
ВАСКРШЊА ПОС ЛАНИЦА

Ово је дан који створи Господ,
обрадујмо се и узвеселимо се у њему!
(Пс 117,24)

В
аскрсење Христа и Спаситеља нашег је, 

браћо и сестре и сва наша духовна децо ши-

ром васељене, „Празник над празницима, 

и Славље над слављима“ – Чудо над свим 

чудима и Дар над свим даровима, који је 

Свемогући Бог, у Својој неизмерној милости и љубави, 

даровао роду људском. У овом Дару се налазе сви дарови; 

у овом Благослову сви благослови – како овде на земљи, 

тако и на небесима (ср. Еф 1,3).

Васељена је озарена лучом светлости Божје истине, а чо-

вечанство је испуњено великом радошћу, као највећим 

благом коју нам са неба шаље Божје Провиђење. 

Оно што су древни пророци и Богом надахнути људи пре 

много хиљада година пророковали, и изабраном народу 

Божјем саопштили, догодило се јавно, величанствено и 

славно пред лицем многобројних сведока и очевидаца 

(ср. 1. Кор 15,4–8).

„Васкрсни, Господе, суди земљи!“ (Пс 82,8) – записао је 

Пророк Божји; а ми, ево после толико векова, певамо ту 

исту песму, знајући да се она управо односи на Христово 

Васкрсење.

Васкрсење потврђује да је човек створен за вечност, за 

бесмртност, а не за пролазност.

Свети Апостоли, видевши Његов празан гроб, посведочи-

ли су својим животом оно што су чули, видели и рука-

ма својим опипали (ср. 1. Јн 1,1), радосно и неустрашиво 

објављујући Христово Васкрсење људима Јерусалима и 

Палестине (ср. Дап 4,20). И они су, са Женама Мироно-

сицама, били први весници да је Спаситељ света, Својом 

голготском жртвом и Својим славним васкрсењем, отворио роду 

људском врата Царства Божјег „у којем се милост и истина срето-

ше, а правда и мир пољубише“ (Пс 85,11).

Васкрсење Христово није радост дата од овога света. Извор те ра-

дости је у доброти и љубави Божјој; и она носи печат вечности. 

Њено постојање и њено трајање не зависи од воље и власти људи, 

већ од свемогуће воље и силе Божје. Стога је Спаситељ и рекао 

ученицима Својим да ову радост нико неће узети од њих (ср. Јн 

16,22).

Својим славним васкрсењем Спаситељ нам је даровао живот веч-

ни (ср. Рим 6,23) и радост вечнога живота, јер је „Христос устао 

из мртвих, те постаде првенац оних који су умрли“ (1. Кор 15,20) 

– радост, јер је жртва за наше спасење принета на Крсту, и ми 

смо на слободу позвани (ср. Гал 5,13); радост, јер смо Пречистом 

Крвљу Спаситеља нашег очишћени од прародитељског греха (ср. 

1. Јн 1,7);  радост, јер кроз Васкрслог Христа улазимо, руковођени 

Духом Светим, „у радост Господара својега“ (Мт 25,21).

Васкрсењем Христовим извршила се тајна искупљења рода 

људског од греха и смрти. Ова нова Пасха Господња открива нам 

истину да смо прешли из смрти у живот (ср. Јн 5,24); и да Христос 

остаје са нама у све дане до свршетка века (ср. Мт 28,20).

Кад знамо да је Господ са нама и у нама, треба Њему и да се об-

ратимо, Њему своју тугу и муку да исповедимо. Он ће нас утеши-

ти, ојачати и кроз овоземаљски живот водити. Чувајмо тај Божји 

дар у себи и пазимо, децо наша духовна, да Господа не увредимо 

каквим грехом.

Из љубави према Њему, не допустимо да нас упрљају наши греси. 

Кад нас непријатељ нападне, попут Апостола Петра, завапимо: 

„Господе, спаси ме!“ (Мт 14,30). 

Српска православна црквасвојој духовној деци
о Васкрсу 2012. године

ИРИНЕЈ
по милости Божијој православни Архиепископ пећки, митрополит 
београдско-карловачки и Патријарх српски, са свим архијерејима 
Српске православне цркве – свештенству, монаштву и свима сино-
вима и кћерима наше свете Цркве: благодат, милост и мир од Бога 
Оца, и Господа нашега Исуса Христа, и Духа Светога, уз радосни 

васкршњи поздрав вечне истине, наде и љубави:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
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Разуме се, у животу ћемо доживети многе невоље, неправ-

де и жалости. Али знајмо да Господ – уколико смо са Њим 

– и највећу жалост претвара у радост, јер је рекао Својим 

ученицима и Апостолима: „У свету ћете имати жалост; али 

не бојте се, Ја сам победио свет“ (Јн 16,33).

Богочовек је и сâм за живота доживео много жалости, 

патњи и страдања. На Велики петак десио се највећи 

и најстрашнији обрачун у свеопштој историјској борби 

између добра и зла, између истине и неистине, између жи-

вота и смрти.

Најтајанственије питање које поставља сваки човек, а које 

је још пре неколико хиљада година поставио Праведни Јов, 

гласи: „Кад умре човек, хоће ли оживети?” (Јов 14,14). Пред 

овим вечним питањем и највећи умови света сагињу гла-

ве и ћуте. А ми Хришћани знамо смисао нашег живота, и 

имамо нашу наду – а наша нада је у Васкрслом Господу. 

„Ја сам васкрсење и живот; који верује у Мене ако и умре 

живеће“ – рекао је Спаситељ света (Јн 11,25).

Негде је записано да човек почиње да умире истог дана 

када се и роди. Али почиње да истога дана васкрсава за 

живот вечни када прима Христа као свога Спаситеља и Го-

спода, то јест, када почне живети животом по Христу.

Да бисмо јеванђелски живели, драга браћо и сестре, по-

требно је да се наоружамо свеоружјем Божјим, да се обуче-

мо у оклоп правде (ср. Еф 6,13–14); а поврх свега тога, да се 

обучемо у љубав, која је свеза савршенства (ср. Кол 3,14).

„Ово вам заповедам“ – каже Благи Христос – „да љубите 

једни друге“ (Јн 15,17); „По томе ће сви познати да сте Моји 

ученици ако будете имали љубав међу собом“ (Јн 13,35); 

„Од ове љубави нико нема веће, да ко живот свој положи за 

пријатеље своје“ (Јн. 15,13); „Као што Отац љуби Мене, и Ја 

љубим вас; останите у љубави Мојој“ (Јн. 15,9).

Ето какву нам је заповест оставио Христос. Ни један зако-

нодавац, ни један мудрац овога света, није могао измисли-

ти савршенији и благотворнији закон: јасан, једноставан, 

користан и свуда применљив. Овај закон је основ живота, 

тамо где нема љубави влада мржња, зло, порок, грех, хаос, 

завист, злоба, освета, уништење живота.

Овај Христов закон је свакоме достижан: ученом и неуче-

ном, богатом и сиромашном, здравом и болесном, силном 

и немоћном, генију и неписменом, старом и младом.

Својим славним Васкрсењем Спаситељ је, у исто време, от-

крио и непоклебивост и животворност Своје Свете Цркве на 

земљи, у којој живи и дела Дух Свети. Она је живи органи-

зам Бога и Спаса нашега, Који се лично пројављује у Светој 

Литургији кроз Свету тајну Причешћа, јер Црквом управља 

и руководи Дух Свети, а не дух овога света.

Сви ми крштени и просвећени Духом Истине постали смо 

чланови Цркве Христове.

Зато, сваки од нас силом вере дане нам од Бога, може да 

каже: „Све могу у Христу, Који ми моћ даје“ (Фил. 4,13), не-

престано питајући: какав сам ја члан Цркве Христове? Да 

ли сам послушан својој Цркви која ме учи добру, честито-

сти, светости и племенитости; учи и мене и децу моју?

Својим Васкрсењем Христос сједињује с нама наше миле и 

драге, живе и преминуле у Православној вери. Њиме знамо 

и осећамо да су они са нама и ми са њима спојени нераскидивим 

везама у вечној љубави Божјој.

Овај велики дан, свети дан, дан Васкрсења Господа нашега Исуса 

Христа, својим значењем, својом поруком и поуком обавезује све 

нас да своју веру православну чувамо и правилно је исповедамо. 

Обавезује нас да изнад свега – у сваком човеку, и у себи самима 

– чувамо људско достојанство. Јер је Син Божји узео на Себе грехе 

свега света, пострадао и васкрсао, да би све људе учинио синовима 

Божјим (ср. Еф 1,5).

Овај Празник нам налаже да свој живот проводимо у пуном 

осећању одговорности. Дужности које обављамо – било да смо у 

дому, у пољу, у фабрици за машином, као учитељи и васпитачи, као 

свештенослужитељи и проповедници Истине, као државници и чел-

ници овога народа, да их обављамо ваљано и одговорно. Увек у име 

Бога Који нас је задужио да љубављу и жртвом искупљујемо време 

свога живота, при том чувајући се да нико због нас не заплаче и не 

буде жалостан. Благодарећи Васкрслом Господу, свака невино про-

ливена суза човечја сачувана је у недрима Богочовека.

Стога, децо наша духовна, чувајте у љубави тајну живота коју је уста-

новио и осветио Сâм Бог. Ово ради благостања и угледа нашега, ради 

наше деце – највећега блага, због којих живите и радите. Искрена 

верност и узајамно праштање да не изостане.

Поштујте и чувајте светињу хришћанскога брака, јер је она основ 

узвишене, здраве и честите породице. Чедоморство, највећи злочин 

овога века, као куга се шири у нашем народу. Страшно је и помис-

лити да пола милиона нерођене деце сваке године бива лишено 

живота, не угледавши светлост света. Супружници, имајте на уму 

речи Господње: „Не убиј; јер ко убије, биће крив суду“ (Мт 5,21).

Поздрављамо наше мајке, које љубављу даноноћно бдију над колев-

кама своје деце, на овај велики дан радости и живота. Поздрављамо 

болесне, презрене, понижене и утамничене; поздрављамо све 

трудољубиве и раднике, путнике и намернике; учитеље и оне који се 

уче; поздрављамо ктиторе и приложнике, неимаре и задужбинаре. 

За прогнане и изгнане са својих огњишта са вером и надом молимо 

се, да Бог обрише сваку сузу са лица њихових (ср. Отк 7,17). Непре-

стано се молимо Васкрслом Христу за нашу браћу и сестре на Косову 

и Метохији. Молимо их да никада не клону духом и да остану верни 

својој Православној вери на свом и нашем прадедовском огњишту.

Износећи пред вас, драга браћо и сестре, значај Светог Васкрсења 

Христовог за васцело човечанства, у очинској љубави, молимо вас 

да здраво и трезвено пазите на догађаје и време у коме живимо. 

Разликујмо добро од зла, привремено од вечног, непропадљиво од 

пропадљивог.

Молимо се Васкрслом Господу да Његово Васкрсење доживимо као 

своје сопствено васкрсење и избављење од духовних и моралних 

болести и искушења сваке врсте!

Нека све вас у Отаџбини, вас у расејању као и све људе добре воље, 

обасјају светли зраци Христовог Васкрсења.

„Не бојте се, Ја сам победио свет. Ја сам васкрсење и живот, и сва-

ки који вјерује у Мене, ако и умре, живјеће”, сведочи нама за наук 

Васкрсли Господ.

Христос васкрсе!

Ваистину васкрсе!

Дано у Патријаршији српској у Београду, о Васкрсу 2012.
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Б Е С Ј Е Д А

Тодор Жива љевић Велички

СРПСКУ ДРЖАВУ СУ 
ОСНОВАЛИ СВЕЦИ

Преосвећени Владико Јоаникије,

Часни Оци и сестре,

Високоучени васојевски народе, 

Западе ме велика част и још већа обавеза да Вас по-

вежем са временом Светих отаца наших, Симеона 

Мироточивог и његовог сина Растка. Са временом 

јединствене историјске и духовне појавности када 

су Свеци градили и уздизали државу, уписавши се 

тако у цивилизоване богодане народе. Вријеме када 

се још знало да је Породица основна ћелија друшт-

ва, а њени чланови веза прућа коју је тешко, због 

увезаног заједништва, саломити. Вријеме када се 

Отац на Сина наслонио, а Син Оцу срцем и душом 

исписао Житије, да ваздижући Га и себе ваздигне до 

неслућених висина Вјечности, до јединственог идеа-

ла Светости. 

Да Свети Син Очеву држав-

ност у Божји Закон уобручи, 

благословљем и ваздизањем 

себе и оца. Управо онако 

како је епископ Николај 

Велимировић, на Савиндан, 

у Жичи, 1940. године из-

рекао да су “Српску државу 

основали свеци. Не пирати 

и не разбојници, нити как-

ви вукодлаци, него српски 

свеци… И тај факат да су 

свеци основали нашу држа-

ву представља један снажан 

печат, уроњен дубоко у нашу 

историју и културу… и у нашу 

душу, и у цео бит живота на-

шега до дана данашњега…”

Јединствено је, дакле, у историји духовности европских народа, 

да су свеци градили државу, да се историја и легенда преплићу, 

да се на факта надодају легенде које је вријеме времену преда-

вало до наших дана, творећи и проносећи каже, обједињујуће 

изреке о називима Мјеста, Вода, Извора, Стијена, путева и Ста-

за, Пролаза и Божјих задужбина. Уистину, нешто слично нам се 

још једном, у нејаком одразу, догодило, када је устаник Црни 

Ђорђије, са узбуњеном рајом, ударао темеље модерној српској 

државици, која се помаљала иза бријега Београдског пашалу-

ка, а Доситеј и Вук својим радом јој ударили тако потребан 

печат духовности и свевремености. 

Чини се да наш народ у овом времену бешчашћа и 

раздуховљености не само што није одао дужно признање 

двојици српских патријараха, великих и снажних народних 

трибуна, Светаца који су земљом ходили и Божју правду међ’ 

људима дијелили, него се од њих и не-

праведно удаљили, ако не и отуђили. 

Уистину, свјесни смо чињенице да су на-

ступила “нова времена,… нови закони, 

нови морали”. Да се човјек данашњице 

неспорно много измијенио, када се данас 

сваке деценије, а можда и сваке године, 

понешто темељно измијени у његовом 

животу. Убрзано живљење технициране 

цивилизације и психологија потрошач-

ког друштва, нажалост, поткопале су 

човјекове духовне темеље, одвевши га у 

другу крајност да религиозно опусти, да 

се духовно уруши и отуђи на примјерима 

окултизма и парапсихологије, морално 

се посувративши и потонувши у глиб 

садашњице. Данас се већ уочава чу-

дан феномен, да такозвани модерни, 

самољубиви и горди човјек, који умишља 

Изговорено на Светосимеоновској академији у Беранама,
26. фебруара 2012.
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да са њим почиње цивилизација, не само да се пред новим 

чињеницама не би понизио и признао да у нечему нема право, 

него је склон да се понаша као судије Галилејеве и Копернико-

ве. 

И, зато, молим вас: вратимо се Извору. 

Нарочито ми, јер нама је најпотребнији. 

Да се не изгубимо у времену и простору успостављања нових 

непровјерених вриједности. Да не заборавимо сопствену, до 

небеса ваздигнуту вертикалу. Да будемо свјесни, да је све, бар 

код нас, започињало из ничега, прегалачким дјелом, подви-

гом светоотачке лозе Немањића када се Гласовити Велики жу-

пан Немања дрзнуо да сабира и просвјећује несабрани српски 

народ, под Укровље једне Државе и Цркве. У времену када се 

моћна Византија распадала, а бијесно Латинско царство крваво 

војевало против браће у Христу. Да не заборавимо на јединствено 

Свету мисију, одбјеглог Младића који ће заноћити у имену Рас-

тко, да би објутрио именом Саве Освећеног. Да не заборавимо 

на тако јединствен чин, када ће на Очев угаони камен укровити 

Рашкој земљи црквено признање и позвање под Светом руком 

Никејског саборног патријарха. Саборни Отац се на Саборнога 

Светога Сина, а Син на Оца наслонио. И, заиста, јединствено у 

европском средњовјековљу, Отац и Син, заједно ће темељити 

вертикалу наше државности и духовности, у јединствену “Кућу 

на Друму”, у којој смо се упркос Истоку и Западу, Божијим про-

мислом пронашли и обдржали. 

У овом времену својеврсног пада духовности, у разградњи по-

родице као основне ћелије друштва, понајбоље израженом кроз 

“терор дјеце над родитељима,” високо свијетли примјер Оца и 

Сина. Библијски приповиједа и прича о томе како је Отац дао 

живот сину, а син Оцу – Вјечност. Како су Свети Отац и Свети 

Син, подигли, за времена, Хиландарски храм у спомен свој и 

свог Отачаства. И, умјесто да се данас угледамо на јединствено 

свијетле примјере из наше одуховљености, готово несвјесно под-

ржавамо негативан феномен, гдје су дјеца “старија” од очева, 

позванија и богоданија, потврдивши тезу да живимо у време-

нима духовне субкултуре, временима поремећених вриједности, 

губитка златне нити духовности у нама. Уистину, не само ми, 

него и савремени човјек уопште, 

изгубљен достигнућем виртуелне 

цивилизације све даље је од себе, и 

још даље од Бога у себи. Доказује се 

теза да човјек који не живи Божији 

живот живи Сатанин који га коначно 

води ка укинућу Цивилизације чији 

је он Универзални носилац. Умјесто 

да се окренемо нашој Ризници 

свијетлих и свевремених примјера 

духовности и светости, предајемо 

се примјерима отуђене и давно по-

трошене Западне цивилизације гдје 

је врховни бог Профит. И, умјесто, 

понављам, да се окренемо духов-

ном и моралном начелу светости, 

које је ушло у живот нашег народа кроз најсвјетлије 

примјере наших Светих Отаца, ми се клањамо Идо-

лима такозване савремене цивилизације. Као да 

нећемо да знамо да душа нам није света, ако не 

зрачи светом добротом. Да нисмо свети, ако други-

ма не дајемо дио наше светости. Да није Света рука 

која не даје од срца, и давањем благосиља. Да нису 

Свете ноге, ако на добар и Свети пут не воде. Да нам 

Светост не буде истинска потреба духа, ако то није 

из нас самих. 

Дакле, драги моји, не тражимо свето у бесветом 

и профаном него у “узвишеном идеалу свето-

сти”, у Светим дјелима Светих људи који нам као 

свијећа и путоказ могу послужити и у овим отуђено 

Последњим временима. Не заборавимо да су Свеци 

наши Светим ногама ову Свету земљу нашу опходи-

ли и посветили је Тропрстећи је. 

Увезали нас под окриље Божијег Сина. 

Ријеч је, дакле, о јединственом Феномену светости 

као незамјенљивом достигнућу Хришћанства, које 

је, чини се, посебан вид добило под кровом Наше 

цркве, која се кроз живот и дјело њених утемељивача 

удостојило и подигло до највиших примјера.

Посматрајући, са дистанце од осам вјекова, све-

тоотачко дјело Светог Оца Симеона Мироточивог 

и Његовог сина Светога Саве, све више добија на 

вриједности, док лутамо кроз ововремену тмицу и 

невидјелицу. Њихов Свети чин свијетли, подсјећајући 

нас на вријеме, када обневидјелу и духовно запуш-

тену земљу учинише да прогледа и удостоји се мир-

ских и светоотачких закона. Да човјек ништа није 

ако није пројекција Духа Божијег, ако у себи не по-

несе Изворне Истине због којих и од којих постоји 

овај свијет. Дакле, обавезнији смо сада но икад прије 

да се вратимо њиховом дјелу које није случајно, ни 

тренутно, јер да је једно или друго, не би овако дале-

ко засвијетлило кроз вјекове. 
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Ј Е В А Н Ђ Е Љ Е  И  М И

ђакон мр Нико ла Маројевић 

СВЕ ЈЕ МОГУЋЕ
ОНОМЕ КОЈИ ВЈЕРУЈЕ

И
ма ли већега чуда у човјековом жи-

воту од вјере, тог небеског дара и за-

логе вјечног живота? Може ли човјек 

да живи у врлини ако нема вјере у 

божанско, ако нема неког свише ко 

ће дати смисао људској егзистенцији? Човјек је 

створен, самим тим пропадљив – и нема за њега 

излаза уколико не прихвати своју коначност у 

овоме животу. Човјек који има вјеру – који вјерује 

– све може зато што је вјера та која обликује 

његов живот. Вјера није привезак, амблем, који 

човјек носи као неки статусни симбол. Вјера је 

начин живота. То је небески образац земаљског 

живљења. Једино вјером прекорачујемо грани-

це овог свијета, и једино нам вјера даје наду 

у спасење и у виши свијет, у коме је сачувана 

његова духовна љепота и спремност на жртву 

за ближњег. Љубав даје крила вјери. Љубав 

према Богу и према ближњем. Зато су важне 

ове двије заповијести. Ко има љубав има све! 

