива.
Чудо над чудима се двоструко стекло у теби
Богородице, јер како си неискусомужна и
чиста у суштини а хранитељка Богодетета?
Како си Мати Бога а миришиш мирисом
смрти? Зато ти са ангелом кличемо: радуј се
благодатна.

Слава и сада, то исто.

После Полијелеја сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Запевај нам Давиде, зашто је овај празник

о којем си у давнини певао у књизи
псалама? Јер је моју кћер и Богодевојку и
Дјеву превео у оне обитељи Христос, који се
из ње без семена родио. Зато се радују и
мајке и кћери, а невесте Христове кличу:
радуј се која си се преставила у вишње
небеско царство.
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Степена, први антифон 4. гласа.

Прокимен, глас 4.: Спомињаћу име твоје
у сваком нараштају и нараштају. Пс.44,18)

Стих: Чуј кћери и види, и приклони ухо
твоје. (Пс.44,11)

Све што дише нека хвали Господа..
Еванђеље по Луки, зачало 4.

После 50. псалма стихира, глас 6.
Дело Византијево:
Када се догодило престављење твога

пречистог тела, тада су те апостоли около
одра са трепетом гледали; и док су у тело
гледали беху у ужасу, а Петар са сузама
узвикну: о, Дјево, гледам тебе као живот
свих почившу, и чудим се, јер се у тебе
уселила благодат Живота будућег; ипак о,
Пречиста, моли се усрдно Сину и Богу
твоме, да спасе стадо твоје неповређено.

Канона два, кир Козме и кир Јована.
Ирмоси оба канона по два пута, а
тропари на 12.

Катавасија сваки хор свој ирмос.
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Канон први. Његов акростих је: Нека
славе богомудри.

Глас 1.

Песма 1.
Ирмос: Преукрашена си божанском

славом, а освештани и славни спомен твој
Дјево све верне сабра на весеље почињући
од Маријамије сви певају твоме Једино-
родном Сину са хоровима и тимпанима: јер
се славно прослави.

Одједном се сакупило мноштво апостола
са свих страна да испрате са небеским
војскама одлазак божанског твога тела у
небески Сион; сви они на мах дођоше ка
теби Богородице а са њима и ми славимо
часна Дјево спомен твој.

Родила си Бога и примила си почасти
победе у људској природи твојој, па си се
уподобила Творцу своме и Сину и уздигла
изнад природе, ипак си се и повинула
законима природе, зато умиреш али и са
Сином вечно живиш.

Ини канон Јована Дамаскина, глас 4.
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Песма 1.
Ирмос: Отворићу уста моја и напуниће

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

Запевајте сада младе девојке заједно са
пророчицом Маријамијом песму испраћаја,
јер се једина Дјева и Богомајка ка небеском
рају преставила.

Достојно као душевно небо примила су
те, о Пречиста, небеска станишта; појавила
си се пред Царем и Богом светло украшена,
Свенепорочна.

Песма 3.
Ирмос: Саздатељна и сведржитељна

Мудрости и сило Божија Христе, утврди
несавладиву и непомичну цркву, јер си
једини свети и у светима обитаваш.

Видећи те, о, Свенепорочна, славни
апостоли и као мртву жену али надприродно
и као Матер Божију славом обасјану,
дотицаху те рукама ужаснути и гледајући те
као богоугодно станиште.

Стигла је казна одсецања руку оног
хулника што дрско насрну на твој свети
одар. Бог сачува част теби као славом
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божанства одушевљеном ковчегу у којем он
Бог-Реч постаде телесан.

Ини.
Ирмос: Твоје песнике, о, Богородице,

живи и независни изворе, и хорове које
око себе окупљаш духовно утврди у
божанском спомену твоме и венцима
славе их удостоји.

Изашла си чиста природом из обамрлих
бедара свете Ане и разрешила си њен
одлазак из овог света, а родивши прави
Живот прешла си у живот божански
ипостасни.

Скуп богослова са свих страна света, а
са неба мноштво ангела, иђаху ка Сиону у
трену свесилно привучени, достојно служећи
твоме погребу, Владичице.

Ипакој, глас 8.
Блаженом те зову сви нараштаји Дјево јер

се у теби настани несместиви Христос Бог.
Блажени смо и ми јер те имамо као
заступницу, дан и ноћ се молиш за нас; ти и
царске скиптре утврђујеш, зато ти песму
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певамо: радуј се благодатна, Господ је са
тобом.

