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А К Т У Е Л Н О

Молитвено сабрање

у велици

В
јерном народу, сабраном на светом 

богослужењу, литургијском бесједом обра-

тио се Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије. Он 

је подсјетио на онај трагични и крвави 

дан за Велику, који се догодио 28. јула прије 70 годи-

на, у којем је побијено око 500 душа, од којих преко 

стотину дјеце, на десетине жена трудница, стараца и 

немоћних ненаоружаних људи од стране злочиначке 

нацистичке „Принц Еуген“ дивизије којој је послужи-

ла „Скендербег“ дивизија са косовским балистима и 

муслиманском милицијом из Ругове, из плавске об-

ласти и других крајева Полимља.

 „Боле те ране, драга браћо и сестре, и оне крваре до 

дана данашњег, али Господ даје утјеху, снагу и наду 

и на оваквим сабрањима осјећамо оно Божје дејство 

и дубоко вјерујемо и то исповиједамо да је Господ 

примио те невине жртве, чија се крв помијешала са 

Његовом голготском крвљу и од ње добила и светост 

и вјечно дејство и у томе је наша утјеха. Надамо се да их 

Господ полако прибраја лику мученика на Небесима и 

пројављује овдје на овом светом сабрању, а то се види, јер 

нас та жртва колико опомиње толико и враћа у памет. Та 

невина жртва Велике која је принијета Господу прије 70 

година, у ово наше вријеме даје велики, нови живот као 

што је по Божијој правди да се света жртва увијек пре-

твара у живот и туга у радост, па и овај сабор има ознаке 

туге, али је истовремено и радосни сабор“. 

„Да је дошла пуноћа времена, послије 70 година, види се 

и по доласку Његове Светости, браће Архијереја са мно-

гих страна и свих вас који сте се овдје сабрали. Треба да 

се подсјетимо да док су овдје фашисти, нацисти и остали 

злочинци клали Велику тада су српски Патријарх Гав-

рило Дожић и Свети владика Николај били заточеници 

у нацистичком логору Дахау, а многи од српских влади-

ка били побијени и у јаме бачени. Многа су се зла тада 

догађала на бићу нашег народа и наше Цркве, али данас, 

ево, дошао је српски Патријарх свом народу да зацијели 

Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј уз саслужење Његовог Ви-
сокопреосвештенства Г. Амфилохија и Преосвећене Господе Епископа 
будимљанско-никшићког Јоаникија, захумско-херцеговачког и примор-
ског Григорија, рашко-призренског Теодосија и новоизабраног славон-
ског Јована и уз саслужење великог броја свештенства служио је Свету 
Архијерејску Литургију, у понедјељак 28. јула 2014, на празник Светих 
Кирика и Јулите, у цркви посвећеним овим светитељима Божјим, у Вели-
ки код Плава. Молитвено сабрање, којем је у великом броју присуствовао 
вјерни народ Плава и других крајева Црне Горе, уприличено је поводом 
обиљежавања 70 година од најсвирепијег покоља недужне дјеце, жена 
и стараца Велике и ближе околине које су фашистичко-вулнетарско-ба-
листички злочинци из „Принц Еуген“ и „Скендербег“ дивизија починили 
на дан Светих Кирика и Јулите, 28. јула 1944.
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дубоку рану величку и ржаничку и најновију рану 

мурињску и да помене ону дјецу која су уморена у 

фашистичком затвору у Плаву. Двадесет и седам их 

је на списку, али су од последица затвора умрли и 

остали, преко тридесеторо. Величку жртву каракте-

рише, понајвише, страдање дјеце и трудних жена и 

ко ће, онда, рећи да то није невина жртва, чија крв 

вапије, као крв Авеља првомученика пред лицем 

Божјим, за правдом Божјом. Господ се, драга браћо 

и сестре, никада том вапају није оглушио, него га 

је услишио, невину жртву примио и прославио на 

Небесима, дајући јој вјечни живот у Христовом 

наручју“, казао је Преосвећени Владика.