Пакао није неки узаврели котао, пакао је не 

вољети више. Вољети мање је још увијек љубав. 

Одсуство љубави је смрт за човјека. Томе води 

све веће отуђење човјека од другог човјека и 

од творевине. Зато се природа буни, и имамо 

свако мало неки потрес. Еколошки проблем је 

посљедица човјековог начина живота. Његовог 

поробљавања творевине. Човјек је заборавио да 

је рођен да служи, а не да му се служи.

У трагању за смислом живота крије се његово скривено значење – и 

то трагање је у ствари оно што чини човјека личношћу, тајанственом 

и недокучивом за оба свијета. Ако се истинска борба Бога и ђавола 

одвија у људском срцу – то не значи ништа друго до да ту треба 

тражити и исходиште и жижну тачку човјековог унутарњег бића. 

У игри свакодневних животних ситуација рјешава се човјекова 

судбина. Због тога је важан сваки наш поступак, и ријечи и дјела. 

Хришћани имају велику одговорност пред Богом и човјеком. Нис-

мо ми овдје дошли да будемо мед земљи него со (Мт. 5, 13). Зато 

су многобројна и разнолика искушења која нападају човјека. Она 

често помућују ум, слабе расуђивање, гуше нерве, али и престају 

кад у молитву прерасту тешкоће које могу изгледати непремости-

ве. Пост и молитва су несавладиво оружје. То нам најбоље показује 

Јеванђеље о ђавоиманом. Видимо бјесомучног, несрећног човјека 

опхрваног демонским нападима. Отац га приводи Христу немоћан 

пред злим дусима. Христос му даје наду у спасење: Ако можеш 

вјеровати, све је могуће ономе који вјерује (Мк. 9, 23). Његове 

ријечи превазилазе овај појединачни случај. Њихово значење је 

универзално људско. Важе за сва времена и сваког човјека. У њима 

је садржано човјеково есхатолошко назначење. Човјек није створен 

да буде потркалиште демона и демонских сила, ма како оне наоко 

изгледале моћне и непобједиве. Демонске силе, зли духови, постају 

плијен ништавила – а човјекова душа постаје храм живога Бога, 

стјециште вјечног, непролазног, непропадљивог живота. Христос је 

за хришћане мјера свих ствари, а читава скала вриједности живота 

и историје јесте христоцентрична. Циљ историје и човјековог жи-

вота, посматрано из угла хришћанске философије, постаје сусрет 

са Христом. Стога и ми вапијемо: Вјерујем Господе, помози мојему 

невјерју! (Мк. 9, 24). Амин.
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СВЕ ЈЕ МОГУЋЕ
ОНОМЕ КОЈИ ВЈЕРУЈЕ

П О У К А

О ДУХОВНИШТВУ
Игуман Иларион: Неки духовници постављају ви-

соке аскетске захтеве пред људе што им долазе на 

исповест, па и пред децу, нарочито инсистирајући 

на држању строгог поста неколико дана уочи 

причешћа. Једна васпитачица из дома за незбрину-

ту децу довела је групу сирочади у један московски 

манастир да се причесте. Настојатељ манастира 

питао је јесу ли су деца држала пост три претход-

на дана; када се испоставило да то није био случај, 

он никоме није допустио да се причести. При томе 

је казао: «Запамтите, децо: код Бога ништа не бива 

тек тако».

Митрополит Антоније Блум: Мислим да он није 

поступио правилно. Сматрам да би Бог ту децу при-

мио са љубављу: та она су прекршила једно црквено 

правило за које никада нису ни чула! Деца нису 

била приморана да испоштују то правило, јер је 

васпитачица, вероватно, желела да мала сирочад 

приђу Богу с радошћу, а не са осећајем да се Богу 

прилази једино с тешком муком, да се Њему не при-

ступа «тек тако». Замислите овакву сцену: мајка 

седи у својој соби, одевена у белу хаљину. Напољу 

је пролеће. Врата су отворена.. Њен синчић се игра 

у врту. Гле, ето га у песку, па у трави, трчкара, ваља 

се, скакуће, сав се испрљао. У једном тренутку из-

ненада се сетио маме – није се сетио главом, него 

се срце његово сетило маме, и у њему се родио си-

лан порив да јој се баци у загрљај, да је пољуби. 

Потрчао је к мајци. Шта да чини? Да га заустави, 

да каже: «Та шта си то наумио? Зар не видиш да 

сам у белој хаљини, да ћеш ме сву испрљати? Хајде 

прво да се окупаш!»? Ако је мајка осећајна и раз-

умна, заборавиће на своју хаљину, на своју бели-

ну. Одазваће се на ту нежну детињу љубав, ставиће 

чедо у крило, загрлити га, дати му да је пољуби – па 

нека умаже и хаљину и њено лице, није важно - и 

онда ће га опет пустити да се игра. Чини ми се да 

се и Бог према нама овако поставља. Према томе, 

када дете долази на причешће, оно треба да у себи 

осећа порив и радост: идем Христу, Који ме, као и 

- «Мама.» - «А слажеш ли се са тим списком?» - «Наравно, 

чим мама каже да то није добро». - «Хајде да мало одложи-

мо тај списак у страну и да попричамо. Знаш ли ти нешто о 

Христу?» - «Да, мама ми је причала о Њему, читали су ми 

Еванђеље». - «И како ти се чини: да ли ти се Христос допада, 

да ли би волео да упознаш са Њим и да се спријатељите?» Дете 

размишља извесно време и обично каже: «Да, волео бих да Он 

буде мој пријатељ». - «А знаш ли ти шта је то пријатељство? 

Пријатељство се састоји у томе да своме пријатељу будемо 

верни у свему, да чинимо све да се он не ожалости, да свим 
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силама настојимо да му донесемо радост. Ако је 

тај пријатељ старији, паметнији или бољи од тебе, 

онда чиниш све што је у твојој моћи да личиш на 

њега. Шта мислиш: да ли би желео да са Христом 

склопиш овакво пријатељство?» - «Да, волео бих 

да будем Његов пријатељ!» - «Е па, ево шта ћемо 

учинити. Сада ћеш заборавити на тај списак и одго-

ворити ми: када би сада Христос на видљив начин 

стајао пред тобом (а невидљиво Он већ овде стоји) 

и када би те упитао: Реци Ми, имаш ли нешто што 

те је срамота да Ми кажеш или због чега те је сра-

мота да Ја то знам чак и да Ми то не повериш - шта 

би ти одговорио на то?» И дете се поверава: «Лагао 

сам, чинио сам овакве и онакве ствари. Било би ме 

срамота да Христос то сазна – а Он то ипак зна. Шта 

да радим?» - «Ти Му онда то сам реци, не тако да 

Он то зна без тебе и мимо тебе, него Му једноставно 

откриј све: да си крао бомбоне, да си лагао, да ниси 

слушао старије јер те је мрзело да послушаш, да си 

исмевао неке своје другове, да у пријатељству ниси 

био веран. Реци Му да ли си се заузимао за свога 

друга када су га други дечаци вређали, исмевали, 

неки пут га можда и тукли? Да ли си стао поред 

њега и казао: ако желите да бијете њега, туците и 

мене?» - «Нисам». - «Ето, покај се за ово». Тако се 

дете може научити да се каје за своје реалне грехе, и 

то зарад пријатељства са Богом, зарад пријатељства 

са Христом, јер је Христос његов Пријатељ, а печат 

пријатељства јесте верност, жеља да се пријатељу 

причини радост и да се никада не буде узрочник 

његове ожалошћености или бола. Ето на који начин 

ваља разговарати са дететом.

А оно што се односи на дете односи се исто тако и на 

одрасле, јер огроман број одраслих људи долази на 

исповест као деца, са списком грехова, знајући да 

ни једно, ни друго, ни треће не ваља чинити, али не 

исповедају те грехе зато што они нарушавају њихово 

пријатељство са Богом, што га они изопачују, што се 

због њих они не могу назвати пријатељима Христо-

вим, него из других разлога. И у том погледу спи-

скови не помажу. Они човека упознају са гресима о 

којима он није имао појма и које нема потребе да 

познаје, јер ти греси нису примерени ни његовом 

узрасту, ни његовом полу, ни његовој зрелости. По-

требно га је, међутим, учити да посматра самога 

себе, да тражи у Еванђељу она места од којих срце 

гори, од којих се буди жеља да се те речи следе, од 

којих се ум очишћује, а воља постаје чвршћа. Па 

ако се покаже да дечак или девојчица или одрастао 

човек крши оно што је на написано тим местима, 

он нарушава своју верност Богу у ономе у чему је 

клица те верности већ постојала. Ето одакле ваља 

мама, воли, Који жели да ме загрли, Који жели да ми пода-

ри нежност, Који ми допушта, без обзира на то што је Он Бог, 

да будем Његов дечак или Његова девојчица... Ето на који се 

начин ваља постављати према детету које долази да се при-

чести.

А што се тиче достојности, опростите, али милиони људи посте, 

и држе строги пост и уочи причешћа, и у другим околностима, 

а може ли се руку на срце рећи да од тога постају бољи, односно 

ближи Богу? Не, не би се могло рећи. У многим случајевима 

требало би казати: боље да ниси такав лицемер, боље да не 

испуњаваш сва правила типика с толиком прецизношћу, а да 

не заборављаш љубав и милост, и опраштање, и све врлине о 

којима Христос говори.

Сећам се једне епизоде из житија Св. Филарета, Патријарха мо-

сковског: у једном селу служио је свештеник склон пијанству, 

а у другом су сви били пијанице, и тамошњи свештеник није 

могао да са њима изађе на крај. Филарет помисли: да поставим 

тог пијаног свештеника на парохију где су сви испичутуре, јер 

и тако и тако нисам кадар ништа за њих учинити. И изврши 

премештај. Свештеник-пијанац дође на парохију, обрати се 

пастви и рече: «Ево како ствари стоје, браћо: Владика је очајан 

и због вас и због мене, јер смо сви огрезли у пијанство. Ја сам, 

као свештеник, дужан служити Свету Литургију сваке недеље, 

у сваки празнични дан, и дужан сам причешћивати се на 

Литургији, без обзира на то што пијем. Ево шта бих вам пред-

ложио: долазите у цркву, и сви ћемо се заједно причешћивати: 

причешћиваћемо се заједно, оплакујући себе, кајући се пред 

Богом због тога што смо недостојни да Му приступамо, али 

и исповедајући веру у милост Његову». И шта се догодило? 

Из животописа митрополита Филарета познато нам је да је 

од пренеражености, од благодарности и од дејства Духа Све-

тога кроз Тајну и непосредно на њихове душе, које су се от-

вориле према Богу, читаво село почело да се мења; после из-

весног времена пијанства је нестало – и свештеник је постао 

трезвењак, и сељани су се исправили. Ово је драгоцен пример. 

Ти људи нису постили, нису се строго држали типика - при-

ступили су Богу зато што је Он био једини Ко је могао да их 

воли и тако недостојне. Има једна руска пословица: «Заволите 

нас овако црне, беле ће нас свак волети». Тако и бива. Уверен 

сам да, уколико неко из немара крши одређена правила, то му 

треба предочити. Али ако он једноставно не зна за њих или 

нема довољно снаге, вере, сигурности да је то неопходно или 

потребно, онда му ваља понудити искуство блискости с Богом, 

а не захтевати од њега пуко извршење правила.

Зато мислим да у датом случају свештеник није поступио 

правилно. Требало је да свој деци допусти да се причесте по-

сле евентуалног разговора са свима и кратког, али озбиљног 

исповедања сваког детета, без приче о кршењу таквих и так-

вих правила, него казујући им о Христу, о љубави Божијој...

А сада бих вам испричао шта чиним када ми дете дође да се 

први пут у животу исповеди. Обично оно доноси хартију на 

којој је мајка написала читав списак његових кривица. Дете 

почиње да чита, а ја га зауставим: «Ко је саставио тај списак?» 
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почињати питање о исповести. А спискови - то ни-

како!

Што се тиче питања сексуалног живота, њих се не 

сме дотицати на груб начин. Потребно је наћи неки 

модус да се детету (или одраслом човеку) исприча о 

целомудрености, да се скрене његова пажња на који 

се начин он односи према своме телу и према телу 

других људи, да ли он на њега гледа са трепетом, 

целомудрено, или не. Али никада се не смеју опи-

сивати никакви греси који су му можда непознати, 

нити предочавати спискови грехова за које он ни-

када није ни чуо. Сећам се једног човека, - било је 

то пре доста година, - коме је свештеник дао да про-

чита списак грехова, и тај цинични човек, неверник, 

вратио му је списак са речима: «Са каквим сам само 

занимањем прочитао тај списак! Ни на памет ми 

није падало све што је ту наведено! Како је све то 

било занимљиво, баш ми је распалило знатижељу – 

размишљаћу о томе и поигравати се у својој машти!» 

Да ли то желите да постигнете пружајући човеку 

списак грехова? Можете ли са сигурношћу рећи да 

ће он то примити управо са покајничким осећањем? 

Не, не можете. Зато се чувајте тога.

Када је реч о допуштању или недопуштању 

приступања причешћу на основу поста, овде ваља 

правити разлику. Има људи којима је неопходно 

пре свега да се причесте, јер ће то бити њихов први 

живи контакт са Богом, и они не могу да се при-

преме једноставно уздржањем од ове или оне врсте 

хране. Њима је то несхватљиво, небитно. Неколико 

година имао сам прилике да исповедам и људе који 

раније никада нису одлазили у цркву и никада се 

нису исповедали, премда су у детињству у тајности 

били крштени. Оваквим људима треба помоћи да 

завире у себе, да погледају на Бога и да успоставе 

нове односе; и да се причесте не на основу тога што 

су изнели пред свештеника читаву своју душу и ис-

поведили све грехе своје без остатка, него из разло-

га што приступају Ономе Ко им може дати Живот. 

Причешће Светим Тајнама јесте Живот који се даје 

њима и свима нама. То не значи да можемо олако 

приступати Тајни, али то значи да је неки пут човеку 

неопходно да се причести како би познао Бога.

Испричао бих вам један случај. Пре скоро педесет 

година обратила ми се једна млада жена са оваквим 

питањем: «Живим у хришћанској породици. Сваке 

године приморавају ме да се причестим на Васкрс. 

Ја не верујем ни у Бога, ни у причешће, ни у Христа, 

ни у Цркву, ни у шта, и не могу да и даље присту-

пам причешћу у оваквим околностима. Шта да чи-

ним?» Казао сам: «Проблем је решен: ако дођеш да 

се причестиш, нећу ти дати да примиш причешће у 

оваквим околностима; али желео бих да попричамо 

о овоме». Током читавог поста та жена долазила је код мене 

на разговор сваког петка, и ја сам делио са њом оно оскудно 

знање које поседујем и оно невелико искуство које сам стекао 

у свом пређашњем служењу. И када смо дошли до Великог 

петка, показало се да нисам успео ништа да јој пренесем, да је 

она само изгубила силно време на разговоре са мном. Казао 

сам јој: «Знаш, нисам био кадар ништа да ти пренесем, као 

што ни твоја породица није успела ништа да ти открије. Хајде 

да одемо у храм и да се помолимо Богу да Он то учини Сам». 

Отишли смо у храм, клекли пред плаштаницом, и ја се обра-

тих Богу: Господе, шта да кажем тој девојци да бих јој открио 

пут до Тебе? Наједаред ми је дошла мисао (тада, и током чи-

тавог тог сусрета поступао сам, - како да то најбоље изразим? 

- «на веру», то јест са убеђењем да Бог жели да спасе то људско 

биће, колико год се то мени чинило несхватљиво и колико год 

недокучивим путевима Он ишао). Дошла ми је на ум идеја да 

је питам: «Да ли је теби неопходно да нађеш Бога или није?» 

Одговорила је: «Ако Бога нема, онда ни живот нема смисла, 

онда не желим да живим. Шта да радим?» Одговорио сам: 

«Не знам!» - и поставио Богу друго питање: шта да чини она, 

шта да чиним ја? Шта да јој кажем? После извесног времена 

у мени се родио одговор, казао сам јој: «Ако испуниш оно што 

ћу ти рећи, обећавам ти у име Бога да ћеш наћи веру». - «Је 

ли? А шта да чиним?» Одговорих поново: «Не знам, хајде да 

се даље молимо». Наставио сам да се молим; и наишла ми је 

мисао која ме је уплашила, али сматрао сам да ми је дужност 

да је поновим, јер, пошто сам већ питао Бога, држао сам да 

не смем да Му на неки начин «забраним» да ме искористи 

како би јој понудио одговор. Казао сам јој: «Ево ти одговора. 

Сутра, на Велику суботу, служићу Литургију. Приступићеш 

причешћу, али пре него што се причестиш, зауставићеш се 

и казати ми наглас: Господе, моји родитељи ми ништа нису 

пружили; Црква Твоја ме је преварила и ништа ми није дала, 

свештеници Твоји нису успели ништа да ми пренесу, и сада 

стојим пред Тобом са питањем. Ако ми на то питање не од-

говориш Сам, одлазим и никада Ти се нећу вратити». Она се 

успротиви: «Ако има Бога, ове речи су светогрђе, ја не могу 

да их изговорим». Одговорио сам: «Не, рећи ћеш их а за твоје 

речи ја одговарам». Она је дошла, рекла те страшне речи и 

причестила се Светим Тајнама. Истог дана отпутовао сам у 

Француску а од ње сам примио поруку: «Још увек не знам да 

ли постоји Бог, али са сигурношћу могу да кажем: оно што сам 

добила у причешћу није било хлеб и вино, него нешто потпу-

но другачије». Тако је отпочео њен духовни пут.

Ово говорим да бих нагласио да нам пут до Бога не открива 

пуко придржавање правила. Тек када је тај пут већ откривен, 

та правила могу да нам служе као штаке – она нису услов да 

приђемо Богу него штаке које нам помажу да Му идемо у 

сусрет, у заједницу са Њим, у заједнички живот. Али док се тај 

пут још не открије, никаква правила не могу помоћи.

О духовничестве. Фонд «Христианская жизнь», Клин, 2000.

Превод: др Ксенија Кончаревић
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Г О Д И Ш Њ И Ц А

Горан Киковић

СТО ГОДИНА ОД ПРВОГ
БАЛКАНСКОГ РАТА
(1912–2012)

П
ут до остварења националних интереса 

балканских држава (Србије, Црне Горе, Бу-

гарске и Грчке) подразумијевао је њихово 

међусобно зближавање, с обзиром на 

међународну ситуацију почетком XX 

вијека. Велике силе су подијељене у два табора (Антан-

та и блок Централних сила), а на самом Балкану деша-

вали су се важни догађаји. Појачан је револуционар-

ни покрет балканских народа – Илинденски устанак, 

а Турска је била неспособна да реформом побољша 

положај хришћанских поданика. Младотурска вла-

да послије изведене револуције наставља политику 

денационализације и угњетавања хришћанског станов-

ништва, а Балкан је подручје гдје се сукобљавају инте-

реси Аустро-Угарске и Русије. Анексијом Босне и Хер-

цеговине Аустрија је показала своје експанзионистичке 

тежње на Балкану и према Блиском Истоку, тежећи да 

се супротстави надирању Аустро-Угарске, Русија ради 

на међусобном зближавању балканских народа, а бал-

канске монархије увиђају да само заједничким спо-

разумом могу остварити своје претензије у односу на 

Турску. Те су околности убрзале преговоре између бал-

канских држава. 