Песма 4.
Ирмос: Речи пророка и загонетке

објавише Христе твоје оваплоћење од Дјеве;
сјај твога блистања изађе народима као
светлост, па и бездан огласи тебе са
весељем: слава сили твојој, Човекољубче.

Погледајте људи и начудите се: Богоро-
дица као гора света у којој се Бог јавио у
наднебеске обитељи сада узлази и као земно
небо у небеском се насељу настањује.

Твоја смрт је била прелазак у вечни и
бољи живот, о, Пречиста; од пролазног
живота као божанском и непролазном
прелазиш Чиста, да у радости гледаш Сина
твога и Господа.

Отворише се врата небеска и ангели
запеваше и прими Христос девствено тело и
сасуд своје Матере; подигоше је херувими са
радошћу а серафими је славе у весељу.
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Ини.
Ирмос: Виде пророк Авакум твоје

оваплоћење од Дјеве, Вишњи, које је
било наговештено у непојмљивом
Божијем завету, па ускликну: слава сили
твојој, Господе!

Чудно беше гледати Мајку Цара свију као
небо са душом, која одлази из пустоши
земне; чудна су дела твоја Господе, слава
сили твојој Господе!

Веома је недостижан њезин Пород
Христос, којим су небеса створена и он је
својом вољом примио смрт и погреб; како
онда да се одрекне погреба и она која га је
неискусобрачно родила?

У престављењу твоме Мајко Божија,
ангелске војске својим светим крилима са
радошћу и трепетом покриваху твоје тело
шире од неба у које си Бога примила.

Песма 5.

Ирмос: Исповедамо неирециву доброту
Божију и врлине твоје Христе који увек
обитаваш у слави сапостојећег и ипостасног
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Бога. Из девичанске утробе заблистао си
онима у тами и сенки, Оваплоћени сјајније
од сунца.

Сабор апостола сакупљаше се са свих
страна света као на облацима ношен да
послуже теби Дјево као лаком облаку, јер из
тога облака засијао је вишњи Бог као
праведно сунце онима у тами и мраку.

Као гласови богоугодних свирала певаху
ти Богородице благим гласом богословни
људи духовну песму, оглашујући исход твоје
душе: радуј се бистри изворе свима живото-
давног и спасоносног Божијег оваплоћења.

Ини.
Ирмос: Ужасну се све због часног

уснућа твога: ти си се неискусобрачна
Дјево преставила од земље у вечне
обитељи и ка бесконачном животу; а
свима који ти певају спасење подари.

Нека данас разгласе трубе богослова,
нека сада речити људски језик похвали, нека
ваздух огласи сијајући неизмерном
светлошћу и нека ангели поје уснуће
Пречисте Дјеве.
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Достојно беше изабрани Божији сасуде
да будеш сва опевана и сва прослављена при
исходу своме Дјево јер сва си Богом
освештана и свима си богоугодно и
истинито објављена Богородице, свеопевана.

Песма 6.
Ирмос: На пучини мора створен

унутрашњи китов огањ предсказање је твога
тридневног погреба кога је показао пророк
Јона и он се спасе и неповређен као што је
и послат кликташе: жртву хвале приносим ти
гласом мојим Господе.

Даде теби Дјево Бог и Цар свију оно што
је надприродно: у његовом рођењу тебе као
девојку сачува а тако и у гробу тело твоје
сачува нетрулежним и прослави га
божанским престављењем, дарујући част
теби као Син Матери.

Заиста те Дјево усели Господ у светињу
над светињама, као светли свећњак духовне
светлости, као златну кадионицу која има у
себи жар Божанства, као штап и жезал
Аронов и богонаписану таблицу, као свети
ковчег и трапезу Слова живота, тако беше
Рођење твоје.
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Ини.
Ирмос: Вршећи овај божански и

свечасни празник Богоматере, приђите
богомудри људи рукама пљескајући да
дочекамо и прославимо из ње Бога рођеног.

Из тебе заблиста живот Христос
неповредивши кључеве девства. Како онда
пречисто и живоначанло тело твоје да буде
доступно смрти ?