Надлежни Епископ будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије је изразио радост због доласка у Велику 

бројних уважених гостију, међу осталима, и прије 

свих, како је истакао, Високопреосвећеног Митро-

полита црногорског и приморског Архиепископа 

цетињског Г. Амфилохија, који је први прогово-

рио јавно и храбро о величкој жртви и покренуо 

иницијативу заједно са Величанима који су били 

одбачени силом претходног система, па их је са-

брао те је подигнута црква Светих мученика Кири-

ка и Јулите, а у спомен величких мученика. Највећу 

заслугу за њено подизање, осим Величана, има 

управо Митрополит Амфилохије, нагласио је Вла-

дика Јоаникије, поздрављајући ријечима добродошлице 

и Епископа херцеговачког, који је и Епископ мученичких 

Пребиловаца и јаме Корићке и Величана у Попову Пољу. 

„Колико ли је тек тамо пострадало дјеце од усташког ножа 

у злогласној независној држави Хрватској, као што су се 

овдје злочини чинили, не само у име њемачке силе него 

и у име велике Албаније. То не треба заборавити, јер се 

мапе велике Албаније пред лицем цијелог свијета цртају 

и објављују до данас“, поручио је Његово Преосвештенство 

Епископ Јоаникије, додајући:

„Овдје са нама је и Преосвећени владика Теодосије, који 

је дошао са свог жртвеног мјеста Косова и Метохије, са 

вјековног жртвеног мјеста од косовске битке до дана 

данашњег. И он, који носи исписано страдање свог наро-

да на свом срцу дошао је да данас буде овдје с нама и 

да учествује у светој служби и помену, да донесе утјеху и 

благослов свете српске земље Косова и Метохије. Драга 

браћо и сестре овдје је и новоизабрани Епископ славонски 

Г. Јован који је Епископ највећег српског стратишта, стра-

далништва и жртвеника великомученичког Јасеновца, 

који је, учествујући на јучерашњем округлом столу, велич-

ку жртву спојио са јасеновачком жртвом“. 

„Надам се да ће се те жртве и сви ти жртвеници који 

представљају знаке нашег дубоког бола претворити у 

свијетле тачке наше отаџбине и наше историје. Силом, 

благодаћу и милошћу Божјом. 
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„Представља нам велику утјеху што су данас 

овдје са нама представници државних вла-

сти и они који нијесу православне вјере, који 

овим данашњим чином показују свој став 

да осуђују злочин. То нам даје наду да ћемо 

убудуће настојати да се оно што је било и опро-

сти, да једни другима опростимо. Не треба 

заборављати, али знамо да има много таквих 

примјера да је међу муслиманима било много 

људи који се никада нису сложили са злочини-

ма које су чинили њихови сродници. Све то зна-

мо и поштујемо и благодаримо од срца свима 

који су данас дошли на овај свети помен и тиме 

показали велику људскост и улили нам снагу за 

бољу будућност и боље дане нашим међусобним 

односима“, закључио је Његово Преосвештен-

ство Епископ Јоаникије.

Великом свенародном сабору и помену велич-

ким мученицима присуствовали су: изасланик 

предсједника Црне Горе Дражен Миличковић, 

изасланик предсједника Републике Србије 

Недељко Тењовић, амбасадор Републике Србије 

у Црној Гори Зоран Бингулац, амбасадор Ру-

ске Федерације Андреј Нестеренко са сарад-

ницима, предсједник општине Плав Орхан 

Шахмановић, предсједник општине Бера-

не Драгослав Шћекић, предсједник Скуп-

штине општине Беране Горан Киковић, 

предсједник Скупштине општине Гусиње 

Елвис Омерагић и предсједник Скупштине 

општине Плав Изет Хаџимутовић.

Његова Светост Патријарх српски Г. Иринеј 

је у својој архипастирској бесједи, у цркви 

Светих Кирика и Јулите у Велици, казао:

„Ово место, место нашег данашњег сабрања 

обагрено је и заливено крвљу невиног наро-

да, крвљу невине деце, оних најневинијих 

који су положили своје животе само зато 

што су били друге вере, друге нације у 

односу на оне који су потезали своје но-

жеве, своју мржњу и све оно чиме су их на 

најстрашнији начин лишавали живота“.