Основна препрека савезу балканских држава биле су 

српско-бугарске супротности, јер су обје земље претен-

довале на Јужну Србију (Македонију), у којој су водиле 

националистичку пропаганду и убацивале  оружане 

комитске чете. Идеал Бугарске је тзв. Санстефанска Бу-

гарска. Србија и Грчка желе подјелу Македоније. За рат 

против Турске био је неопходан споразум о подјели ин-

тересних сфера, на основу кога је, послије дужих прего-

вора, закључен Српско-бугарски савез 13. марта 1912. го-

дине. У тајном дијелу споразума предвиђена је подјела 

интересних сфера у Јужној Србији (Македонији) тако 

што би Србија признала Бугарској будуће ослобођене 

територије источно од ријеке Струме и планине Родо-

па, као неспорно бугарске, а Бугарска би као неспорно 

српске територије признала области сјеверно и западно 

од Шар-планине. Област између Родопа, Шар-планине и 

Егејског архипелага проглашена је за спорну зону која је, 

у случају да због било ког разлога не може да буде ауто-

номна, требало да се подијели линијом Крива Паланка 

– Охридско језеро. Пошто је уговор о подјели био непреци-

зан, остављена је могућност да евентуално будуће споро-

ве арбитражом ријеши руски цар, чијој ће се одлуци обје 

државе покорити. Послије закључења савеза, у мају 1912. 

закључена је и Бугарско-српска војна конвенција, којом 

се предвиђала војна сарадња у будућем рату и којом се 

Србија обавезала да мобилише најмање 150.000 а Бу-

гарска најмање 200.000 војника. Бугарско-грчки уговор 

о савезу закључен је 29. маја 1912, а војна конвенција 5. 

октобра исте године. 

И Црна Гора је са Бугарском закључила усмени споразум, 

при чему се Бугарска обавезала на финансијске субвенције 

Црној Гори у току трајања ратних операција. Црна Гора и 

Србија су закључиле политичко-војну конвенцију 27. сеп-

тембра 1912. године, којом је предвиђена војна сарадња 

у Старој Србији и на Косову и Метохији. Тиме је конач-

но формиран Балкански савез чији је покровитељ била 

Русија и који је давао реалне изгледе за ослобађање пра-

вославних хришћанских народа: Срба, Бугара, Грка, али 

и територијално проширење балканских држава: Србије, 

Црне Горе, Бугарске и Грчке. Почетком XX вијека Турска се 

налазила у веома тешком положају (Илинденски устанак, 

Албански устанак, Младотурска револуција, Италијанско-

турски рат), који су балканске државе ријешиле да иско-

ристе за остварење својих националних циљева. Зато су 

почетком XX вијека све балканске државе наоружавале 

своје армије, убрзано се припремајући за рат који је почео 

послије формирања Балканског савеза у јесен 1912. 

Црна Гора је у рат ступила 18. октобра са намјером да 

привуче што више турских снага на своје ратиште, а када 
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је пропао последњи покушај великих сила да спријече су-

коб оне су формално заузеле став неутралности. Фактички 

су биле веома ангажоване на тај начин што су силе Ан-

танте подржавале балканске савезнике, а Централне силе 

Турску, због чега ће Први балкански рат добити карактер 

међународне кризе која ће још више заоштрити односе ве-

ликих сила у предвечерје Првог свјетског рата. 

У рат 17. октобра 1912, ступиле су Србија и Бугарска, а 

18. октобра и Грчка. Савезничке земље су биле добро 

припремљене, а у народу и војсци владао је високи мо-

рал, јер је рат схваћен као завршетак борбе за национално 

ослобођење балканских народа. Војске балканских савезни-

ка брзо су напредовале. Српска војска потукла је Турску на 

Куманову, у познатој Кумановској бици, гдје је прва српска 

армија у току 23. и 24. октобра 1912. одлучно поразила тур-

ску Вардарску армију. Кумановска битка била је одлучујућа 

српска побједа, послије које је била ослобођена Јужна Србија 

(Вардарска Македонија), док се турска војска повлачила у 

расулу са великим губицима у људству и ратном материјалу. 

Следећу велику побједу прва српска армија остварила је у 

Битољској бици, гдје је Вардарска турска армија покушала да 

поправи тежак положај послије изгубљене Кумановске бит-

ке. Тиме су српске трубе ослободиле Вардарску Македонију 

и преко Албаније изашле на Јадранско море. Црногорска и 

српска војска ослободиле су Стару Србију, Косово и Метохију, 

а највећи дио црногорске војске био је ангажован у 

опсади Скадра, главног турског упоришта у Албанији. 

Успјешно су ратовале војске Бугарске и Грчке, тако 

да је на захтјев Турске, уз посредовање великих сила, 

закључено примирје 3. новембра 1912. Мировни 

преговори су вођени у Лондону, уз намјерно турско 

одуговлачење.

Доласком на власт у Турској ратоборног младотурског 

кабинета, прекинути су преговори и 23. јануара 1913. 

обновљена су непријатељства, послије чега су борбе 

вођене око опсједнутих градова Скадра и Једрена. 

Србија је упутила помоћ Бугарској под Једреном 

и Црној Гори под Скадром. Операције су преста-

ле предајом посаде Скадра 22. априла 1913, који је, 

послије одлуке конференције амбасадора великих 

сила у Лондону да се створи албанска држава, при-

пао Албанији. Мир је закључен 30. маја 1913. године. 

Завршени Први балкански рат био је за балканске 

државе и народе ослободилачки и праведан.

Иако је Црна Гора прва објавила рат Турској, она није 

имала стајаћу војску, сем неколико батаљона за обуку 

младића стасалих за регрутацију. Није имала ни Гене-

ралштаб, нити разрађен план за случај каквог ратног 

сукоба. Такав план је прихваћен тек 3. октобра 1912, 

на сједници ратног савјета. Сердар Јанко Вукотић 
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је тада предложио, а ратни савјет прихватио, да главне 

црногорске снаге нападају Скадар и даље кроз Албанију, а 

помоћне да штите границу у Васојевићима и старој Рашкој. 

Уколико, пак, прилике дозволе, требало је и помоћне снаге 

да пређу у напад. 

Због тога што је Скадарско језеро дијелило оперативну 

зону према Скадру, главне црногорске снаге су подијељене 

на два одреда. Први, Зетски одред чиниле су: Зетска, 

Мјешовита, Бјелопавлићка, Никшићка и Вучедолска бри-

гада са укупно 15.000 војника и 40 артиљеријских оруђа. 

Одредом је командовао престолонасљедник књаз Данило 

Петровић, а начелник штаба био је командир Јово Бећир. 

Други је био Приморски одред, састава: Катунска, Ријечко-

љешанска и Црмничко-приморска бригада са укупно 8.000 

војника и 34 топа. Командант одреда био је бригадир Митар 

Мартиновић, иначе предсједник Владе, а начелник штаба 

командир Лука Гојнић. Источни одред (помоћне снаге) об-

разовале су Васојевићка, Колашинска и Дурмиторска бри-

гада, без Језеро-шаранског батаљона. Тај батаљон, и један 

добровољачки формиран од устаника са десне обале Таре, 

сачињавали су Прекотарски одред, који је био у саставу 

источног одреда. Њиме је командовао командир Машан 

Божовић. Поред тога у састав овог одреда ушло је и шест 

устаничких батаљона из околине Берана под командом 

бригадира војводе Лакића Војводића. Тако је Источни одред 

имао 12.600 војника и 32 топа. Одредом је командовао 

Јанко Вукотић, а начелник штаба био је командант  Мило 

Матановић. 

Турци нијесу имали офанзивних намјера према Црној Гори, 

за њих је посебно била важна одбрана Скадра. У жељи да 

заплаши балканске земље, Турска је још у септембру 1912. 

објавила дјелимичну мобилизацију, а општу тек 2. октобра. 

Турци су имали 13.600 војника и 96 топова и око 2.000 ал-

банских добровољаца, башибозука. Корпусом турских тру-

па командовао је Хасан Риза-бег, врло способан официр 

који је током кратке владавине младотурака био генерал. 

У Метохији, Васојевићима и дијелу старе Рашке Турци су 

имали: 21. дивизију, по један пук из 11. и 20. дивизије и још 

неке мање јединице са око 14.000 војника, 17 митраљеза 

и 54 топа. У градовима било је: у Пећи 2.000 војника, Пла-

ву 2.400 војника, Гусињу 2.400 војника, у Беранама 2.900, 

Бијелом Пољу 2.450 турских војника, док у је Ругови било 

1.200 припадника албанских добровољаца. Уз турске снаге 

дјеловале су и добровољачке шиптарске – башибозучке – 

јединице које су имале око 10.000 војника. У Пљевљима је 

било стационирано око 1.500 турских војника и нешто ба-

шибозука. Свим снагама оријентисаним према Црној Гори 

командовао је генерал-потпуковник Махмут Хајрет-паша 

са сједиштем у Пећи. 

Источним одредом је командовао Јанко Вукотић, сердар 

који је важио за једног од најспособнијих црногорских бри-

гадира и официра. Он је имао прецизне податке о јачини 

турских снага и због тога је закључио да би офанзивним 

дејством свога одреда не само најбоље обезбиједио 

позадину главних снага на скадарском правцу него 

и ослободио неослобођени дио пљеваљског, сјеничког 

и пећког санџака и остварио спајање са српском 

војском на тим правцима. Стога је одлучио да са 

главнином одреда, Колашинском и Дурмиторском 

бригадом, крене према Мојковцу. Прекотарски одред 

је оријентисан да поруши утврђења на Тари и напада 

ка Пљевљима, Васојевићки добровољачки батаљони 

да блокирају Беране, а Горњовасојевићка бригада да 

посједне гранични фронт од Гребена и Виситора пре-

ко Чакора до Мокре планине. Главнина одреда (Кола-

шинске и Дурмиторске бригаде) стигла је 9. октобра у 

Штитарицу, а сердар Јанко Вукотић позвао командан-

та Мојковца да се преда гарантујући му да ће част и 

живот свих официра и турских војника бити сигурни. 

Турски командант није прихватио понуду, па је око 10 

часова отпочео напад. Борбе су потрајале до предве-

че, када су се турске снаге повукле ка Бијелом Пољу. 

Јанко Вукотић је тада извијестио врховног командан-

та да му се „официри и трупе изванредно понашају“. 

Сјутрадан, 10. октобра, јединице су ослободиле 

Шаховиће и наставиле продор према Бијелом Пољу. 

На прилазима овом граду, грађани су изашли да по-

здраве црногорске снаге и команданта Вукотића, 

гдје су му предали писмену понуду за предају гра-

да. Вукотић је понуду прихватио али је при томе био 

веома обазрив. Био је потпуно у праву, јер, када су 

сјутрадан предњи дјелови његових бригада пришли 

граду на њих је отворена снажна ватра. Вукотић је 

тада наредио да бригаде пређу у напад. Три батаљона 

(Колашински, Доњо-морачки и Дробњачки) прегази-

ли су Лим, иако је вода војницима прелазила појас, и 

пожурили уз шумовите обронке Оброва. Изненађени 

таквом брзином и одлучношћу црногорске војске, 

Турци су убрзо напустили то узвишење, које потпуно 

доминира градом. 

Тиме је била ријешена судбина турске посаде и око 

16 часова Бијело Поље било је ослобођено. Источни 

одред је потом имао повољне изгледе за шире за-

хвате у пљеваљском и сјеничком Санџаку. Међутим, 

командант одреда Јанко Вукотић добио је наређење 

краља Николе: „...мимо Бијелог Поља ни корак даље 

у Санџак“, макар све вароши слале депутације за 

предају. Иако је Прекотарски одред био порушио по-

граничне карауле на Тари и кренуо ка Пљевљима 

наређење је извршено и на заузетим положајима 

постављена су утврђења. 

Главнина Источног одреда задржала се у Бијелом 

Пољу неколико дана ради разоружавања муслимана, 

организовања власти и прикупљања добровољаца.

На простору Васојевића стање хришћанског право-

славног живља уочи Првог балканског рата било је 
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веома тешко. На овом простору долази до појачане 

активности хајдучких чета а путеви од Пештери, 

Рожаја и Пећи ка Беранама постали су несигурни 

за турске караване који су преносили робу. Српски 

народ Доњих Васојевића и Лимске долине одбијао 

је послушност и давање разних дажбина. Многи су 

прелазили црногорску границу и набављали оружје 

за последњи обрачун са Турцима. У таквој ситуацији 

Турска је појачавала своје гарнизоне у пограничним 

рејонима, па и у Беранама, као и низамске посаде по 

селима и граничним караулама. Истовремено, тур-

ске власти припремале су муслиманско становништ-

во из Бихора и Рожаја и Шиптаре из Метохије да на 

сваки миг изврше напад на српска села у Доњим 

Васојевићима и Беранској нахији.

Почетком августа 1912. године дошло је до побу-

не у Доњој Ржаници и оружаних сукоба са турским 

јединицама. Народ и добровољци  су тих дана из-

вршили напад на турске карауле изнад Југовина, у 

Виницкој, на Навотини, Ржаној и другим мјестима, и 

том приликом ликвидирао низамске посаде, чиме је 

граница према Црној Гори била отворена. Ову акцију 

помагала је Црна Гора, послије чега су ради договора 

о даљим акцијама са првацима  Доњих Васојевића, у 

Трепчу дошли Јанко Вукотић, војвода Лакић Војводић 

и ђенерал Радомир Вешовић. Доњовасојевићке прва-

ке предводио је бригадир Авро Цемовић. 

Турске власти одмах су предузеле акције за угушење 

побуне. Њихове јединице су упале у оближња села 

(Доњу Ржаницу, Пешца, Буче...), чинећи страховити 

терор над православним српским становништвом, 

вршећи пљачку имовине и паљевину кућа. Истовре-

мено су и Муслимани из Бихора и Рожаја и Шиптари 

из Метохије и Ругове напали на катуне од Мокре до 

Турјака и на Полицу. Уништавали су све што се могло 

уништити. Борбе су вођене два дана на подручју од 

Полице до Калудре. Непријатељске снаге су биле да-

леко надмоћније, те су устаници морали да се повуку 

на црногорску територију и планине с лијеве стра-

не Лима. Том приликом Турци су попалили многа 

села (Бабино, Драгосаву, Горажде, Маште, Тмушиће, 

Будимљу, Пешца...), школу и манастирске конаке а 

сам манастир Ђурђеве Ступове су опљачкали. Тур-

ци су појачали своје снаге јединицама 21 низам-

ске дивизије којом је командовао Џавид-паша. Ове 

јединице наставиле су са угушивањем побуне. Овај 

догађај у народу је познат као Беранска буна. Стање 

није дуго остало мирно, јер ће исте године доћи до 

војне интервенције Балканских држава против Тур-

ске у Балканском рату.

Као што је већ казано, Балканске државе су склопи-

ле савез за рат против Турске а тај савез је за право-

славно хришћанско становништво у неослобођеним 

крајевима значио позив у борбу за коначан обрачун са 

турском тиранијом. Многи народни прваци који су због 

своје активности били присиљени да живе на територији 

Црне Горе, враћали су се у своја мјеста и предузимали 

иницијативу у организовању добровољачких чета за борбу 

против Турака. Црна Гора је почела отвореније да пома-

же народни покрет за ослобођење у Доњим Васојевићима 

дајући оружје и муницију устаницима. Из Берана ишле су 

бројне добровољачке групе и чете у Андријевицу, гдје им 

је црногорска команда давала пушке „московке“, добијене 

из Русије, муницију и другу опрему. Тадашња црногорска 

влада преко Лакића Војводића приступила је организовању 

добровољачких батаљона у Доњим Васојевићима. Том 

приликом формирано је шест батаљона. Њихови коман-

данти су били: Поличког – Вукота Пантовић, Будимског 

– Вуко Дабетић, Доњоржаничког – Симо Чукић, Бучичко-

виницког – Мило Саичић, Лужачког – Маријан Вуковић и 

Горњосељског – Томаш Пешић. Батаљони су носили црно-

горске ратне заставе и барјаке. На дан објаве рата Турској 

батаљони су били на окупу и држали турски гарнизон – 

батаљон – у опсади. Батаљони су одмах стављени под коман-

ду војводе Лакића Војводића, који је преко Авра Цемовића 

спроводио сва наређења на територији Беранске нахије и 

Доњих Васојевића. Још 1910, на територији Црне Горе биле 

су формиране четири дивизије: Колашинска и Васојевићка 

бригада чиниле су Колашинску дивизију на чијем челу је 

био сердар Јанко Вукотић. Командант Васојевићке бригаде 

био је ђенерал Радомир Вешовић. У њеном саставу било је 

шест батаљона: Љеворечки, Краљски, Андријевички, Велич-

ки, Полимски и Шекуларско-требачки, као и једна брдска 

батерија са четири топа и Коморски батаљон. 

Црна Гора је отпочела војне операције против Турске 8. окто-

бра 1912. године. Снаге је подијелила на три одреда: При-

морски и Зетски који су нападали Скадар, и Источни који је 

имао задатак да води борбу за ослобођење неослобођених 

крајева. Сви добровољачки батаљони из Беранске нахије 

ушли су у састав Источног одреда. Источни одред се у то 

вријеме налазио у Колашину и имао је задатак да уз помоћ 

Полимских устаника и добровољаца ослободи Пљевља, 

Бијело Поље, Беране, Плав и Гусиње. Одред је успјешно опе-

рисао према Мојковцу и Бијелом Пољу. Да би спријечили 

продор Дурмиторске и Колашинске бригаде у Беране, Тур-

ци су појачали истурене положаје на Тифрану и Јејевици. 

Андријевичка бригада за то вријеме је чувала и затварала 

пролаз код Чакора, Плава и Гусиња, док су добровољачки 

батаљони из Беранске нахије држали у блокади Беране, 

како Турци не би могли изићи из града. 

Источни одред је ослободио Мојковац и Бијело Поље. 

Послије ослобођења ових мјеста командант Одреда је одлу-

чио да са једним дијелом својих снага крене уз Лим, како 

би са добровољачким батаљонима из Доњих Васојевића 

ослободио Беране. Прије него што су ове јединице стигле 

до Берана добровољачки батаљони су покушали да освоје 
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утврђена мјеста Тифран и Јејевицу, али безуспјешно, јер је 

беранским Турцима стигла помоћ из правца Рожаја и Ругове. 

То појачање од три хиљаде Шиптара било је далеко бројније 

од снага Поличког и Будимског добровољачког батаљона 

који су на овом терену пружали отпор. Турци су успјели да 

продру у Беране, при чему су успутно спалили Дапсиће.  На 

Вукашиновића локви, гдје су 13. октобра вођене борбе про-

тив Турака, погинуло је десет Дапсићана из састава Будим-

ског добровољачког батаљона.

Тифран и Јејевица су била главна турска утврђења гдје се 

налазило пет батаљона Турске војске са четири топа, док је 

на Јасиковцу било 12 топова. Укупне турске снаге у Берана-

ма износиле су, према подацима које је објавио истраживач 

Митар Ђуришић, око шест хиљада војника.

Дјелови Источног одреда стигли су у непосредну близину 

Тифрана и Јејевице 15. октобра. Послије једночасовне борбе 

ова утврђења су освојена и Турске снаге су се повукле према 

Јасиковцу. Истог дана увече грађани Берана су тражили од 

Турске команде да преда град. Командант је одбио предају. 

Међутим, видјевши да је свака даља борба узалудна, Турци су 

ноћу између 15. и 16. октобра почели да бјеже из града, пре-

ко Дапсића и Заграђа, пут Рожаја. Устанички добровољачки 

батаљони са десне стране Лима напали су Турке и успјели да 

један дио њихових снага заробе. Том приликом је заплијењено 

много ратног материјала. Ипак, већи дио Турских снага је 

успио да се извуче према Рожајама. Артиљеријско утврђење 

на Јасиковцу је било освојено 16. октобра, чиме је Беране 

коначно ослобођено од Турака. У ослобођени град 

дошао је командант Јанко Вукотић.