Храм живота си била, живор непролазни
примила си, од смрти ка животу прешла си
јер си родила Христа, живот оваплоћени.

Кондак, глас 2.
Богородицу молитвама неуснулу и у

заступању наду незамениву гроб и смрт не
задржаше, него као Мајку Живота ка животу
престави Онај који се усели у њену увек
девствену утробу.

Икос:
Огради моје помисли, Христе мој, да бих

се удостојио достићи мирну обалу: чисту
Матер твоју. На темељу твојих речи утврди
ме и у тешким околностима заступај ме, јер
ти онима који траже и са вером ишту
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испуњујеш молитве. Подари ми језик за
молитвени принос и помисао непостидну,
јер сваки блистави дар излази од тебе
даваоче светлости, који си се уселио у
утробу увекдевствену.

Песма 7.
Ирмос: Бестидној јарости и огњу

успротивила се жеља побожних младића те
им огањ беше као роса, па се преподобни
младићи богонадахнутим разумом подсме-
ваху јарости и успротивише се пламену
трогласном музичком свиралом појући:
најславнији Боже наш и отаца, благословен
јеси.

У гневу своме поломи Мојсеј Богом
створене таблице божанским Духом
исписане, а његов Господ који се од Дјеве
родио сачувао ју је целу и неповређену у
небеском дому у који се сада уселила. Са
њом се веселећи певајмо Христу: најславнији
Боже наш и отаца, благословен јеси.

Уз кимвале, чистим устима, чистим,
светлим и распеваним срцем, уз милозвучне
трубе ангела, ходите девојке и чисте са
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узвишеним мислима у овај посебни и
изабрани дан престављења, па вредним
рукама пљешћите и певајте: најславнији Боже
наш и отаца, благословен јеси.

Сакупите се богомудри људи, јер она која
је стан божанске Славе преставља се од
Сиона ка небеском станишту, где је чисти
глас оних који празнују глас неизрециве
радости оних који у весељу кличу Христу:
најславнији Боже наш и отаца, благословен
јеси.

Ини.
Ирмос: Богомудри младићи нису

послужили твари више него Творцу, па су
огњену опасност мушки победили
радосно појући: најопеванији Господе и
Боже отаца наших благословен јеси.

Младићи и девојке који поштујете спомен
Дјеве и Богоматере, старешине и кнежеви,
цареви и владари појте: Боже отаца наших
благословен јеси.

Нека затрубе духовном трубом горе
небеске, нека се обрадују хумови земни, нека
се разигра срце божанских апостола, јер
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Царица одлази своме Сину са њиме да
царује, зато појмо: Боже отаца наших
благословен јеси.

Свесвештено престављење твоје божанске
и нетрулежне Матере, сабра наднебесне
чинове вишњих сила да се веселе са онима
на земљи који поју: Боже отаца наших
благословен јеси.

Песма 8.
Ирмос: Пламен преподобне ороси а

злочестиве спали, свемоћни ангел Божији
показа се деци; живоначалним изворем
учини Богородицу која руши смрт а точи
живот онима који поју: јединога Саздатеља и
Творца опевајмо и величајмо у све векове.

Следујући за божанским и свештеним
ковчегом, сво мноштво богослова у Сиону
питаху говорећи: камо сада одлазиш скинијо
Бога живога? Не престани да надгледаш оне
који са вером кличу: Творца јединога
избављени опевајмо и величајмо у све
векове.

Уздигнутим рукама којима си носила Бога
оваплоћенога одлазиш Свенепорочна и са
смелошћу као Мајка говориш Ономе кога си
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родила: оне које си ми дао заувек сачувај да
ти певају: Творца јединога избављени
опевајмо и величајмо у све векове.

Ини.
Ирмос: Богородичин пород спасао је

благочестиве младиће у пећи, у оно
време као праобраз, а сада стварно целу
васељену подиже да ти пева: појте дела
господња Господа и величајте га у све
векове.

Твој спомен славе Чиста Дјево начала,
власти и силе, и архангели и ангели,
престоли и господства, херувими и страшни
серафими, а и ми род људски певамо о теби
и величамо те у све векове.

Онај који се на чудан начин уселио у
твоју чисту утробу и оваплотио се, Он сада
прими свештени дух твој и код себе га
упокоји као добри Син, зато ти певамо и
величамо те у све векове.