„Ово је велики дан, ово је благословени дан 

зато што смо се сабрали да учинимо помен 

и сећање на те многобројне жртве. Не знам 

тачно колико нас има овде данас, али от-

прилике оволики број је страдао само за 

један дан. Историја наше Цркве зна да је у 

време страшног гоњења хришћанства било 

по неколико хиљада убијаних у појединим 

градовима, али од тада до данас прошло је 

много времена и оно што историјска по-

словица каже у многим актима – историја 

се понавља, понавља се, али нажалост, не у оном добром и 

племенитом, мада има и ту понављања, понавља се у ономе 

што је најтрагичније за један народ, за једну епоху, за једно 

време. Нажалост, у наше време се поновила страшна историја 

хришћанства и Цркве“.

„Ова скромна, дивна црква данас слави Светог мученика 

Кирика и Јулиту, сина и мајку, а, гле, овде на данашњи дан 

су страдале многе Јулите и многи Кирици. Славимо једну 

мајку са једним сином, а овде, како чујемо и сазнајемо, пре-

ко стотину невине деце је страдало на најбестијалнији начин. 

Многа и нерођена деца, извађена из утроба својих матера 

су предана ножу и огњу. Ако игде, икада онда данас управо 

овде, на овом месту, можемо да се запитамо: Боже, каквог 

си Ти то човека створио? Да ли да буде вук, хијена, рис или 

онај који носи лице Твоје, који носи душу коју си му ство-

рио, који носи знаке Твог божанства? Али човек није хтео да 

остане такав, постао је, нажалост, животиња, али ово је увре-

да за животиње. Ако кажемо да је човек вук, рис или хијена 

наљутиће се те животиње, јер оне не знају за такву освету и 

мржњу, какву човек зна. Животиња напада онда кад треба да 

се нахрани или кад треба да се одбрани, а човек чини зло, сеје 
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смрт из радости неке своје и свог задовољства. Има ли 

веће аномалије под овим небом, под овим сунцем?“

„Замислите дете невино, безазлено коме ноге секу, а 

двоје или троје су одерани и тако одерани обешени о 

дрво. Замислите човека који узима дете у руку и баца 

у огањ. Како је име том човеку? Ђаво? И ђаво би се ув-

редио. Такве злочине ни ђаво није учинио, нажалост, 

то се десило овде, то се десило у нашем народу, а ово је 

само врх брега, оног леденог брега који је наш народ 

проживео и доживео у овом веку, у веку науке и кул-

туре, у веку у којем се човек хвали да је достигао не-

какве зените и границе. Јесте можда у науци и ономе у 

чему је умом својим напредовао, али је својом душом 

и својом етиком толико назадовао, као никада и нико 

у прошлости, бар не у тој мери“. 

„Нажалост, ово су дело учинили многи који су некада 

припадали нашем народу, истој вери и истом народу, 

али се показало у нашем времену, како овде тако и на 

западу бивше Југославије, да су 

они који су променили веру, при-

мили једну или другу веру, били 

највећи зликовци према свом 

народу. Да ли су тиме смирива-

ли своју савест, да ли су се тиме 

доказивали да су оно што су же-

лели да буду или нешто друго? То 

Бог зна, а зна историја, зна вре-

ме, знамо ми то што се дешавало. 

И шта да кажемо? Зар да се све-

тимо? Не. Ми као хришћани то 

не смемо да чинимо. Пример је 

дао наш Господ Који се са крста 

на Голготи молио за непријатеље 

своје речима: „Оче, опрости им 

јер не знају шта раде“. А свако 

зло, браћо и сестре, које се чини, 

поготово према човеку, чини се у највећем незнању и 

у највећем паду. Због тога се молимо Господу да по-

штеди наш народ, али не само наш народ, да поштеди 

све друге народе од таквог зла, од таквог страдања, од 

таквог тешког људског понижења“.