Док је Источни одред водио борбе за ослобођење 

Бијелог Поља и Берана Андријевичка бригада је 

запосјела истурене положаје према Пећи, Плаву и 

Гусињу. Овој бригади је пошло за руком да заузме 

утврђене висове: Гребен, Виситор и Мокру, чиме су 

створени врло повољни услови за даље борбе на том 

сектору. Пораз Турака у Беранама, на Виситору, Гре-

бену и Мокри указивао је да су снаге Источног одре-

да и Полимских устаника велике. Турцима су биле 

јасне намјере црногорске војске па су вршили даље 

концентрације својих јединица за одбрану Плава, 

Гусиња и Метохије.

Одмах послије ослобођења Берана, командант Ис-

точног одреда Јанко Вукотић упутио је, као појачање 

Васојевићкој бригади, Горњосељски и Бучичко-

виницки добровољачки батаљон на Мокри, а на-

кон два дана Горњоморачки и Планинско-пивски 

батаљон према Плаву. На предлог команданта Ис-

точног одреда од добровољачких батаљона форми-

рана је 18. октобра Беранска бригада која је имала 

око 3.200 бораца. За команданта бригаде постављен 

је бригадир Авро Цемовић. 

Источни одред је затим предузео операције према 

Метохији. Јединице су наступиле на три правца. По-

крет јединица  отпочео је 18. октобра увече. Правцем 
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Беране-Рожаје-Пећ наступала је Беранска бригада, 

чије су јединице 26. октобра ослободиле Рожаје, а 

28. октобра водиле борбу на Штедиму гдје су има-

ли бројне жртве. Код Штедима је у састав бригаде 

дошао Горњоселски батаљон. Правцем Беране-

Морка-Ругова-Пећ наступала је главнина Источног 

одреда. На том су правцу, прије тога, 16. октобра, 

Велички и Шекуларско-требачки батаљон послије 

жестоких борби освојили утврђене турске карауле. 

Јединице Васојевићке бригаде наступале су прав-

цем Андријевица-Плав-Богићевица-Дечани. Уз же-

стоке борбе они су 19. октобра ослободили Плав а 

20. октобра Гусиње.

Горњовасојевићком бригадом командовао је ко-

мандир Радомир Вешовић. Она је, као што је већ 

казано, имала шест батаљона и њен задатак је био 

да посједне гранични фронт од Гребена и Виситора 

преко Чакора до Мокре планине и тако затвори прав-

це којима би Турци могли да угрозе Андријевицу и 

унутрашњост Црне Горе. Препуцавање на читавом 

фронту према Плаву отпочело је 9. октобра. Виси-

тор је нападнут и Васојевићка бригада је добила 

сигуран ослонац за обезбјеђење Андријевице; 12. 

октобра Турци су направили испад у правцу Му-

рине, али су противнападом одбијени одбијени. 

Сљедећег дана, око 11 часова, главнина Васојевићке 

бригаде је од Мурине прешла у напад. Три и по часа 

је вођена борба у рејону Пепића, док није заузета и 

посљедња турска караула. Снаге ове бригаде нади-

рале су према Плаву и ломиле отпор једне по једне 

турске карауле. Овладавањем Гребеном и Висито-

ром Васојевићка бригада је скратила свој фронт и 

посјела објекте који су могли да послуже као осло-

нац за одбрану Црне Горе на том правцу. Црногорске 

снаге су 15. октобра избиле на Сјекирицу, а турске 

снаге, тога дана, продужиле нападе ка Приједолу и 

Шекулару. Стога је покрет васојевићких батаљона 

настављен без задржавања. Рано изјутра 16. окто-

бра предузет је напад на Мокру планину. Турци 

су ту имали јаке отпорне тачке око граничних ка-

раула на Кукаљском врху, Планиници, Ваганици и 

још неким узвишењима. Црногорске снаге су 16. 

октобра потиснуле Турке ка Брезојевицама, које су 

претходног дана Турци спалили. Пошто је Беране 

ослобођено 16. октобра Турци су страховали да ће 

по паду Берана црногорске снаге угрозити Метохију. 

Васојевићка бригада је 18. октобра овладала и но-

вим турским положајима натјеравши непријатеља 

да се повуче у Плав. Пошто су закључили да не 

могу више ни бранити Плав, Турци су се 18. окто-

бра увече повукли преко Бабиног поља ка планини 

Богићевици. Васојевићка бригада је тако ушла у ва-

рошицу без борбе. 

Убрзо затим код команданта бригаде стигла је делегацију 

Гусињана и извијестила га да се Гусиње неће бранити, те су 20. 

октобра дјелови Васојевићке бригаде ушли и у ову варошицу. 

Тако је бригада коначно овладала и линијом Гусиње-Плав-

Чакор-Мокра планина и отворила пут ка Пећи и Метохији. 

Командант Источног одреда Јанко Вукотић честитао је коман-

данту бригаде Радомиру Вешовићу на постигнутом успјеху, а 

краљ Никола извијестио да су се Васојевићка бригада и њен 

командант Вешовић у дотадашњим борбама  држали тако да 

се „храбрије могло није“. 

У даљем наступању, ове јединице су 30. октобра, заједно са 

српским јединицама, ослободиле Пећ, па је одлучено да се 

настави покрет према Дечанима. Из дневника бригадира 

Радомира Вешовића сазнајемо да је он жарко желио да са 

својом бригадом ослободи то значајно историјско мјесто, 

јер су се Васојевићи као усијана вулканска лава из своје 

колијевке ширили ка Лиму и низ Лим, ка Тари и низ Тару, 

до Кома и преко Кома, не освајајући туђу већ ширећи своју 

територију, сударајући се са најљућим турским и арнаутским 

злицама, ишли су у сусрет старој Србији, Метохији и Косову. 

То њихово Косовско опредјељење сликовито је нагласио Мар-

ко Миљанов када је себе и остале војводе назвао обичним, а 

Миљана Вукова косовским војводом. Војвода Лакић Војводић 

је послије ослобођења Метохије био заповједник ове области 

са сједиштем Пећи, а ђенерал Радомир Вешовић одстајао прву 

слободну литургију у Високим Дечанима  послије кнеза Ла-

зара. 

Бригадир Радомир Вешовић је, по ослобођењу Дечана 22. но-

вембра, добио задатак да шаље извиђачке дјелове ка Ђаковици. 

Главнина бригаде, са ојачањима, напала је Ђаковицу са сјевера 

и убрзо браниоце натјерала да напусте ивицу насеља и повуку 

се у варош. Мјештани су се предали, а највећи дио посаде се 

повукао. Тако су у Ђаковицу истовремено ушли Васојевићка 

бригада са дјеловима Колашинске, и дјелови Дринске дивизије 

II позива. Бригадир Вешовић, који је у варошицу ушао прије 

команданта Дринске дивизије, пуковника Пауновића, по-

ставио је обласног управитеља, предсједника обласног суда 

и шефа полиције, а пуковник Пауновић када је пристигао – 

предсједника Општине. Када су у Ђаковицу стигли бригадир 

Јанко Вукотић и генерал Михаило Живковић, споразумјели су 

се да српска војска држи дио варошице на десној а црногорска 

на лијевој обали Еренике. Овим операцијама Источни одред 

је успјешно завршио ослобођење свих неослобођених крајева 

и Метохија је припала Црној Гори а Косово Србији. Оствариле 

су се тежње генерација српског народа да се ослободе од тур-

ског ропства. То је пошло за руком оној генерацији официра 

и војника која је послије 500. година робовања под Турцима 

запалила свијећу у Високим Дечанима. Током новембра су 

Дурмиторска и Колашинска бригада преко Албаније пошле ка 

Скадру у састав Зетског одреда, а почетком јануара 1913. годи-

не и Васојевићка (Андријевичка) бригада. Ова бригада је уче-

ствовала у борбама на сектору Бардањолта све до ослобођења 

Скадар 24. априла 1913. 
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Н
а планини Кривоме долу Митрополита срио је 
окружни капетан г. Јеврем Бакић и капетан Драго 
Бакић са неколико Васојевића. Ондје на Кривоме 
долу г. Јеврем Бакић дао је био приредити објед, 
ђе су били почашћени и Колашинци, који су га 

пратили. Иза обједа Г. Митрополит са благословом отпусти 
Колашинце, узевши од њих са собом пароха Колашинскога, 
Новицу Симића, па настави пут даље. У Градишници срио је 

преч. прото Аксентије Бојовић, са неколико 
свештеника и Бригадни Ађутант г. Лакић 
Лабовић са неколико војника.
У селу Забрђу починули смо код доброга ста-
рине и познатога јунака Захарија Бакића, 
ђе смо по познатоме гостопримству у кући 
Бакића били почашћени и ђе смо се одмори-
ли од далекога пута.

И З  С Т А Р И Х  Р У К О П И С А

МИТРОПОЛИТ МИТРОФАН 
ПО ЗАХУМСКО-РАСИЈСКОЈ 
ЕПАРХИЈИ (5)

(С пута каноничке визитације Његовог Високопреосвештенства Господина 
Митрополита Митрофана по Захумско-Расијској Епархији - Прибиљежио 
један из Његове пратње; Просвјета, година IV, свеска I-XII, Цетиње 1895.)

18 Васкрс 2012.  |  бр. 74



Из Забрђа до цркве на Књажевцу има један сахат 
хода. Пред црквом окупљен чекао је велики народ 
са бригадиром г. Војводом Лакићем Војводићем 
на чело.
Г. Митрополит, изашав из цркве, благослови на-
род и рече: „Живио Господар“. Народ је у три пута 
викао: „живио!“.
Од Књажевца до Андријевице има 10 минута. При 
уласку у варош срио је народ. Г. Владика, благо-
словивши народ, благодарио му је на дочеку и от-
починуо је у нарочити стан за Њега одређени.
Сјутра дан 3 августа била је у цркви на Књажевцу 
Архијерејска служба и многољествије за Њ. В. Го-
сподара, Његов Дом и народ. Г. Митрополит обич-
но држао је поучни говор. Црква на Књажевцу 
грађена је прије 8 година, а освећена је 1889 г., 
и посвећена св. Архистратигу Михаилу. Она је 
најљепша и највиша од свију до сада цркава у 
земљи. Саборна је црква цијелога великога пле-
мена Васојевићкога. Његово Височанство Госпо-
дар набавио је овој цркви иконостас из Русије и 
дао је при грађењу помоћи у новцу 4000 фиор.
Тога дана цијело племе Васојевићко било је 
окупљено код цркве и на Андријевици, да прими 
благослов од свога Духовног пастира.
Истог дана прегледивана су парохијална регистра 
и давата свештенству нужна упуства.
дана 4 августа Г. Митрополит у пратњи брига-
дира г. В. Лакића, окружног капетана г. Јеврема 
Бакића и других главара пошао је у Шекулар. У 
ријеци Марсенића срио је народ са оне стране са 
капетаном Вуксаном Раичевићем и свештеником 
Јосифом Бојовићем из турске границе.
Са Лукина брда гледали смо манастир Ђурђеве 
Стубове и чаробни предјел, на коме се поред 
манастира види и варош Беране. Од Берана до 
Ђурђеви Стубова има не више од 15 минута 
растојања. многа околна села Васојевићка, која 
су још остала у Турској, немају друге цркве осим 
манастирске.
Манастир је потоњега рата страдао од Турака. 
Његово Височанство Господар Књаз Никола да-
ровао је манастиру једно велико звоно и знатну 
помоћ, да се манастир покрије и обнови.
У 11 сати приспјели смо у Шекулар, ђе је био на 
окупу народ из мјеста. Одмах иза доласка изврше-
но је водоосвећење и иза тога поука народу.
У Шекулару нема цркве, него се народ окупља код 
једне старе црквине. Г. Митрополит препоручио је 
народу, да подигну себи цркву и народ се обећао 
то учинити идућега љета.
Из Шекулара преко Приједола пријешли смо у Ве-
лику. На Приједолу срели су Величани са коман-

диром Микићем и капетаном Милетом Стаматовићем. 
Са Приједолскога брда гледали смо варош Плавску и 
његову дивну околину. Одовде нијесу далеко стародрев-
не српске задужбине: Св. Српска Патријаршија и Високи 
Дечани. Налазећи се у оваквој близини овијех нашијех 
Богомоља, тако сам био тронут, да сам се из душе и срца 
помолио Богу и онијема нашијема Светињама, које се 
у оним задужбинама чувају, да свијем посредништвом 
код престола небескога штите испаћену али драгу нашу 
браћу у Старој Србији, како би надахнута вјером у Бога 
јуначки и Хришћански до краја издржали промислом – 
Божим одређено им искушење.
Ови свети Српски Манастири толико су близу, да Вели-
чани на обдан могу поћи онамо, и, помоливши се Богу, 
опет се истог дана вратити у Велику.
Дана 5. августа у рано јутро окупио се народ, међу којим 
је Г. Митрополит изговорио пригодну бесједу, извршио 
водоосвећење, благословио народ и одредио мјесто ђе 
имају подигнути цркву, пошто је ондје још нема.
Овдје пред Г. Митрополита изашла је жена са петоро 
своје дјеце изјавивши, да је она православна, а да је сву 
ову дјецу изродила са једнијем мухамеданцем, који сада 
није већ жив, па моли, да јој се дјеца крсте у православној 
цркви. Г. Митрополита ово је особито дирнуло, те је на-
редио, да се ова дјеца најпре у школи поуче: „у молитви 
Господњој, Символу вјере и другоме најнужнијему“ па 
онда, да их свештеник крсти. Овој јадној дјечици Г. Вла-
дика дао је новчану помоћ и обећао је, да ће их и у будуће 
с Цетиња пазити.
Истог дана дошли смо код школе у Полимље. Ту, је као 
обично, било водоосвећење и савјети окупљеноме на-
роду. Командир г. Трифун Лабан са осталима главарима 
замолише Г. Владику, да им означи мјесто, ђе би имали 
градити цркву. Њихова жеља одмах је била испуњена.
У вече повратили смо се у Андријевицу.
На св. Преображење у јутро рано пошли смо у Коњухе, које 
је далеко три часа од Андријевице, ђе се имала освешта-
ти нова црква. Г. Митрополит предходно првог дана по-
слао је био свештенике, да по правилу држе вечерњу и 
јутрењу у новој цркви.
При доласку код цркве учитељ Масловарић дирљивијем 
говором поздравио је путника.
Одмах се приступило освећењу. Црква је посвећена 
„Вознесенију Господњему“. На литургији Г. Владика 
држао је пригодан говор, ђе је између осталога благо-
дарио опћини за њин труд, учињени у подизању ове 
лијепе цркве, а особито је похвалио заслужнога Војводу 
Лакића, који је ову радњу настојавао и упућивао народ 
на оно, што је побожно и користно. Овдје произведен је 
за протојереја Новица Симић из Колашина.
При овој свечаности слегао се био велики народ из свију 
Васојевића, а бијаше их лијепи број и наше браће из Бе-
рана међу којима и учитељ Бојовић из Вучја. Био је сви-
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ма гостима обилати и свечани објед, ђе је било здравица 
за Господара, Његов Двор и народ.
У вече вратили смо се опет на Андријевицу.
У јутро рано 7 августа из Андријевице кренули смо. Два 
сата хода дошли смо у Краље, ђе је чекао народ краљски 
са командиром Божином Ђолевијем. Овдје је по жељи на-
рода обиљежено мјесто за нову цркву.
Г. Митрополит окрене се Г. Војводи Лакићу, окруж. капе-
тану г. Јефрему Бакићу и другима вишебројним свеште-
ницима и главарима васојевићким од прилике овијема 
ријечима: „Молим – господо – да се већ повратите, и да 
се мимо овога не трудите. Ви сте ме пратили доста, и сву-
да предусретали, ви и цио народ овога јуначкога и мени 
свагда драгога племена онаквом љубављу и оданошћу, 
каква се само може виђети код народа, који обилује у 
особитој побожности и свакој хришћанској врлини. душа 
се моја радује, што сам у вама – господо главари – и у 
цијеломе народу овога јуначкога краја увидио неке особи-
не, које красе његов хришћански живот и човјечју његову 
љуцкоћу. Поред моје и иначе свагдашње према вама и 
племену вашему топле љубави, - ви сте ме вашијем ово-
га пута усрднијем дочеком један пут сувише обвезали на 
моју наклоност и вјечиту благодарност. Мене не радује 
толико сјајни дочек и богато ваше гостопримство, које ми 

овом приликом указасте, него ме радује и весе-
ли ваша врућа оданост, коју гајите према Богу, св. 
цркви и Витешкоме Господару нашему.
Моју благодарност к вама чим бих боље могао 
изразити, него да при моме са вама растанку на 
вас све, на племе и домове ваше призовем бла-
гослов Божи, да под његовијем окриљем свагда 
и у будуће напредујете, у свему, што је св. вољи 
божијој угодно и Узвишеноме Господару нашему 
по вољи.“
Г. Војвода Лакић са неколико главара поврати се; 
а г. Јефрем Бакић са још неколико свештеника, 
учитеља и главара пратише до Лијеве ријеке.
У Тари срио је капетан љеворечки г. Богдан 
Рајовић са неколико главара љеворјечкијех.
Г. Др. Новица Ковачевић, који нас је свуда 
по Васојевићима пратио заједно са новијем 
протојерејем Новицом Симићем из Матешева, 
пошли су у Колашин.
Истога дана у вече приспјели смо у Лијеву Ријеку, 
ђе је код цркве дочекао народ љеворјечки са ко-
мандиром Г. Радованом Милетинијем.
Дана 8. августа у Љеворјечкој Вознесенској цркви 
било је водоосвећење и поучни говор народу. 
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Иза тога Г. Митрополит држао је парастос за 
покој душа неумрлога јунака покојњега Војводе 
Миљана Вуковића, и сина му покојњега Тодора. Г. 
Владика кад је живио у Морачи са покојницима 
као у блискоме сусједству налазећима се био је 
свагда у тијесноме пријатељству и љубави. А по-
ред тога он се вазда сјећа, како су ови ријетки 
јунаци, први као Војвода и Бригадијер цијеле 
онда Васојевићке војске, а потоњи као онда 
командијер баталиона љеворјечкога дошли и 12. 
јунија 1877. године са Васојевићима, Морачани-
ма и Ровчанима од навале Мехмед Алипашине 
војске спасли Морачки Манастир и Турке од ноге 
потукли. У народу онога краја имена њихова ваз-
да ће живјети.
Истога дана отпутовали смо у Брскут, ђе су на гра-
ници срели Брскућани. Одавде окруж. капетан г. 
Јеврем Бакић, протојереј Аксентије Бојовић, под-
командир г. Урош и други свештеници, учитељи и 
главари Васојевићки, узевши архијерејски благо-
слов, повратили су се у Васојевиће.
Код цркве у Брскуту чекао је окупљен народ са 
командиром попом Николом Поповићем.
Обично као и свуда освећеном водицом покропјен 
је народ и поучен, да се влада побожно.
Црква у Брскуту прилично је велика и лијепа, али 
је иконостас доста у слабоме стању – поп Никола 
са Брскућанима обећао је поправити што цркви 
оскудијева.
Истог дана у вече у пратњи командира попа 
Николе и капетана г. Веља Грујића приспјели 
смо у Братоножиће, ђе су код цркве чекали 
Братоножићи. Посље обичног водоосвећења и 
поучнога говора Г. Митрополит прегледао је 
поправке, које су Братоножићи у цркви скоро 
учињели.
Из Пелева Бријега 9. августа пошли смо у село 
Клопот и код онамошње Вознесенске цркве иза 
обичне церемоније прекађен је грог недавно 
упокојенога капетана Вуксана Грујића.
Црква у Клопоту малена је и доста у слабоме 
стању. Народ обећао се своме духовноме пастиру, 
да ће своју цркву што пређе поправити.
Овијем свршена је овога пута каноничка ова 
посјета. И тако истог дана са овога доста далекога 
путовања повратили смо се у Подгорицу.
Овом визитацијом Г. Владика посјетио је пет Ма-
настира и 59 парохија, којом приликом одслужио 
је у овоме путовању на 16. мјеста Архијерејску 
литургију; осветио је три цркве, рукоположио два 
свештеника; произвео је два Игумана и једнога 
протојереја. На свакоме другоме мјесту било то 

код цркве или иначе извршио је водоосвећење и држао 
народу поучне говоре.
Свуда у манастирима узимао је ове биљешке: Ко је поди-
гао манастир и кад? У каквоме се стању налази црква и 
друге зграде? Колико манастир има непокретног имања? 
У каквоме се реду држи рачуноводство манастирско и дру-
га званична акта? Од када управља садањи настојатељ; ко 
га је рукоположио и кад? Држили се у манастиру по Уста-
ву посведневно правило, као и св. литургија у неђелне и 
празничне дане? Набљудава ли се у Манастиру пристојан 
ред и чистоћа? Који су били знатни калуђери у манастиру, 
и т. д.
У парохијалним и филијалним црквама Г. Митрополит 
чинио је ова опћа питања и узимао их у свој нарочити 
записник, као:
Којему је светитељу црква посвећена? Кад је грађена и 
поправљана? Каква је поправка цркви нужна унутра, а 
каква споља? Учињен је инвентар црквених утвари. Има 
ли црква непокретног имања и колико? Ко га је завјештао? 
Ко га држи и на који начин? Има ли црква имања у новцу; 
је ли у готовини или је дат на интерес? Наплаћује ли се 
добит у своје вријеме и даје ли се ова опет на интерес? Ко 
управља црквеним новцима? Како се изабирају прокара-
дури и за колико служе? Држе ли прокарадури записни-
ке, у које се биљеже редовно приходи и расходи цркве-
ни? Саглашавају ли се прокарадури са свештеником, да 
се набави цркви оно, што јој је неопходно нужно? Који 
је дан у години одређен за скупљање прилога у опћини, 
који цркви припада? У који годишњи дан парохија носи 
крсте, литију? Има ли, да је неко нешто цркви приложио, 
па то сродници завјештачеви још цркви не издали? Која 
по имену села састављају парохију? Колико кућа има у 
појединоме селу, а колико у цијелој парохији?
Јесу ли ограђена гробља и чува ли се гробље, као мјесто 
освећено, да у ње не улази стока?
Од свештеника на парохијанима узимате су ове 
биљешке:
Име и презиме свештеника, који га је Архијереј рукопо-
ложио и кад? Служи ли од рукоположења ону парохију, 
или иначе од када? Настоји ли о поправљању цркве и 
њеноме благољепију свештеник? Служи ли сваке неђеље 
и празника Божанствену литургију, и долази ли народ на 
свету службу? Служи ли св. литургију, кад је слава – крсно 
име – у парохији? – Долазе ли чељад из онијех домова, те 
тога дана славе у цркву на службу, и доносе ли по право-
славноме српскоме обичају: пшеничне проскуре, пуње од 
природнога вина и свијећу воштаницу?
Каква је спрема, у којој свештеник носи св. причешће 
ради болесника, и каква је она, у којој носи св. Миро.
Прегледана су парохијална регистра; окружнице и држе 
ли се у реду званична акта и наредбе? Наплаћује ли се 
бир у новцу или житу и како иде ова наплата?
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Г
рупа поклоника из Епархије Будимљанско-никшићке, 

на челу са Епископом Г. Јоаникијем, боравила је од 6. 