О, надразумног ли чуда Увек Дјеве и
Богоматере! Уселивши се у гроб показа нам
рај; стојећи данас пред тим гробом певајмо:
Господа појте дела и величајте га у све
векове.
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На  деветој песми не певамо Чесњејшу..
него припеве Празника

Припев:
Сва племена блаженом називају тебе

једину Богородицу.
или
Припев:
Ангели видевши уснуће Пречисте

зачудише се: како Дјева узлази са земље на
небо?

затим следи Ирмос: Савладане су
препреке природе тобом Чиста Дјево, јер си
и родила и Дјева остала; живот обручује
смрт; по порођају си Дјева а по смрти жива,
спасавајући увек наслеђе твоје Богородице.

затим друга певница пева исти Припев
и исти Ирмос.

затим се на сваки тропар канона пева
исти Припев по једанпут.

Песма 9.
Ирмос: Савладане су препреке природе

тобом Чиста Дјево, јер си и родила и Дјева
остала; живот обручује смрт; по порођају си
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Дјева а по смрти жива, спасавајући увек
наслеђе твоје Богородице.

Зачудиле су се ангелске силе гледајући у
Сиону свога Владику како на својим рукама
носи душу жене која га је пречисто родила,
па јој синовски лепо говори: ходи Чиста и са
Сином и Богом својим буди прослављена.

Испратио је сабор апостола твоје
богоугодно тело, са страхом гледајући и са
великим гласом објављујући: у небеске дворе
ка Сину своме узлазиш и заувек спасаваш
Богородице нас, наслеђе твоје.

Затим прва певница пева припев
другог канона

Припев:
Величај душо моја од земље на небо

часно престављење Божије Матере.
затим Ирмос: Свако на земљи рођени..
затим друга певница пева исти

Припев и исти Ирмос.
затим на сваки тропар канона исти

Припев по једном.
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Ини.
Ирмос: Свако на земљи рођени нека

заигра духом просвећен, нека празнује
бестелесних духова природа поштујући
свето престављење Богоматере и нека
запева: радуј се свеблажена Богородице
чиста Увек Дјево.

Ходимо на Сион, на божанску гору Бога
живога и радујмо се гледајући Богородицу,
њу Христос као Мајку своју усели у најбољи
божански хлад, у светињу над светињама.

Ходимо верни, приступимо гробу Мајке
Божије и загрлимо га срцем и устима и
очима и лицем, чисто се дотакавши њега
захватамо бројне дарове исцелења од извора
који увек тече.

Прими од нас песму испраћаја, Мајко
Бога живога и твојом светлоносном и
божанском благодаћу осени народ наш,
подари мир христољубивоме народу твоме и
опроштај грехова свима који ти поје и
спасење душа наших.
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Затим обе певнице скупа певају први
Припев и први Ирмос

па други Припев и други Ирмос

Светилен
Подобан: Небо звездани..
Са свих страна апостоли овде окупљени,

у Гетсиманском селу сахраните моје тело, а
ти Сине и Боже мој прими душу моју. (три
пута)

На хвалитним стихире на 4;
Глас 4. Подобан: Јако добља..
При твоме славном уснућу радују се

небеса, и војске ангела се обрадоваше, а
земља се развеселила, мада ти погребну
песму певаше, као Матери Онога који влада
свима, неискусобрачна Пресвета Дјево, која
си род човеков избавила, од прародитељске
осуде. (два пута)

Божијом наредбом, са свих страна земље,
окупише се најбољи од апостола да те
сахране, и гледаху како се са земље
узносиш, и гласом Гавриловим ти са
радошћу кликтаху: радуј се носиљко целог
Божанства, радуј се једина која си твојим
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Породом земне са небеским сјединила.
Ти си Живот родила, и ка бесмртном

животу си прешла, при твоме часном
уснућу, ангели су те понели заједно са
началима и силама, апостолима и пророцима
и целом творевином, а Син твој је примио
непропадиву и непорочну твоју душу, Дјево
и Мати Богоневесто.

Слава и сада, глас 6.
На твоје бесмртно уснуће, Богородице и

Мати Живота, апостоли на облацима по
ваздуху летаху, и по свету расејани у један
хор дођоше пред пресвето твоје тело, да га
часно сахране, и теби гласом Гаврила у
песми говораху: радуј се благодатна Дјево и
Мати безневесна, Господ је са тобом. Са
њима моли као Сина твога и Бога нешега да
се спасу душе наше.