до 15. фебруара на поклоничком путовању у Светој 

земљи.

На путу поклоњења Светој земљи и граду Јерусалиму, 

са групом од око 20 вјерника из Црне Горе и Србије, било је и 

десетак свештеника из наше Епархије, Митрополије Црногорско-

приморске и Архиепископије Београдско-карловачке. По 

слијетању на аеродром у Тел Авиву, у недјељу, 5. фебруара у 

вечерњим часовима, поклоници су били смјештени у Витлејему 

и већ сјутрадан, рано, присуствовали су Светој Литургији у храму 

Рођења Христовог. Вјерници који су били спремни, причестили 

су се у овој светињи, Тијелом и Крвљу Господњом.

Након обиласка Витлејемског храма и пећине у којој се 

родио Господ Исус Христос, наши поклоници су се упутили 

ка Јерусалиму. Током боравка у Светом граду поклонили су се 

гробу Господњем, посјетили Голготу и храм Васкрсења. 

Истог дана, у понедјељак, 6. фебруара, у подневним сатима, 

Господина Епископа Јоаникија са поклоницима примио је 

Његова Светост Патријарх Јерусалимски и цијеле Палестине Г. 

Теофил. Патријарх је свима пожелио срдачну добродошлицу, 

а током топлог и искреног разговора са Владиком Јоаникијем 

говорио је о значају Свете земље, о Јерусалимској Патријаршији 

и, уопште, о животу Цркве на овим просторима. Упутио је 

поздраве и молитвене жеље Патријарху Српском Г. Иринеју. 

У обраћању Његовој Светости Патријарху Теофилу, Владика 

Јоаникије се захвалио за гостопримство и за благослов да бораве 

и служе на свим светим мјестима Јерусалимске Патријаршије. 

Након једночасовног пријема, Његова Светост је благословио 

поклонике и на растанку их даривао пригодним 

поклонима. Од Патријарха Теофила су, том 

приликом, добили благослов за обилазак цијеле 

помјесне Јерусалимске Цркве и светих мјеста која 

се налазе на њеном простору.

Послије ове посјете поклоници су кренули према 

Синају, који се, као што је познато, налази у 

Египту. Пут према Синајској Гори је веома дуг, па 

је група поклоника заноћила у манастиру Свете 

Екатерине. Свештенослужитељи, који су били 

учесници овог поклоничког пута, служили су у 

уторак, 7. фебруара, у раним јутарњим часовима, 

са Владиком Јоаникијем и братијом Манастира, 

Свету Литургију. Богослужењу су присуствовали и 

бројни руски свештеници и поклоници из других 

земаља. Већина њих се причестила Светим тајнама 

Христовим. Обишли су, потом, Несагориву купину, 

која се налази у овом Манастиру, затим Мојсијеву 

Стијену и Пећину у пустињи Синајској. Посјетили 

су и манастирску усипалницу, мјесто гдје се 

сахрањују монаси ове Светиње. 

Група поклоника запутила се потом ка Синајској 

Гори. До врха Синаја, стигли су пјешачећи око 

четири сата. Пошто се храм на Синајској Гори 

реконструише, одслужили су кратак молебан.

Сљедећег дана, 8. фебруара, у манастиру Свете 

Екатерине у цркви Светог Трифуна служили су рану 

Литургију. Послије свете Службе Божије упутили 

су се ка Јорданији, гдје су посјетили пустињу Вади 

Х О Д О Ч А Ш Ћ Е

ПОКЛОЊЕЊЕ
СВЕТОЈ ЗЕМЉИ
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Рам, град Корак, остатке византијског манастира и Лотову 

пећину. Ноћење је било организовано у Аману, главном 

граду Јордана. Сјутрадан, послије одслужене Литургије, 

рано ујутру у храму Митрополије, кренули су ка ријеци 

Јордану. Посебан доживљај за све учеснике пута био је 

обилазак мјеста гдје се десило крштење Господње од 

Јована. Сви поклоници су се, с неописивим осјећајем 

радости, погружили у Светој ријеци.

Прије пута ка Таворској Гори услиједио је одмор у 

граду Назарету. У петак, 10. фебруара, служили су рану 

јутарњу Литургију на Таворској Гори, гори Преображења 

Господњег, а при повратку са Тавора обишли су многа 

света мјеста око Галилејског језера.

Светом Литургијом, која је у суботу, 11. фебруара, служена 

у храму Благовијести у Назарету, началствовао је Његово 

Преосвештенство Епископ Јоаникије, а присуствовао јој је 

и Његово Високопреосвештенство Митрополит Назарета 

Г. Киријак, који је за Преосвећеног Владику и поклонике 

уприличио кратак пријем. Посјетили су, затим, Кану 

Галилејску и друга света мјеста у Назарету. 

У недјељу, 12. фебруара, учествовали су у ноћној Служби 

која је служена у храму Васкрсења Господњег у Јерусалиму. 

Ова Света служба за све поклонике представља централни 

догађај путовања. Богослужење је почело око 11 часова 

увече, а завршило се у 3 часа и 30 минута послије 

поноћи. Литургијом је началствовао Архиепископ 

Теофан из Јерусалимске Патријаршије, а саслуживали су 

Архиепископ Уралски и Гуријевски Г. Антоније из Руске 

Православне Цркве, Епископ Будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије, Епископ Ставропољски и Невинофомински 

Г. Кирил и Епископ Подољски Тихон из Московске 

Патријаршије, са око 70 свештенослужитеља, а храм 

Васкрсења Господњег био је препун вјерног народа из 

разних крајева свијета.

Након кратког одмора у Витлејему, у понедјељак, 

13. фебруара, Литургија је служена у манастиру 

Руске Заграничне Цркве Свете Марије Магдалине у 

Гетсиманском Врту. Поклонили су се мјесту Вазнесења и 

осталим светим мјестима светог града Јерусалима. Такође 

су посјетили лавру Светог Саве Освећеног и хозевитски 

манастир. Свето богослужење одслужили су и сјутрадан, 

у уторак, 14. фебруара, на гробу Пресвете Богородице, 

а затим су наставили посјету светим мјестима у 

Јерусалиму.

Вјерници, учесници поклоничког путовања у Свету 

земљу, присуствовали су Светој служби Божијој, коју 

је Преосвећени Владика Јоаникије са свештенством, у 

сриједу, 15. фебруара, служио у манастиру Руске духовне 

мисије у Еин Карему. На Литургији је саслуживао 

началник мисије Архимандрит Исидор. Прије него што су 

завршили своје путовање по Светој земљи, поклоници су 

обишли неколико светих мјеста у Еин Карему и вратили 

се, још једном, на поклоњење храму Васкрсења Господњег 

у светом граду Јерусалиму.
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Д
уховни путопис, по свом одређењу, увијек 

је микрокозма онога што се дешава из-

ван, уколико уопште постоје догађаји 

и представе које се могу раздвојити од 

човјековог духа. Нешто може бити ван 

ума, далеко од тијела, али је увијек свудаприсутно у 

најтананијем дијелу онога ко је створен да доживљено 

отисне на посланици свога срца и да то пренесе даље 

– другима, који имају богомдану способност да је из-

нова проживе и препознају се по њој. Стога се духов-

ни путопис не чита, он се проживљава баш као што се 

и не пише – него доживљава. Тако и наш поклонички 

пут по свемученичкој земљи српској: од Херцеговине 

преко Бања Луке, Јасеновца и Градине, Фрушке Горе, 

па све до Сремских Карловаца постао је јединствени 

и потпуно искуствени доживљај небоземне војне - 

боголиких мученика и звјерообразних мучитеља, 

дјечијих необрисаних суза и оних на чијим су ру-

кама остале, свјетила дана и страхота ноћи, смрти и 

васкрсења.

Свуда осјећај истог времена, не као да се оно 

понавља, већ као да стоји и не помјера се, чека да се 

испуни број мученика које претходни рат није до-

нио на овај свијет. Управо је њихова свудаприсутност 

у овоме свијету оно што свједочи незамјенљивост 

православља у односу на било коју вјеру, идеју или 

хуманистичку конструкцију која се увијек заврша-

ва у или „на оном свијету“. У Зборнику богослужбе-

них пјесама, псалама и молитава цркве у Јасеновцу, 

којега смо прво отворили, приређивач је написао да 

га “...на овај свијет издаше“ за православне српске 

Цркве и школе, знајући и желећи да нам још више 

приближе светост везе два свијета, односно његово 

јединство. За више од вијека, та је књига добила мно-

ге странице исписане именима оних који су је доди-

ривали, из ње појали и њоме се бранили и на ране је до-

чекивали. Стога је она сада већа него што је била, али и 

лакша на своме путу ка небу и неупоредиво тежа онима 

који желе да је макну одатле. Више светих руку окрећу 

крсна оцила на полијелеју, радујући се свима који до-

лазе, док Зборник прераста у истинску књигу живота. 

На једном мјесту и на корак једно од другог – историја 

стаје а човјек устаје: вјечан спомен гледа и дописује 

једне и заборавља друге. Епопеја стварања, садржана 

Р Е П О Р Т А Ж А

 Др Саша Зе јак

СЛОВСТВОВАЊЕ БОГА
И ЊЕГОВИХ СВЕТИХ

Сјенима новомученика српских
(Са Богословијом Цетињском пред олтарима мученика)
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не у велелепним храмовима и драгоцјеним 

материјалним унутрашњостима које је 

заслужују, већ у малој сеоској цркви у којој је 

стало највише српских душа од свих храмова 

наше Цркве. И то је отрежњавајуће за свакога 

ко још увијек не познаје врлину скромности и 

дарове које она са собом може понијети.

У меморијалном „спомен – подручју“ 

Јасеновца видимо све само не спомен. Једва 

коју успомену на нешто што се на том мјесту 

дешавало, будући да је простор овог најмањег 

„меморијалног музеја“ на свијету већим 

дијелом покривен исјечцима пропагандних 

филмова НДХ, са затамњеном унутрашњошћу 

и циљно испреплетаним просторијама, са 

Свуда питома српска земља прострта гробницама. Све увала 

до увале, које је узорао непоменик али наш Бог пожњео и дао 

нам данас војску испред сваког народа на земљи. Непрегледне 

ливаде, бајковите ријеке и дрвеће које је дало име гробовима 

ни по чему нијесу могле наслутити шта ће им натопити траву, 

умирити валове и заузети мјеста коријењу. Прерасла је тако 

ова земља у један велики олтар Господњи на којем крв, вода 

и пшеница непрекидно пројављују  есхатон. Нема породице, 

ни куће која није дала једног мученика и то је оно што нашу 

Цркву у овим крајевима чини темељом свеколике националне 

и вјерске грађевине српске.

Да светиња побуђује љубав према брату и истрајнију жељу да 

се угоди и да част ближњему, без обзира одакле он долазио и 

колико нужден био, обистињава се усрђем и гостопримством  

Црквене општине Бањалучке, Козарске Дубице, Богословије 

Карловачке, манастира Крушедола и Велике Ремете, који су 

једно велико свједочанство јединства наше Цркве пред Богом 

и људима. Свако ко је до сада тамо био, вкусио је дио ове небо-

земне духовне хране, која надилази све друге потребе човјека 

за трајањем и ортодоксном љубави. Ми смо исто тако били, 

видјели, учествовали и примили тајну. Стога можемо да по-

ручимо свима:

„Дођите и видите, Христос је Господ!“

27.03.2012-ог љ.Г.тек стидљиво приказаних пар података о 

броју српских мученика. Чак је и злочиначко 

оружје вјешто прикривено у поду, тако да није 

видљиво - тек пажљивијим посматрачима. 

Уколико је све то ствар једног великог стида 

пред страдалницима, пред човјековим мора-

лом и цивилизацијом, могло би бити и доне-

кле разумљиво такво испољавање става пре-

ма 700.000 жртава овог логора. Међутим, стид 

пред учињеним дјелом је мјера покајања, не-

изоставно повезана са испољавањем истине и 

тражењем опроштаја као умиритеља савјести. 

Овдје тај чин изостаје у потпуности, баш као 

и у Градини, селима надомак Бања Луке и 

другим до сада пројављеним стратиштима. 
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Н
а Градском гробљу у Никшићу, у понедјељак, 

12. марта, сахрањени су земни остаци архи-

текте Петра Тодоровића, сина свештеному-

ченика Јована и великог прегаоца на градњи 

храмова Епархије Будимљанско-никшићке и 

Митрополије Црногорско-приморске.

Опијело новопрестављеном слуги Божијем Петру 

Тодоровићу, у цркви Светих апостола Петра и Павла 

у старом Градском гробљу, служило је више свеште-

ника Митрополије Црногорско-приморске и Епархије 

Будимљанско-никшићке. У име Његовог Високопре-

освештенства Архиепископа Цетињског Митрополита 

Црногорско-приморског Г. Амфилохија и присутних свеш-

теника од Петра се опростио протојереј-ставрофор Гојко 

Перовић, ректор Богословије Светог Петра Цетињског. 

„Ожалошћена породицо Тодоровић, драги пријатељи, 

браћо и сестре, дозволите ми да вам најприје пренесем 

саучешће Његовог Високопреосвештенства Митропо-

лита Амфилохија, професора, ученика и ђака Цетињске 

богословије и свих вјерника, да са породицом и свима који 

су живјели са Петром и који су га познавали, подијелимо 

бол што нас је Петар напустио, што нас је Бог оставио без 

њега. Ево, пред Петровим одром, сагледавамо како су наше 

људске очи плитке да виде сву дубину Божије премудро-

сти, како не могу видјети много даље од онога што виде ове 

физичке, грешне очи, па нам се чинило да је са злочином, 

који је учињен над свештеником Јованом Тодоровићем, 

неко покушао да угаси Цркву Христову, дижући руку на 

свештеника Божијег“, казао је у надгробној бесједи отац 

Гојко Перовић, додајући:

„Али, оно што се сагледава даље од једног 

људског вијека, што повезује генерације сино-

ва, унука, праунука, ђедова и прађедова, то ми 

над одром Петровим сада јасно видимо и Богу 

благодаримо, што је Господ, послије мученичке 

смрти његовог оца свештеника Јована, дао обнову 

живота Цркве Христове у Црној Гори. Од Цетиња 

до Никшића, преко Подгорице, Даниловграда и 

Приморја, сав вјерни народ кренуо је у Цркву, да 

се пале свијеће, да се каде неокађени гробови, 

да се крштава што је некрштено, вјенчава што је 

невјенчано, да се васпитавају нове генерације 

богослова који ће бити свештеници и мисионари 

на пољу Господњем. Свему томе није био само 

свједок, него и живи учесник, наш брат Петар 

Тодоровић.“

Петар Тодоровић је учествовао у обнови бројних 

храмова у Црној Гори, међу којима, према 

ријечима протојереја-ставрофора Перовића, као 

круна стоји његово прегалаштво око подизања 

величанственог Саборног храма Христовог 

Васкрсења у Подгорици. Са Митрополитом 

Црногорско-приморским Г. Амфилохијем и 

тадашњим ректором Преосвећеним Влади-

ком Јоаникијем учествовао је и у обнови згра-

де Цетињске богословије и самог живота ове 

значајне установе. У свему овоме наш Петар 

није учествовао само као архитекта, као човјек 

који зна како се нешто ради и чува оно што је 

саграђено, него превасходно као хришћанин из 

В Ј Е Ч Н А Ј А  П А М Ј А Т

ПЕТАР ТОДОРОВИЋ
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чијих уста је излазила сама ис-

тина. 

„И ми млађи, свједоци смо да 

се оно што нам је Петар гово-

рио у четири ока и данас пре-

причава, као поуке које ђаци 

читају из житија Светих, из 

поука Светих Отаца. Из Петро-

вих уста излазила је беском-

промисна истина, јер је било 

вријеме за бескомпромисну 

истину и Бог га је послао да 

ту истину шаље на све стране. 

Знали смо да говори истину, јер 

смо знали од кога је и чији је, а 

и видјело се из његовог лица, 

из његовог става да не може бити другачије, него баш 

онако како је рекао. И зато је Бог дао, у вријеме када 

се Црква обнавља, један такав камен на коме се може 

зидати, један такав камен са кога се ништа неће об-

урдати. Такав је био Петар. И име му каже да је камен 

и то што се на Петровом труду, на Петровим ријечима, 

на Петровом савјету зидало у Црној Гори, знамо, си-

гурно, ево окупљени око његовог одра, да то неће ни 

вјекови обурдати.“ 

„Нека Бог њему да покој у Царству Небеском, заједно 

са његовим оцем и његовим прецима, а нама нека 

да, да не заборављамо Петрове поуке, јер су то ријечи 

Божијег пута. Крећући се за његовим примјером и 

сјећајући се Петровог дјела нећемо погријешити, ма-

кар та стаза била трновита и понекад проблематич-

на“, рекао је на крају своје бесједе свештеник Гојко 

Перовић. 

У име Друштва архитеката Црне Горе обратио се архи-

текта Андрија Маркуш, који је подсјетио на пројекте 

у којима је, са великим занатским успјехом у Црној 

Гори, учествовао Петар Тодоровић, међу којима 

су: пријемна зграда у близини манастира Острог, 

Парохијски дом у Никшићу, Епископски центар и ко-

нак у Беранама. Цијењен је као велики познавалац 

проблематике пројектовања и 

грађења, а, поред осталог, био 

је учесник у извођењу и над-

зору приликом реализације 

крупних инвестиција као што 

је Саборни храм Христовог 

Васкрсења у Подгорици, друга 

по величини богомоља у Србији 

и Црној Гори. 

Опраштајући се од свог оца Пе-

тра, у име породице је говорио 

син Јован Тодоровић.

„Петар је рођен 1934. године и 

у том ратном времену он је био 

још мали да би носио пушку, 

али и довољно велики да му се 

све страхоте рата уцртају у сјећање. Након страдања 

његовог оца Јована, стицајем околности, Петар постаје 

глава породице са нејаким дјечачким плећима. Уз 

помоћ мајке Гроздане подиже своју браћу и сестре, 

трасирајући свима понаособ животни пут. Пробијајући 

се кроз живот пун тешкоћа, гради карактер истрајног 

борца и савјесног човјека и пријатеља. Борећи се за 

мјесто под сунцем, налази снаге да се образује и буде 

један од најбољих студената своје генерације.“

„Након тога, уз огроман труд, заснива своје породич-

но гнијездо. Међутим, породична идила није дуго 

трајала. Несрећним случајем губи супругу Миру, али 

креће у нову борбу. Иако скрхан и сломљен, наставља 

путем којим само он зна, часно и поштено. Данас, 

на дан његове сахране, спокојан, без грча на лицу, 

оставља своју породицу да га памти и прича о њему 

као примјеру чојства, поштења и снаге људскости“, ка-

зао је Јован Тодоровић, испраћајући на вјечни пут оца 

Петра, сина свештеномученика Јована Тодоровића, 

пострадалог након Другог свјетског рата.

Током тешког и мукотрпног живота, Петар је 

достојанствено носио свој крст, настављајући путем 

коме га је отац учио. 

Вјечнаја памјат Петру Тодоровићу.

Из Петрових уста излазила 
је бескомпромисна истина, 
јер је било вријеме за бес-
компромисну истину и Бог 

га је послао да ту истину 
шаље на све стране. Знали 
смо да говори истину, јер 

смо знали од кога је и чији 
је, а и видјело се из његовог 
лица, из његовог става да не 

може бити другачије, него 
баш онако како је рекао
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О Б Н О В А

Сенк а Чо ловић

ВРАЋАЊЕ СТАРОГ СЈАЈА

О 
некадашњем црквеном и духовном жи-

воту шавничког краја, поред 20-ак сео-

ских храмова живо свједоче и обновљене 

монашке заједнице у манастирима 

Бијела и Подмалинско, те неколико 

црквишта и остаци порушеног манастира Јеловица, 

за који се претпоставља да потиче из периода послије 

обнове Пећке Патријаршије  у 16. вијеку. Ово мјесто 

је, током Другог свјетског рата и у периоду комуниз-

ма (када богослужења скоро није ни било а цркве 

остављене на милост и немилост власти, људском не-

мару и зубу времена), претрпјело тешке посљедице, 

које се и данас осјећају. Ипак, благословом Божијим, 

архипастирским радом наших Владика и великим тру-

дом новопостављених свештенослужитеља, духовни 

живот на подручју шавничке Црквене општине почео 

је да се буди, нарочито посљедњих двадесетак година. 

Посебне заслуге за обнову запустјелих и оронулих 

храмова и литургијског живота садашњи парох 

шавнички, јереј Драженко Ристић, придаје архи-

мандриту Исаији Крговићу, који је већи дио своје 

свештеничке службе и монашког подвига посве-

тио обнављању манастира Светог Великомученика 

Георгија у Бијелој, чији је игуман. 

И као што се свијећа од свијеће пали, тако су, на-

кон што је пропјевала ова древна светиња, убрзо 

почели да се обнављају и подижу нови храмови. 

Захваљујући раду и пожртвованости малобројних 

житеља, преосталих у прилично расељеним шав-

ничким селима и помоћи оних који су поријеклом 

одавде, посљедњих година су обновљене цркве 

у Пошћењу и Милошевићима, а сада се ради на 

њиховој унутрашњости и детаљном уређењу. У 

плану је да се, напомиње свештеник Ристић, при-
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ступи и санацији, односно дјелимичној 

или потпуној обнови, светиња у Мљетичку, 

Превишу и самом Шавнику.  

КОСОВЧИЋИ 

Вријеме изградње цркве Успенија Пре-

свете Богородице у Пошћењу није позна-

то. Према предању, овај дом Божији по-

дигнут је, прије Косовске битке. Са том 

народном причом преплићу се и леген-

де о дробњачким војводама Ђурјану и 

Ђурици, прецима Косовчића, од којих воде 

поријекло бројне породице настањене у 

шавничким селима Пошћењу, Дужи и Са-

мобору код Гацка, а исељавали су се по Бос-

ни и Херцеговини, Шумадији, Војводини... 

О старини Косовчића, подно Дурмитора, 

чија је крсна слава Свети Сава Српски, пи-

сао је историчар Андрија Лубурић у књизи 

„Дробњаци, племе у Херцеговини“, гдје се 

могу прочитати занимљиве легенде о по-

менутим прецима Косовчића. 

У легенди о Грлици, удовици војводе Сте-

вана Мусића, који је погинуо на Косову 

пољу, помињу се два брата Косовчића, 

један је наочити војвода Ђурјан, јунак из 

Косовског боја, а други неугледни Јоко. Да 

би оженио свог брата удовицом из висо-

ког немањићког рода, Ђурјан се послужио 

преваром, рекавши Грлици да је Јоко висок 

и лијеп, налик на њега, те она пристане 

да се уда. Док се свадба спремала Грлица 

је схватила да је преварена и кренула да 

се са пратњом врати назад. Цијело племе 

стало је да моли да их не срамоти, те она 

послије упорног преклињања пристане 

да се вјенча са Јоком, али под условом да 

аминују оно што каже пред вјенчање: „Дао 

Бог, све оно што се родило од Јока Омакала 

било као војвода Ђурјан, а оно што се роди-

ло од Ђурјана, било као Јоко“. Дробњаци то 

и аминоваше. И заиста синови Грличини 

и Јокови, казује се у легенди, заличише на 

војводу. На њих, касније, пређе дробњачко 

војводство и прозваше их Омакаловићи. 

Један њихов потомак био је војвода Ђурица, 

ожењен сестром Ивана Црнојевића.

 По другој легенди, коју биљежи Лубурић, 

Ђуричин син Вучур ишао је са Дробњацима 

чак у Малу Азију да се бори умјесто султа-

на. Једном приликом посјекао је Арапина, 

кога нико до тада није могао да побиједи, 

те га султан за то богато даривао великом 

земљом. У Самобору код Гацка населио се Вучурев син 

Марко, гдје је поправио порушену цркву и посветио 

је Светом Сави, својој крсној слави. Од Маркових си-

нова настала су братства Слијепчевићи, Старовићи, 

Поповићи и Давидовићи. 

Од Ђурјана воде поријекло Абазовићи, а од њих и сви 

остали Пошћењани: Алексићи, Башовићи, Батизићи, 

Војиновићи, Радуловићи, Кочовићи, Дуковићи, 

Головићи, Ковијанићи, Пушеље, Сандићи, Симуновићи, 

Грбовићи, Вуковићи, Ћоровићи, Одовићи, Перишићи, 
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Кадићи и један огранак породице Јауковић из Придвори-

це, чији преци су сахрањивани поред пошћенске цркве. 

Дужани, потомци Косовчића су: Мемедовићи, Пејовићи, 

Ћеранићи, Вилотијевићи, Павићевићи, Мандићи, Машићи, 

Маловићи, Барци и Барани.

ПОШЋЕНСКИ ХРАМ
Храм у Пошћењу, селу које плијени несвакидашњом 

љепотом, налази се на црквеној земљи, површине око 

20.000 квадратних метара. Житељи су најљепши дио свог 

иметка прилагали Цркви за покој душа својих сродни-

ка, па се тако ова богомоља „обрела“ између живописних 

Пошћенских језера, која ово село с разлогом чине једним од 

најљепших на Балкану, како је за Пошћење тврдио наш ве-

лики научник Јован Цвијић. Натпис над улазним вратима 

добронамјернику поручује да је црква „поновљена“ 1888. 

године. Од године када је овај Косовчића храм обновљен, 

значајније је да су га слогом и љубављу обновили „браћа 

Пошћењани“. У времену турског ропства и бор-

би које су јуначки Дробњаци водили са Турци-

ма пошћенска светиња је неколико пута паљена 

и рушена, али и наново подизана. Од страдања, 

која је заједно са својим народом претрпио храм 

посвећен Успењу Пресвете Богородице, много 

је тежи заборав којем је овај дом Господњи био 

препуштен у послијератном периоду и времену 

комунизма.

Већих радова на обнови цркве у Пошћењу раније 

није било. Прије 30-ак година промијењен је кров 

и постављена ограда око гробља. Садашња обнова, 

која је почела прије три године, изводи се под ру-

ководством искусног пројектанта и грађевинског 

инжењера хаџи Радована Радовића, а радове из-

води неимар Петар Брборић са екипом својих 

мајстора.              

„Обновљена је спољашњост пошћенског храма, 

фасада опрана од патине, фугована, заштићена од 

влаге, а умјесто старих дрвених затега постављене 

су челичне. Дебљина зида на мјесту постављања 

затега је чак 1,60 метара, што осликава снагу и 

моћ братства Косовчић, чије су породице биле ка-

дре подићи тако масивно здање. Стари кров, који 

је још одржив, префарбан је и заштићен. Доведена 

је струја, а ускоро ће у цркви бити урађена елек-

трична инсталација. На храму је постављен нови 

крст од камена, уграђени су нови прозори и вра-

та, а планирамо и да замијенимо кров и урадимо 

унутрашње уређење цркве, што подразумијева, 

евентуалну, рестаурацију постојећег иконоста-

са и набавку црквених предмета, потребних за 

богослужење. Мјештани желе да храму, на неки 

начин, врате онај стари, исконски изглед, који је 

имао приликом првобитне градње“, каже свеште-

ник Ристић, истичући да су у овим активностима, 

сложно и с љубављу, попут својих предака,  уче-

ствовали житељи Пошћења. Не заборављају да 

помену и захвале људима добре воље, који нијесу 

из овог села, а обнову њихове светиње помогли 

су од срца. 

Своје мјесто у унутрашњости храма Успенија Пре-

свете Богородице нашла је и икона Светог Јована 

Пошћенског, некадашњег служитеља Цркве 

Божије, који је страдао током Другог свјетског 

рата. Пошћенски парох био је и свештеник Стојан 

Костић из Жупе никшићке, који је, као и свеште-

номученик Јован Пошћенски, одступио из Црне 

Горе са Митрополитом Јоаникијем и другим му-

ченицима, страдалим 1945. године на подручју 

сјеверне Словеније. У доба Краљевине Југославије 

при овој цркви је служио и свештеник Глигорије 

Мемедовић.
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Свештеник Јован Тодоровић, 
парох Пошћенски у 
Митрополији Црногорско-
приморској, рођен је 1908. 
године у Доњој Брезни 
у Пиви, од оца Гаврила, 
земљорадника и мајке Илин-
ке, домаћице. Основу школу 
и нижу гимназију је завршио 
у Пиви, а Богословију Све-
тог Петра Цетињског 1931. 
године као најбољи ученик 
у генерацији. Митрополит 
Скопски Јосиф (Цвијовић) га 
је 1932. рукоположио у чин 
ђакона и свештеника и поста-
вио га на дужност свештени-
ка у Велесу. На тој дужности 
га је затекао Други свјетски 
рат. Ванредно је студирао на 
Богословском факултету у 
Београду. Године 1941. успио 
је да са породицом и другим 
свештеницима и њиховим 
породицама избјегне из 
Македоније. Стигао је до Бео-

града, а потом преко Сарајева 
до Никшића и Пиве. Митро-
полит Црногорско-приморски 
Јоаникије га је примио у 
своју Епархију као избјеглог 
свештеника и поставио на 
дужност пароха Пошћенског 
код Шавника. Свештеник 
Јован Тодоровић је био веома 
писмен, темпераментан и 
агилан свештеник. Митропо-
лит Црногорско-приморски 
Данило (Дајковић) је послије 
рата у манастиру Острогу 
причао да је Јована упамтио 
као једног од најбољих свеш-
теника Митрополије Скопске 
и Митрополије Црногорско-
приморске. Иза свештеника 
Јована Тодоровића су остала 
само два писана докумен-
та несумњиве историјске 
вриједности. Судећи по стилу 
којим је писана, национал-
ном и антикомунистичком 
набоју који у себи садржи, 

слободно се може закључити 
да је он аутор Резолуције 
свештенства Архијерејских 
намјесништава Никшићког, 
Шавничког и Колашинског, 
донесене на заједничком 
братском састанку свештен-
ства 29. децембра 1943. го-
дине у Никшићу, а поводом 
тешког стања у коме се нала-
зио српски народ. 
Свештеник Јован Тодоровић 
је у септембру 1944. године, 
испред уласка комуниста у 
Никшић, одступио до Цетиња 
и тамо боравио до новембра 
1944. када је са Митрополи-
том Јоаникијем, свештен-
ством и народом одступио 
из Црне Горе према Босни, 
Словенији и Аустрији. Убијен 
је у Словенији у мају 1945. 
године са својом сабраћом 
свештеницима и око 30 
хиљада Срба.

Више од деценију светосавска братства из Пошћења и 

Дужи организују Светосавске саборе у спомен на свог 

небеског заштитника Првог Архиепископа Српског 

Светог Саву. Чувајући на најљепши начин породич-

ну славу, коју су, кроз вријеме, унаслиједили од својих 

предака, потомци некадашњег братства Косовчић 

прослављају онога који је Србе увео у цивилизоване на-

роде, а крсну славу у српски дом. Светосавским свеча-

ностима у поменутим шавничким селима, почињу ду-

ховне академије у Епархији Будимљанско-никшићкој. 

Бесједе, које су, овим приликама, држале еминентне 

личности из нашег културног и духовног живота, 

биће сабране и објављене у посебном Зборнику, пла-

нираном да из штампе изађе поводом обиљежавања 

јубилеја – петнаестогодишњице организовања Свето-

савских светковина у шавничкој Црквеној општини.
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ЈОШ ЈЕДНА
ИСТОРИОГРАФСКА
НОВИНА

А
кадемик Зоран Лакић одавно је 

присутан у историографији Црне 

Горе и некадашње Југославије. На-

учна критика га је апострофирала 

као прегаоца који уноси иновације 

у историјску науку, што потврђују и његове 

најновије књиге.

За њега би, у кратком новинском приказу, било 

сувишно шире навођење биобиблиографских 

података, али, да би се свестраније објаснила 

његова најновија књига, није на одмет навести 

неке детаље.

Лакић је за свој рад добио висока признања 

која је тешко набројати, а међу њима је и Злат-

на медаља Биографског института из Њујорка, 

која се додјељује за изузетан допринос из области науч-

ног стваралаштва. Тај Институт га је два пута бирао и за 

личност године, 2000. и 2008. 

Уз сва признања међународног карактера, ваља истаћи 

и то да га је Универзитет Црне Горе, прије три године, 

изабрао за професора-емеритуса, јединог међу истори-

чарима у Црној Гори.

До пензионисања, 2000. године, био је редовни професор 

Филозофског факултета у Никшићу - за предмет Историја 

Југославије, а предавао је и на Филозофском факултету у 

Источном Сарајеву и Косовској Митровици. Боравио је, по 

позиву, у престижним универзитетским центрима у ино-

странству, и, безмало, свим универзитетима некадашње 

Југославије. Биран је за члана и предсједника у многим 

ко ми сијама, а по сљедња у низу била је «Комисија 

за одбрану доктората у Сорбони IV» у Паризу 2005. 

године. Учествовао је на научним скуповима у 

Москви, Паризу, Торонту, Анкари, Атини, Берлину, 

Софији, Букурешту, Кракову, Јерусалиму и другим. 

Лакићева дјела превођена су на француски, ен-

глески, шпански, руски, италијански, њемачки и 

арапски језик. Објавио је, до сада, преко 20 књига 

и преко хиљаду научних радова у периодичним и 

научним публикацијама.

Поред професорског и научног рада, импресив-

не су и његове друштвене активности. Најкраће, 

због наведеног, академик Лакић уврштен је у 

публикацију «Истакнуте личности 20. вијека са 

(Др Зоран Лакић, Токови историје у Црној Гори,
Подгорица, 2011, стр. 304)

Др Вукић И линчић

Лакић је за свој рад добио ви-
сока признања која је тешко 
набројати, а међу њима је и Злат-
на медаља Биографског институ-
та из Њујорка, која се додјељује 
за изузетан допринос из области 
научног стваралаштва. Тај Инсти-
тут га је два пута бирао и за лич-
ност године, 2000. и 2008.
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простора бивше Југославије», која је недавно објављена у 

Београду.

Најновија  књига академика Зорана Лакића «Токови 

историје у Црној Гори» представља још једну новину у 

црногорској, а и јужнословенској историографији.

Овај познати интелектуалац и историчар задивљује стручну 

јавност својом посебношћу у методолошком смислу, а обич-

ног читаоца  једноставношћу и поетичношћу, због чега је 

одавно заслужио епитет «пјесника међу историчарима».

Сами наслов књиге говори о сагледавању црно-

горске историје у тоталитету, попут дјела фран-

цуског историчара свјетског гласа Фернана Бро-

дела.

Свеобухватност  друштвених појава огледа се у 

великом распону тема, од сарадње Црне Горе и 

Русије до еманципације жене у Црној Гори, што 

се у историографији назива «дуго трајање».

Књига „Токови историје у Црној Гори“ састоји 

се из пет основних  цјелина: Огледи, Осврти, 

Писма, Путописи и Документација. У сваком 

од наведених поглавља обрађују се теме које су 

суштинске природе за сагледавање прошлости 

Црне Горе, али и актуелне ситуације и виђење 

будућих догађаја на основу искуства, што је и 

највећи домет историјске науке.

У цјелини посматрана, књига «Токови историје 

у Црној Гори» својом концепцијом, темати-

ком и суштином представља карактеристич-

ни свеобухватни преглед историје Црне Горе. 

Због тога ће она бити корисна свима који се 

баве прошлошћу Црне Горе, а посебно младој 

генерацији студената и будућих историчара.

Овај познати интелектуалац 
и историчар задивљује струч-

ну јавност својом посебношћу у 
методолошком смислу, а обич-
ног читаоца  једноставношћу и 

поетичношћу, због чега је одавно 
заслужио епитет «пјесника међу 

историчарима»
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САОПШТЕЊЕ
ЗА ЈАВНОСТ
ЕПИСКОПСКОГ
САВЈЕТА

П
ослије Свете Архијерејске Литургије 

у Саборном Храму Христовог 

Васкрсења у Подгорици и свеча-

не Светосимеоновске литије до 

Немањиног града на оба-

ли Рибнице, архијереји - чланови 

Епископског савјета Право-

славне Цр кве у Црној Гори 

су одржали своје братско 

сабрање и размотрили акту-

елне проблеме Цркве.

Посебна пажња је по-

свећена најновијем по ку-

шају оспоравања правног 

статуса Православне Цркве 

и прогона православних 

свештеника и монаха, 

који немају црногорско 

држављанство, а који 

скоро двије деценије 

служе Богу, Цркви и на-

роду у Црној Гори.

Оспоравање правног статуса Цркве 

кроз наводне «аргументе» да «није регистрова-

на» по Закону о правном положају вјерских заједница 

од 1977. г. и упућивање Цркве која вјековима постоји 

у Црној Гори на некакву «регистрацију» која није 

прописана законом, не представља ништа друго 

него продужетак идеолошке борбе против 

Цркве. Таква обавеза не постоји по закону 

те нико, па ни Црква, није дужна да посту-

па и чини радње које законом нијесу про-

писане. Бројна важећа решења, одлуке 

и правоснажне судске пресу-

де утврђују и потврђују да 

Митрополија и све епархије 

СПЦ у Црној Гори имају 

неспоран правни статус. 