Славословље велико.
Отпуст и даје се уље из кандила

Пресвете Богородице.
Час први и коначни отпуст.

На Литургији:
Блажена од првог канона песма 3. на

4 и од другог канона песма 6. на 4
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После входа: Тропар празника, Слава
и сада.. кондак.

Прокимен, Песма Богородице, глас 3.:
Велича душа моја Господа, и обрадова се
дух мој Богу Спасу мојем.  (Лк.1,46-47)

Стих: Што погледа на смерност
слушкиње своје, јер гле од сада ће ме звати
блаженом сви нараштаји.  (Лк. 1,48)

Апостол Филипљанима, зачало 240.

Алилуја, глас 2.: Устани Господе у
починак твој, ти и ковчег светиње твоје. (пс.
131,8)

Стих: Заклео се Господ Давиду истином
и неће се ње одрећи. (пс.131,11)

Еванђеље по Луки, зачало 54.

Уместо Достојно пева се Ирмос:
Побеждајутсја јестества устави.. све до
Оданија.

Причастен: Чашу спасења ћу примити, и
име Господње призвати. (Пс.115,4)
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На трпези бива утешење братији. А ако је
празник у среду или у петак, разрешава се
само на рибу и вино. Ако ли је у понедељак:
мирјанима се разрешава на месо, сир и јаја,
а монасима само на рибу и вино.

Овај празник се слави девет дана.

МР
Треба знати ако се догоди празник

Успења Пресвете Богородице у недељу:

У суботу на Малој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире васкрсне

гласа на 4; Слава и сада: празника. На
стиховње стихира васкрсна 1; и празника
стиховње са Великог вечерња са припевима
празника; Слава и сада: празника. Тропар
васкрсан; Слава и сада: празника. Мала
јектенија и отпуст.

На великој вечерњи
После уобичајене катизме на Господи

возвах.., стихире васкрсне 3; Анатолијева
(источна) 1; и празника 6; Слава и сада:
празника. Вход, прикимен дана и три
паримије празника.  На литији стихире и
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Слава и сада: празника. На стиховњим,
стихире васкрсне; Слава и сада: празника. На
благосиљању хлебова: тропар празника (три
пута) и Читање из Посланица.

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар васркрсан (два

пута) Слава и сада: празника. После
уобичајених катизми сједални васкрсни са
њиховим богородичним; Читање из
Толковног Еванђеља редовне недеље. Затим
Полијелеј и тропари: Ангелскиј собор.. и
сједални сви празника по једанпут. Читање
празника. Степена гласа; Прокимен и
Еванђеље празника. Затим Васкрсење
Христово.. 50. псалам и целивање Еванђеља
по обичају. Затим: Слава: Молитвама
Богородице.. И сада: исто то. Стихира
празника.

Канон васкрсан са ирмосем на 4;
Богородици на 2; и празника оба канона на
8; Катавасија: Ирмоси празника оба канона.
После 3. песме кондак васкрсан и икос
празника (једанпут). После 6. песме кондак и
икос празника, и Чтенија Пролога. На 9.
песми припеве не певамо него Чесњејшују..



Светилен васкрсан; Слава и сада: празника.
На хвалитним стихире васкрсне 4 и празника
4 са припевима празника; Слава: празника; И
сада: Преблагословена јеси.. Велико славо-
словље. Трисвето, тропар само васкрсан,
јектенија и отпуст. Даје се уље из кандила
празника, затим Еванђелска стихира и
Оглашеније и уобичајени излазак и први час
у припрати. На Првом часу тропар васкрсан;
Слава: празника; И сада богородичан
часова; После Оче наш.. кондак васкрсан и
отпуст. Такође и на осталим часовима
тропар васкрсан; Слава: празника; И сада:
богородичан часова; кондаке празника и
васкрсан говоримо наизменично.

На литургији
Блажена васкрсна гласа, на 6; и празнка

песма 3. на 4; После входа тропар васкрсан
и празника; Слава: кондак васкрсан; И сада:
празника. Прокимен, Апостол, Алилуја,
Еванђеље и причастен дана а затим
празника.

Са црквенословенског језика превео:
Епископ Лукијан
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