Ту чињеницу, познату сви-

ма и свакоме, потврдила 

је управо Влада Црне Горе 

у одговорима на додатна 

питања на упитник Европ-

ске комисије кроз јасну и 

тачну констатацију да 

је Српска Православна 

Црква регистрована у 

Црној Гори.

Још једном и изнова пози-

вамо МУП Црне Горе да пре-

кине са прогоном и изгоном више 

свештеника и монаха, који немају црногорско 

држављанство. Упорно се пренебрегава чињеница да 

је ријеч о људима који никада нијесу имали проблем 

са законом и који су лојални грађани Црне Горе. И 

овај проблем је вјештачки изазван, јер су свим свеш-
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теницима и монасима без црногорског држављанства 

годинама уназад редовно одобравани привремени бо-

равци управо по прописима који су и данас на снази.

Од надлежних државних органа Црне Горе очекујемо 

да се што прије приступи припреми и доношењу но-

вог закона о слободи вјероисповијести и црквама и 

вјерским заједницама, закона о реституцији одузе-

те имовине Цркава и вјерских заједница и припреми 

уговора са Српском Православном Црквом у истом 

обиму правâ као што је већ учињено у случају Ри-

мокатоличке цркве, Исламске и Јеврејске заједнице. 

Оспоравање Цркве, и то само православне, унијело 

је и уноси велико узнемирење вјерника широм Црне 

Горе, а и много шире. Са овог мјеста, у данима пред 

почетак васкршњег поста, својој духовној дјеци и свим 

људима добре воље упућујемо поруку мира. И себе и 

друге подјсећамо да нам је као хришћанима дужност 

да останемо у миру са Богом и једни са другима. Црна 

Гора је наша отаџбина и у њој смо сви, без обзира на 

национална и политичка увјерења, дужни да на истин-

ским и правим темељима еванђелске вјере и предања 

првенствено изграђујемо, обнављамо и утврђујемо себе 

и једни друге на дјелу Господњем.

У Цркви Божијој која је по својој природи тијело 

Христово има мјеста за све. Црква као Мајка при-

ма своју дјецу и не разликује их по томе како се 

национално и политички изјашњавају нити на-

ционално или политичко увјерење представља 

сметњу било коме да се оствари као истин-

ски човјек и истински вјерник-хришћанин. 

Све православне вјернике позивамо да се у 

предстојећем васкршњем посту посвете молитви 

и чињењу добрих дјела, богољубљу и човјекољубљу 

по којима ће нас наш Распети и Васкрсли Господ 

Христос препознати као своје ученике.

У Подгорици, 

25. фебруар 2012. г.

Чланови Епископског савјета:
АРХИЕПИСКОП ЦЕТИЊСКИ 
МИТРОПОЛИТ ЦРНОГОРСКО-ПРИМОРСКИ 
АМФИЛОХИЈЕ
ЕПИСКОП БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКИ 
ЈОАНИКИЈЕ
ЕПИСКОП ЗАХУМСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКИ 
ГРИГОРИЈЕ
ЕПИСКОП МИЛЕШЕВСКИ ФИЛАРЕТ
ЕПИСКОП ум. ЗАХУМСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКИ 
АТАНАСИЈЕ
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12. 2. 2012. На празник Света Три 
Јерарха, Његово Преосвештенство 
Епископ Будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије саслуживао је у Светој 
Архијерејској Литургији у храму 
Васкрсења у Јерусалиму. Светом 
Литургијом је началствовао Ми-
трополит Теофан (Јерусалимска 
Патријаршија) а саслуживали су: 
Антоније – Архиепископ Уралски и 
Гуријевски (Московска Патријаршија), 
Епископ Подољски Тихон (Мо-
сковска Патријаршија), Епископ 
Ставропољски и Невиномиски (Мо-
сковска Патријаршија) уз учешће око 
70 свештеника Јерусалимске, Српске и 
Руске Православне Цркве. Сви присут-
ни вјерници примили су тијело и крв 
Господњу.

•
18. 2. 2012. На дан када наша Све-
та Црква Православна молитвено 
прославља Задушнице, Његово Прео-
свештенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је Свету 
Архијерејску Литургију у манастиру 
Ђурђеви Ступови.

Саслуживало је свештенство беранског 
Архијерејског намјесништва и свеште-
номонаштво Манастира, а сабраним 
вјерницима обратио се Преосвећени 
Владика Јоаникије, говорећи о служ-
бама које се у Цркви врше за покој 
душа православних хришћана и при 
том нагласио да гробља, свакако, треба 
обилазити, палити свијеће и молити се 
за упокојење својих сродника, али по-
мене, према Његовим ријечима, треба 
вршити суботом или у одређеним 
данима, али не недјељом, јер је то дан 
када Црква слави Васкрсење Христово.

Током Свете Архијерејске 
Литургије служен је пара-
стос за покој душа ктитора, 
приложника, добротвора и 
свих преминулих у вјери 
православној, чија имена 
су поменута у молитвама 
пред Господом. Освештана 
су жита која су вјерници, 
сјећајући се својих сродни-
ка, принијели за упокојење 
њихових душа.

•
19. 2. 2012. Њ. Пр. Еп. Г. 
Јоаникије служио је у месопусну 
недјељу, Свету Архијерејску Литургију 
у манастиру Ђурђеви Ступови.
Током свете Службе Божије, у којој су 
саслуживали свештеници Беранског 
намјесништва и свештеномонаштво 
Манастира, Преосвећени Владика се 
сабраним вјерницима обратио архипа-
стирском бесједом. 

•
26. 2. 2012. Његово Преосвештенство 
Епископ Будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије служио је на празник 

Светог Симеона Мирото-
чивог Свету Архијерејску 
Литургију у цркви 
Преображења Господњег у 
Беранама.
Саслуживало је не-
колико свештеника 
Беранско-андријевичког 
и Бјелопољског 
намјесништва и свеш-
теномонаха манасти-
ра Ђурђеви Ступови, а 
празничном богослужењу 
присуствовали су бројни 
вјерници овог краја. 

Сабраном народу архипастирском 
бесједом обратио се Преосвећени 
Владика Јоаникије, говорећи о Све-
том Симеону Мироточивом, великој 
личности наше Свете Цркве и нашег 
народа. 
„Све што је Свети Отац наш Симеон 
Мироточиви чинио на устројавању 
државе и подизању светиња, на 
спасењу себе и свог народа, чинио је 
на темељу свете вјере православне, 
испуњавајући заповијести Божије и 
приносећи Господу од срца искрену 
молитву, велику жртву и љубав“ рекао 

је, поред осталог, Преосвећени Влади-
ка. 
Освештан је и пререзан славски 
колач, који је, поводом славе храма 
Светог Симеона Мироточивог, при-
премио домаћин славља Славољуб 
Барјактаровић са породицом. 
Овом приликом Преосвећени Вла-
дика Јоаникије је Архипастир-
ском граматом одликовао г. Петра 
Барјактаровића, за исказану љубав 
и оданост према Светој Цркви 
православној. Барјактаровић је „са 
великом жртвом и трудом бринуо 
око одржавања цркве Преображења 
Господњег (брвнара) у Беранама, а 
учествује и у радовима на изградњи 
храма Светог Симеона Мироточивог“. 
Он је као честити хришћанин, како се 
чуло приликом додјеле грамате, а на 
предлог оца Драгана Ристића и Цркве-
не општине Беране, заслужио јавну 
похвалу и признање којим га је над-
лежни Епископ одликовао управо на 
празник Светог Симеона Мироточивог.
Истога дана, Његово Преосвештенство 
Епископ Г. Јоаникије служио је, уочи 
почетка Часног поста, Вечерњу службу 
опраштања у манастиру Ђурђеви 
Ступови.
Преосвећеном Владици у Вечерњој 
служби саслуживало је неколико свеш-
теника Архијерејског намјесништва 
беранско-андријевичког и монаха 
манастира Ђурђеви Ступови. Вјерном 
народу, који је присуствовао обре-
ду узајамног праштања и мирења 
једних са другима да би очишћенији 
ушли у период духовног и тјелесног 
поста, бесједом се обратио Епископ 
Јоаникије. 
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“Ево нас драга браћо и сестре, у 
навечерје Светог васкршњег поста, 
свијетлог подвига, свијетлог пута 
нашег, свијетлог хода према великој 
Недјељи искупитељних, спасонос-
них страдања Христових и према 
свијетлом дану Васкрсења Христовог“, 
рекао је, између осталог, преосвећени 
Владика.
У вечерњим часовима, у организацији 
Епархије Будимљанско-никшићке и 
Црквене општине Беране, одржана 
је, у великој сали Центра за културу, 
традиционална Свечана академија у 
славу и част Светога Симеона Миро-
точивог. 
Академију је, честитајући празник 
и срећан почетак васкршњег по-
ста, пригодним словом благословио 
Његово Преосвештенство Епископ 
Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 
осврћући се на биографију Симео-
на Немање, знамените личности у 
историји српског народа и Српске Пра-
вославне Цркве, великог државника, 
културног посленика и објединитеља 
српскога народа и племена. 
Бесједу у част родоначелника лозе 
Немањића одржао је књижевник То-
дор Живаљевић Велички. 
У програму Светосимеоновске духовне 
академије учествовали су: Црквени 
хор „Света мати Анастасија“ из Берана, 
народни гуслар Слободан Фемић, 
изворна пјевачка група “Ђурђеви Сту-
пови“, КУД “Коло“, вокалне солисткиње 
Јелена Стешевић и Јелена Ристић, а 
програм је водио Васко Драговић.

•
29. 2. 2012. Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије 
служио је Литургију Пређеосвећених 
дарова у катедралном манастиру 
Ђурђеви Ступови.
Преосвећеном Епископу је саслужи-
вало више свештеника Архијерејског 
намјесништва беранско-андријевичког 
и бјелопољског и свештеномонаха 
Манастира: протојереј Марјан Вујовић, 
архијерејски намјесник беранско-
андријевички, протојереј Драган 
Ристић, парох берански, протосинђел 
Данило, игуман Ђурђевих Ступова, 
отац Владислав, игуман манастира 
Блишкова, отац Георгије, игуман ма-
настира Брезојевице, те свештеници 
Ненад Бубања, Стаменко Станковић 

и Жељан Савић, са јерођаконима 
Антонијем и Агапитом, сабраћом ма-
настира Ђурђеви Ступови. 
Истог дана на Вечерњој служби у ма-
настиру Ђурђеви Ступови читан је ка-
нон Светог Андреја Критског, а потом 
се поуком о покајању као истинском 
почетку духовног живота, сабраном 
народу обратио Његово Преосвештен-
ство Епископ Јоаникије.

•
1. 3. 2012. Његово Преосвештенство 
Епископ Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије служио је, са свештенством, 
Вечерњу службу у манастиру Ђурђеви 
Ступови.
Након читања канона Светог Андреја 
Критског, Преосвећени Владика се 
ријечима поуке обратио сабраним 
вјерницима. 
Он је казао да се у покајном канону 
Светог Андреја Критског, с разлогом 
више пута помиње и у помоћ при-
зива Света Марија Египћанка, велика 
угодница Божија, која је имала изузет-
но велику и снажну наду у Божију 
милост. 
„Марија је била жена блудница и због 
тога оптерећена многим гријесима. 
Своју природу, своју душу, била је 
до те мјере испрљала и оптеретила 
гријесима да би многи помислили 
да за такве нема спасења. Међутим, 
покајање, које је доживјела када је 
приступила храму Васкрсења Христо-
вог, поклањајући се Часном и живот-
ворном крсту, у њој је пробудило неку 
чудесну божанску енергију и дало јој 
снагу да остатак живота проведе у 
најсуровијим подвизима. До те мјере 
се духовно усавршила, очистила и 
просвијетлила да је постала велика 
Светитељка којој је Сам Господ от-
кривао своје тајне, тајне спасења рода 
људског, обдарио је прозорљивошћу и 
чудесима, као све велике Светитеље 
у историји Цркве“, рекао је Епископ 
Будимљанско-никшићки. 
Осврћући се на личност Свете Марије, 
владика Јоаникије је казао да је Господ 
на чудесан начин открио врлине ове 
Светитељке Божије, иако је она била 
одлучила да живот заврши у пустињи, 
далеко од људских очију. Велики 
духовник и врлински човјек Старац 
Зосима срео је изненада у пустињи, 

током Часног поста, Свету Марију и 
био свједок њених подвига и њеног 
светитељског лика. 

•
3. 3. 2012. Његово Преосвештенство 
Епископ Будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије служиo je, на Теодорову 
суботу, Свету Архијерејску Литургију у 
манастиру Ђурђеви Ступови.
Саслуживало је више свеште-
ника Беранско-андријевичког 
намјесништва и свештеномонаха свете 
обитељи овог Манастира.
Вјерници који су се постом и молит-
вом припремали, приступили су, прве 
суботе Великог и Часног поста, Светој 
тајни причешћа. У славу на Светог 
Теодора, који је мученички страдао у 
4. вијеку, јер није хтио да се одрекне 
Господа Исуса Христа, освештано је 
жито, као успомена на догађај који се 
десио у вријеме цара Јулијана Отпад-
ника, великог гонитеља хришћана. 
Он је наредио да се намирнице по 
цариградским пијацама попрскају 
крвљу од жртвених животиња, да би 
се спријечило причешће хришћана. 
Теодор Тирон, који је већ био покојни, 
јавио се Архиепископу Цариградском 
Евдоксију и поручио му да о томе 
обавијести хришћане. Рекао им је да 
у својим домовима те недјеље кувају 
пшенично жито и њиме се хране. Тако 
су урадили и достојни се причестили у 
Недјељу Православља.
У спомен на тај догађај, прве седмице 
поста, на дан када се то десило, Света 
Црква слави Теодорову суботу и тада 
се кува и једе жито. 
Свети великомученик Теодор родом је 
из Мале Азије, а његове Свете Мошти 
налазе се у сремском манастиру Хопо-
во на Фрушкој Гори.

•
4. 3. 2012. Светом Архијерејском 
Литургијом, коју је у манастиру 
Ђурђеви Ступови, са свештенством, 
служио Његово Преосвештенство 
Епископ Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије, те празничном Литијом са 
иконама која је трократно опходила 
манастирску цркву, прослављена је 
Недјеља Православља.
Светом богослужењу су присуство-
вали бројни вјерници који су се, на 
Прву недjељу Великог, Часног поста, 
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причестили Светим тајнама Тијела и 
Крви Христове. Свештенослужитељи 
су са вјерним народом изнијели иконе 
Господа и Спаса нашег Исуса Христа, 
Богородице, Светитеља и угодни-
ка Божијих, а у спомен на побједу 
Православља над иконоборачком 
јереси свечана Литија је трократно 
опходила храм. Прочитан је Синодик 
православља, који се, иначе, увијек 
чита у Недјељу Православља. 
Истога дана, у вечерњим часовима, 
Преосвећени Владика Г. Јоаникије 
одржао је, у препуној сали тржног 
центра „Нама“ у Беранама, предавање 
посвећено посту и молитви.
У уводној ријечи свог предавања, 
Преосвећени Владика је казао да се 
Јеванђеље Христово остварује у свим 
временима, а његова свјетлост допире 
до сваког срца, нарочито до оних који 
свој живот темеље на оним основним 
хришћанским врлинама, а то су пост и 
молитва. То, према ријечима Еписко-
па Јоаникија, није наша, људска, него 
Божанска препорука, јер сам Господ 
каже „Бдите и молите се“. 
„Он сам дао је примјер поста, иако 
пост Њему није требао, али, Он 
је својим постом утемељивао и 
облагодаћивао ту врлину и нама је дао 
за освећење. Када постимо и када се 
Богу молимо, ми извршавамо Његову 
заповијест, а кроз Његову заповијест и 
Он је са нама, Његова милост и Његова 
помоћ“.
„Господ је, нарочито, скренуо пажњу 
на молитву. Он сам се молио Оцу 
свом Небеском, а и нама је дао из-
ванредне, спасоносне поуке о молит-

ви, да се не молимо 
као књижевници и 
фарисеји са мно-
гим, али празним, 
ријечима, већ да 
научимо да се по-
вучемо у тишину свог 
срца и у тој блискости 
са Богом, са Њим 
разговарамо, да му 
кажемо своје жеље, да 
му исповједимо своје 
тешкоће и од Њега 
тражимо оно што је 
потребно за наше 
спасење“, нагласио је 

Његово Преосвештенство. 
Господу се не треба обраћати са много 
ријечи, већ искрено, онако као што се 
дијете обраћа свом родитељу, са пуним 
повјерењем да ће га отац чути и усли-
шити. 
Већи дио свог излагања Преосвећени 
Владика је посветио тумачењу молитве 
„Оче наш“, која се сматра темељном 
молитвом, како за сваког члана Цркве 
појединачно, тако и за цјелокупно биће 
наше Свете Православне Цркве. 
 „Дух Свети, који даје пуноћу вјере и 
пуноћу истине, покреће вјерујућег да 
се моли Богу као своме Оцу, да са њим 
разговара и од њега иште оно што му је 
потребно за спасење, не само за своје 
спасење него и за своје ближње, као и за 
цијелу Цркву. Господ нас је, не само на-
учио овој молитви и њеним ријечима, 
она нигдје раније није била записана, 
нико се са том молитвом и баш на тај 
начин, није раније молио, а оно што је 
веома важно да знамо јесте да нам је 
Он омогућио да се тако молимо, јер нас 
је довео у близину свог Оца Небеског“.
Владика је додао да је наш земаљски 
живот много сложен, а ова молитва 
нас уводи у стање, у позицију да наше 
свакодневне проблеме можемо лакше 
да рјешавамо, те не чуди што је Господ 
вјернима заповиједио да ову молитву 
редовно користе.
Ово предавање Преосвећеног Еписко-
па Јоаникија, прво је у низу планира-
ног циклуса предавања под називом 
„Вјечна свјетлост Јеванђеља“, којa ће се, 
у току Великог и Часног поста, одржа-
вати у организацији беранске Црквене 
општине.

•
8. 3. 2012. На празник Првог 
и Другог обретења главе Све-
тог Јована Крститеља, Литургија 
Пређеосвећених дарова служена 
је у цркви Зачећа Светог Јована 
Крститеља у Страшевини код 
Никшића.
Литургију, којој је присуствовао и 
Његово Преосвештенство Епископ 
Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 
причестивши се Светим тајнама 
Тијела и Крви Христове, служило је 
више свештеника и свештеномонаха 
Епархије Будимљанско-никшићке. 
Пригодном бесједом о Светом Јовану 
Крститељу и догађајима који су ве-
зани за обретења његове Свете главе, 
обратио се јереј Велимир Јововић, 
надлежни парох.
Након Светог богослужења, одржан је 
братски састанак сабраног свештен-
ства и Трпеза љубави у парохијском 
дому у Страшевини.

•
9. 3. 2012. Његово Преосвештенство 
Епископ Будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије одржао је у Црквено-
народном дому Светог Василија 
Острошког у Никшићу предавање 
под називом „Празник Таворске 
свјетлости“.
Излагање Преосвећеног Еписко-
па Јоаникија пред поклоницима 
духовне ријечи у Никшићу било је 
посвећено Светом Григорију Пала-
ми, великом бранитељу православ-
не вјере, човјеку огромног знања и 
дубоког религиозног искуства, који је 
исихазам, као духовну дисциплину, 
формулисао у теолошко учење у 14. 
вијеку. 
Велики и Часни пост устројен је тако 
да током седам недјеља, колико трајe 
Васкршњи пост, Црква Божија са 
вјерујућим народом прославља седам 
великих празника. Прве недјеље је 
био празник Светих Икона, у спо-
мен побједе иконопоштовалаца над 
иконоборцима током оне велике и 
неизвјесне борбе, која је трајала око 
150 година, казао је на почетку свог 
предавања Његово Преосвештенство 
Владика Јоаникије, додајући:
„Та расправа је изазвала велику 
кризу у Цркви и када је трвење сав-
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ладано, као када се организам избори 
са неком тешком болести, дошло је до 
растерећења и установљен је празник 
Недјеље Православља и Светих Икона, 
када се на богослужењима чита Сино-
дик православља. Тај текст је теолош-
ки веома поучан и дубок, и помиње 
побједу коју је Свети Григорије Палама 
извојевао са светогорским монасима и 
онима који су бранили прави духовни 
опит, бранили богословље опита од 
ученог богословља. Захваљујући томе 
што су заступници живог доживљаја 
Бога, живог доживљаја вјере, нашли 
таквог бранитеља вјере, човјека са 
дубоким духовним потенцијалом и 
религиозним опитом, Светог Григорија 
Паламу, који је, као учени монах, али 
монах од правог духовног искуства, 
одбранио монашко искуство и опит, 
кроз то он је одбранио и православље“, 
истакао је Епископ Јоаникије.
Говорећи о личности Светог Григорија 
Паламе, Владика Јоаникије је 
подсјетио да је он био савременик са 
нашим царем Душаном, са којим се 
сретао неколико пута на Светој Гори. 
Није позната садржина њихових раз-
говора, али се претпоставља да је цар 
Душан, знајући колики углед и утицај 
Свети Григорије као теолог има међу 
монасима, желио да га придобије за 
идеју обједињавања царства у које 

би ушли Грци и остали византијски 
свијет.
„Исихазам се као један пламен, као 
нека свјетлост православне вјере, 
пренио и у Бугарску, Русију, Србију и 
цијелу Византију, цијели византијски 
свијет. Сав ослоњен на изворно 
хришћанско искуство, исихазам 
представља синтезу православне 
теологије и православног опита, 
што је, као духовна обнова, било од 
великог значаја за све православне 
народе, јер су Грци, Бугари и Срби 
врло брзо, послије тог првог покрета 
исихаста потпали под турско ропство. 
Исихазам је била она снага која је 
православне народе одржала у вјери 
православној и зато је улога Светог 
Григорија Паламе у цијелој историји 
Православне Цркве тако велика, а 
значај овог покрета, који се као огањ 
проширио кроз сву нашу историју до 
дана данашњег, од пресудног значаја. 
(...) И у српском народу, нарочито, од 
цара Душана до Светог кнеза Лазара, 
који је имао то дубоко сагледавање 
садашњости и будућности, који је 
широм отворио врата своје државе 
монасима исихастима, и тиме, можда, 
направио тако велико дјело које, по 
свом значају, можемо да упоредимо 
са Косовском битком. Тада је српски 
народ био духовно оснажен и освјежен 
новом снагом и утврђен наново 
пред великим страдањима у вјери 
православној. Током читавог турског 
ропства то огњиште вјере одржава се 
и проширује, а тај пламен је захватио 
и просторе Црне Горе, мада ми тога 
нијесмо довољно свјесни“, указао је 
Његово Преосвештенство Г. Јоаникије. 
Исихаста је био онај старац Никон 
Јерусалимац, који је долазио у ма-
настире Врањину, Бешку, Старчеву 
Горицу и дописивао се са Јеленом 
Балшић, која је и сама, пред крај 
живота, све више урањала у духовни 
опит. Пламен исихазма ширио се од 
скадарских манастира, па су бројне 
наше светиње биле захваћене тим 
духовним огњем. Те мале монашке 
заједнице, које су живјеле повучене, 
потискиване су доласком Турака и оне 
почињу да се настањују у пештерама. 
Тако је настала Острошка пештера, у 
којој се посветио Преподобни Исаија 

од Оногошта, претходник Светога 
Василија Острошкога. Велики иси-
хаста је и Свети Стефан Пиперски, 
млађи савременик Светог Василија 
Острошког, а евидентан траг оставила 
је, свакако, и династија Петровића, 
међу којима, нарочито, Свети Петар 
Цетињски, велика историјска, духовна 
и црквена личност, Светитељ Божији 
који је на плећима носио бреме свог 
народа. Дубоку везу са исихазмом као 
искуством које се преноси и са којим 
се човјек посвећује својим духовним 
подвигом, имао је, преко свог стрица 
и најранијег учитеља Светог Петра 
Цетињског, и Петар II Петровић Његош, 
закључио је Владика Јоаникије.

•
10. 3. 2012. Његово Преосвештенство 
Епископ Будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије присуствовао је Светој 
Литургији која је, друге недјеље Вели-
ког и Часног поста,  служена у Сабор-
ном храму Светог Василија Острошког 
у Никшићу.
Литургију је служило свештен-
ство Ахијерејског намјесништва 
никшићког: јереј Данило Зиројевић, 
који је началствовао светим 
Богослужењем, са свештеницима 
Миливојем Јововићем, парохом 
жабљачким, Мирком Вукотићем и 
Остојом Кнежевићем. Вјерници, који 
се постом и молитвом спремају да 
дочекају празник Васкрсења Христо-
вог, приступили су Светим тајнама 
Тијела и Крви Христове. 
Истога дана, након одслужене 
Свете Литургије, у просторијама 
административног сједишта 
Епархије Будимљанско-никшићке 
у Никшићу, одржана је редовна 
сједница Епархијског Савјета и 
Епархијског Управног одбора Епархије 
Будимљанско-никшићке.
На сједници, на којој је предсједавао 
Његово Преосвештенство Епископ 
Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 
усвојен је Завршни рачун за 2011. 
и Буџет за текућу годину. Такође, 
донијето је неколико важних одлука 
везаних за живот и рад Епархије.
На крају сједнице Његово Преосвеш-
тенство Епископ Г. Јоаникије је за-
хвалио свим члановима Епархијског 
Савјета и Епархијског Управног 
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одбора на одзиву и указао на 
смјернице у раду за текућу 
2012. годину.

•
11. 3. 2012. Њ. Пр. Еп. Г. 
Јоаникије, служио је, у 
Другој недјељи Поста, Свету 
Архијерејску Литургију 
у Саборној цркви Све-
тог Василија Острошког у 
Никшићу. Саслуживало је 
више свештеника и свеште-
номонаха наше Епархије а 
празнично богослужење појањем су 
пратили црквени хор „Свети новому-
ченик Станко“ и Пјевница никшићке 
Саборне цркве. 
Преосвећени Владика Јоаникије је са-
браним вјерницима, који су у великом 
броју присуствовали служби Божијој 
и причестили се Светим тајнама 
Тијела и Крви Христове, бесједио о 
Светом Григорију Палами, Божијем 
угоднику и великом учитељу Цркве 
Божије, „који је у свом времену за-
штитио част и славу невјесте Христове 
и зато га Црква са толиким пијететом 
прославља“. 
„Свети Григорије Палама је 
исповиједао истину да се преко Светих 
тајни крштења, миропомазања, Светог 
причешћа, истински сједињујемо 
са Господом Христом и постајемо 
учесници Његове вјечне славе, али 
не механички, него по мјери наше 
пријемчивости за вјечну и непри-
ступну славу Божију, која нас осјењује 
кроз Свете тајне, и не само осјењује, 
него слава Божија постаје истинско 
насљеђе свих хришћана, по милости 
и благодати Божијој“, рекао је, поред 
осталог, Владика Јоаникије. 

•
17. 3. 2012. Његово Преосвештенство 
Епископ Будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије служио је Свету 
Архијерејску Литургију у манастиру 
Добриловина.
Преосвећеном Епископу је сас-
луживало неколико свештеника 
Архијерејског намјесништва беранско-
андријевичког и монаха манастира 
Ђурђеви Ступови. Током Свете службе 
Божије Владика Јоаникије се сабра-
ном народу, свештенству и монаштву 
обратио ријечима архипастирске 

бесједе, говорећи о манастиру Светог 
великомученика Георгија у Добри-
ловини, древној немањићкој задуж-
бини која својим изгледом подсјећа 
на морачко манастирско здање, али 
подсјећа и на манастир Свете Ката-
рине испод Синајске Горе, јер мона-
си Добриловине су се, идући путем 
Божијим, успињали на духовну гору 
која представља Цркву Божију, како 
би боље сагледали живот, себе и своје 
ближње у овом свијету.
„Манастир Добриловина подсјећа, 
унеколико, на манастир Свете Катари-
не испод Мојсијеве горе, горе Божије 
Синаја, гдје је Мојсије примио Десет 
Божијих заповијести, гдје се повлачио 
Свети пророк Илија и гдје су многи 
подвижници, Богоносни Оци засијали 
Божанском свјетлошћу и стекли 
вијенце вјечне славе Божије.
Тако су се и монаси манастира До-
бриловине кроз историју трудили да 
иду тим путем, Божијим путем, да се 
успињу на духовну гору, која, заправо, 
представља Цркву Божију, да се у њу 
уграде, да са висине вјечности гледају 
на овај живот и на овај свијет, да себе 
и своје ближње сагледају у свјетлости 
и слави лица Божијег“, казао је Његово 
Преосвештенство Владика Јоаникије. 
Он је додао да је историја манасти-
ра Добриловине задивљујућа. Као 
што задивљује његова архитектонска 
љепота и дивно урађен фрескопис, 
тако је задивљујућа и историја ове 
древне светиње, препуна духовности, 
подвига, хришћанских врлина, али и 
препуна страдања. 
“Не треба заборавити да је, крајем 17. 
вијека, наш Свети Патријарх Арсеније 
Чарнојевић, свраћао у ову светињу 
и са собом повео архимандрита 
Василија да, у вријеме Часног поста, 

исповиједа народ и свештенство 
куда буде проходио. А стизао је до 
Никшића, Цетиња и приморја, и 
свуда га је пратио архимандрит 
манастира Добриловине, велики 
духовник Василије, о коме постоји 
мало писаних докумената. Осим 
њега, и Теодосије, Теодор, Максим 
и многи други монаси, који су, на 
жалост, потиснути у таму заборава. 
Хвала Богу, у новије вријеме, расте 
интересовање за ову нашу древну 
светињу. Све чешће људи од знања 

и интересовања свраћају овдје да 
освете своје очи љепотом манастира 
Добриловине, љепотом његових архи-
тектонских облика и љепотом његових 
фресака и да се одухове духовношћу 
коју чува манастир Добриловина“, 
рекао је Владика Јоаникије.

•
18. 3. 2012. Његово Преосвештенство 
Епископ Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије служио је, на Крстопоклону 
недјељу, Свету Архијерејску Литургију 
у цркви Светог Архангела Михаи-
ла у Андријевици. У овом светом 
храму је Часни крст који је донесен 
из Јерусалима и освећен на гробу 
Господњем, а прије неколико година, 
у току Великог поста, крст је источио 
Свето миро.
Преосвећеном Епископу Јоаникију 
је саслуживало свештенство 
Архијерејског намјесништва беранско-
андријевичког и свештенослужитељи 
монашке заједнице Ђурђевих Сту-
пова. Празничној Литургији при-
суствовао је, у великом броју, вјерни 
народ андријевичког краја, којима се 
ријечима архипастирске бесједе обра-
тио Његово Преосвештенство, говорећи 
о тајни Часног крста и распећа Христо-
вог, који се поистовјећују са тајном Бо-
жанске љубави. Господ је своју љубав 
према роду људском, рекао је Владика 
Јоаникије, показао, не само на тај 
начин што је створио човјека боголи-
ким и обдарио га умом, осјећањем, 
вољом и другим преимућствима, која 
посједује у односу на остала бића у 
овом свијету. 
“Своју љубав према сваком од нас Го-
спод је показао још више тиме што је 
дошао у овај свијет, што се, из љубави 
према роду људском, оваплотио и 
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постао човјек, постао као један од нас. 
Он, Кога ни Небо над небесима, ни 
сва васиона, ни сви космички просто-
ри обухватити не могу, из љубави се 
саобразио нама и дошао у овај свијет 
тјескобе, гријеха и таме да би нас из-
вео из ограничења, из гријеха, да би 
нас обожио, да би нас просвијетлио и 
то тако што нам је устројио спасење 
у нашој људској природи. Господ је 
примио нашу природу и обожио је да 
би нам свима дао могућност обожења 
и сједињења са Њим. (...) Својим 
страдањем Господ нам је дао слободу, 
ослободио нас од гријеха, очистио, 
осветио и Својим Васкрсењем нам 
даровао нови живот, ново биће, нову 
радост. Али, Васкрсењу је претходио 
Велики петак, односно крсно страдање 
Христово и зато, поштујући Његова 
страдања, сваки истински хришћанин 
поштује и Крст на коме је Он разапет. 
А крсно дрво је примило освећење од 
страдања Христових, од Његове живот-
ворне крви којом је покропљен Часни 
крст. Хришћани су, кроз сва времена, 
поштовали крст Господњи, осјењивали 
се знаком Часног и животворног 
крста и призивали милост Божију у 
све дане свог живота. На тај начин 
исповиједали су истину о доласку 
Сина Божијег Господа Исуса Христа у 
овај свијет, истину о Његовом страдању 
и Његовом васкрсењу“, рекао је, поред 
осталог, Преосвећени Владика. 

У храму Светог Архангела Михаила 
у Андријевици пројавила се, према 
ријечима Епископа Г. Јоаникија, ми-
лост Божија преко Часног крста, који 
је донесен из Јерусалима и освећен 
на гробу Господњем. Тај крст је, у току 

Часног поста, прије неколико година, 
источио Свето миро и орошавао се 
током цијелог Васкршњег поста, чему 
су свједоци били свештеници и многи 
вјерни.

•
22. 3. 2012. На празник Светих муче-
ника Севастијских обављено је ре-
довно годишње сабрање свештенства 
Епархије Будимљанско-никшићке на 
Жабљаку.
Сабрање је започело Светом 
Архијерејском Литургијом, а послије 
Свете службе свештеници и старјешине 
манастирâ из цијеле Епархије сабра-
ли су се у новом парохијском дому. 
Састанком је предсједавао Епископ 
Будимљанско-никшићки г. Јоаникије.
На самом почетку сабрања духовно 
слово је одржао Његово Преосвештен-
ство Епископ Г. Јоаникије, говорећи о 
значају празника Светих 40 мученика 
Севастијских, који могу да послуже као 
узор у служењу Господу. При томе је ис-
такао да је исти значај служења и онда 
и данас, и да су од посебног значаја 
ревност и труд у свештеничкој служби. 
Неопходно је да се са проблемима суо-
чавамо као прави људи, уз послушање 
и самопрегоран рад на Њиви 
Господњој, и тада ће и Црква одољети 
бројним искушењима, која доноси со-
бом живот у савременом друштву.
Након извјештаја архијерејских 
намјесника приступило се разматрању 

актуелних проблема са 
којима се сусреће Црква. 
Највише ријечи било је о 
пастирском раду свештен-
ства и о духовном стању у 
којем се налази вјерни на-
род. Размотрене су, такође, 
могућности унапређења 
јеванђељске мисије, 
подвлачећи нарочито значај 
парохијских заједница.
С посебном пажњом ана-
лизирани су проблеми 
око регулисања боравка 
и осигурања свештеника. 

Констатујући да се ради о вишеслојном 
проблему, закључено је да је неопходно 
да држава Црна Гора на ваљан и прав-
но утемељен начин регулише односе са 
Српском Православном Црквом, из чега 
ће произићи и рјешење овог горућег 

проблема за свештенство и монаштво 
Епархије Будимљанско-никшићке. 
Проводећи дане Часног поста у мо-
литви за умножење мира и љубави, 
свим вјернима и свим људима добре 
воље учесници Сабрања су честитали 
долазећи празник Васкрсења Хри-
стовог, поздрављајући их радосним и 
свеобнављајућим поздравом: ХРИ-
СТОС ВАСКРСЕ! ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!
Истога дана, Његово Преосвештенство 
Епископ Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије служио је Свету Литургију 
Пређеосвећених дарова у храму 
Преображења Господњег на Жабљаку.
Након богослужења одржан је 
братски састанак са исповијешћу 
свештенства и монаштва Епархије 
Будимљанско-никшићке
У Литургији Пређеосвећених дарова 
Божијих, коју је, поводом празника 
Младенаца, Преосвећени Епископ 
служио у Саборној цркви на Жабљаку, 
саслуживало је бројно свештен-
ство и свештеномонаштво Епархије 
Будимљанско-никшићке. 
Сабраним свештенослужитељима и 
вјерном народу бесједио је Владика 
Јоаникије, осврнувши се, најприје, на 
причу из Светог Јеванђеља о групи 
оних беспослених људи који су били 
у потрази за послом и зарадом, а које 
је, за пристојну плату, на рад у свом 
винограду ангажовао један добар 
домаћин. Пред крај дана, казао је у 
свом архипастирском слову Његово 
Преосвештенство, угледни домаћин је 
упослио још неколико радника, а по 
обављеном послу једнако је платио 
свима, како онима који су дошли при 
крају, тако и онима који су радили од 
почетка.
„Овај добри и угледни домаћин, драга 
браћо и сестре, је, заправо, Господ 
Бог Коме служимо, а они који служе 
Господу биће награђени. Међутим, 
да наша служба не буде мотиви-
сана само платом, нарочито не 
материјалном платом. А зар није част 
за сваког ко се нађе у Светој служби 
да буде истинити слуга Божији, било 
да је свештеник или хришћанин, јер 
смо сви ми, вјерујући, у служби Го-
споду, сви они који су крштени и који 
су свјесни достојанства, примљеног 
на Светом крштењу, који су помазани 
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Светим миром и на којима је благодат 
Светог Духа, која их не напушта у свим 
данима њиховог живота. (...) Да ми, 
који смо удостојени те Службе у било 
ком позиву и на било ком мјесту, не 
будемо као они који раде само за плату 
као најамници. Треба да смо свјесни те 
части и да се изнутра изграђујемо. Код 
оних који нијесу благодарни, појављује 
се завист и пакост, а то су они који се не 
изграђују изнутра, духовно. Чим у њима 
нема благодарности Богу, одмах се 
појављује завист, јер ако се људско срце, 
мисао, ум, осјећања, не оплемењују, 
она закржљавају, испуњавају се лошим 
садржајем. Као кад једно дрво, које 
сте засадили, не напредује, већ оно 
назадује и полако гине и то се може 
видјети свуда у природи. А ко је у овој 
јеванђељској причи онај што је дошао 
на крају посла? То је свако онај који 
зна дуго да чека, који има вољу и који 
се испунио благодарношћу због избора 
да управо њега прими тај господар и 
угледни човјек, који је заправо слика 
Божија“, рекао је Преосвећени Владика. 

Велико снијежно невријеме и мећава, 
који су током фебруара погодили 
сјеверни дио Црне Горе, донијели су 
велике проблеме и житељима општи-
не Плужине.
Са највећим тешкоћама сусрели су се 
мјештани на сеоском подручју, наро-
чито на Пивској планини, гдје је око 
80% села, током трајања незапамћене 
снијежне стихије, било у потпуности 
одсјечено од свијета. Домаћинства у 
овом крају, скоро двадесет дана била 
су без електричне енергије, а веза са 
њима одржавана је једино хеликоп-
терима Војске Црне Горе, који су угро-
женим мјештанима дотурали помоћ у 
храни и љековима. 
Усљед удара јаког вјетра страдала је 
црква Светог Јована Крститеља у Плу-
жинама. Према ријечима оца Миро-
слава, оштећен је дио крова са сјеверне 
стране храма, а под налетима вјетра 
„пала“ је трећина лименог кровног по-
кривача, те ће кров, послије привреме-
не санације, морати да буде потпуно 
замијењен новим. 

У току Литургије обављена је редов-
на годишња исповијест свештенства 
Епархије Будимљанско-никшићке, 
коју, већ неколико година, обавља 
протојереј-ставрофор Милутин 
Андрић, парох билећки.

Црква Светог Јована Крститеља је у добром стању, па свештеник Ми-
рослав Михаиловић у овом храму, који се иначе налази у плужинском 
градском гробљу, редовно служи Свете службе Божије. 
Иначе, када то дозволе временске прилике, осим санације ове цркве, 
биће настављени радови на обнови и изградњи хтамова у неколико 
пивских села, а очекује се и почетак рада школе за вјеронауку коју 
оснива Црквена општина Плужине.

СТРАДАЛА ЦРКВА У ПЛУЖИНАМА

Након литургијског сабрања у сали 
Парохијског дома одржан је братски 
састанак парохијског свештенства наше 
Епархије, након чега је, захваљујући 
организацији Црквене општине 
Жабљак, приређена Трпеза љубави.
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