„Морамо се Богу вратити, браћо и сестре, и запита-

ти се зашто се све то тако десило. Да ли и нас Господ 

опомиње да истрајемо, да ли тиме доказујемо да носи-

мо свој крст, као што је Господ наш носио и да својим 

крстом, својим страдањем посведочавамо веру своју. 

Бог то зна, а наше је да будемо Богу на свему захвални. 

Јесте, хиљаде и хиљаде невиних душа је насилно ли-

шено живота, но ипак сваком човеку долази крај и сви 

ће доживети свој крај. Они који су се трудили да буду 

како је Господ желео добиће оно што су и заслужили, а 

они други, који су се злом украсили и обогатили, неће 

имати чему да се надају“. 

„Постоји људски суд и правда, али постоји Божји суд 

и Божја правда. Бог је Праведни Судија и свакоме ће 

дати оно што је заслужио. Сваки ће пожњети оно што 

је посејао. Не може сејати трње, а брати грожђе, него 

трње рађа свој плод и ми, колико жалимо невино стра-

далне, исто толико жалимо оне који су зло чинили. 

Они су највећи непријатељи себи, јер они које су они 

послали Господу пре времена добиће венац, награду 

за своје страдање, за своју веру показану у страдању, а 

чему се ови могу надати? Ничему, оно што су посејали 

пожњеће. Није наше да судимо наше је да опростимо“.

„Нека би дао Господ да ово што се десило овде, у 

најстрашнијем виду страдања и патње једног невиног 

народа, да се то никада не понови. Нажалост, имамо 

знакова да се жели да се то понови и понавља се у мно-

гим крајевима времена у коме живимо. Морамо сви 

учинити да се појединачно мењамо, а када се један 

промени и више, мења се читаво друштво и читав жи-

вот. Нека Господ оне који су уморени, ону дечицу која 

су невино страдала, удостоји вечног живота и радо-

сти у Њему, што су сачували своју веру и свест о себи, 

нека их Господ дарује наградом коју Он даје онима 

који су верни путу Његовом, истини Његовој и прав-

ди Његовој. Нека Господ утеши оне који су изгубили 

своје на овим просторима. Ово не смемо да забора-

вимо, о овоме требамо да знамо и ми и они који нам 

данас кроје капу по својој мери, колико смо постра-

дали, а то нам се и данас великим делом чини. Ево, 

овде је Косово које нам се отима, наше свето Косово са 

нашим светињама, где нисмо од јуче, него смо га од 

Византије узели, не од других и украсили га највећим 

светињама, а данас морамо да бежимо са онога што 

је наше. Морамо да се боримо, свим могућим сред-

ствима, да опстанемо на тим просторима“, поручио је 

Патријарх српски Г. Иринеј.
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В
исоко сте ме одликовали када сте ме позвали 

да будем с вама на овај дан на овом месту 

овим јединственим поводом.

Кажу да је камење задржало људски мирис 

више него људи. У ту истину уверава нас и 

камење око кога смо се окупили и које би, кад би уме-

ло говорити више рекло него што ћете од мене чути. 

Али и ћутећи оно говори свакоме ко уме да га чује. И 

зато су се данас у Зминици, на Дурмитору, окупили и 

живи и такозвани мртви, како их је назвао један сав-

ременик. Они који су прегнули и учинили ово свето 

дело отрли су сузе овом камењу које је дочекало оно 

што је одавно зарадило и заслужило да буде узидано у 

храм. И сад кад га имамо онебесано и преображено у 

богомољу можемо да призивамо људе који су се овде 

рађали, да замишљамо како су живели и изгледали, а 

лако нам је погодити у шта су веровали, шта би рекли 

кад би устали и шта би волели да ми кажемо у њихово 

име – на овај дан. Кад сам писао стихове : „Да смо као 

што нисмо /Могли смо створити нешто /Не нешто него 

кућу /Па нека стоји пуста / Као што хоће /Али да се зове 

наша / Као што неће“ – нисам ни слутио да се и сти-

хови могу тумачити као снови и обистинити у сасвим 

супротно од оног што говоре. Данас и сав Дурмитор 

и ктитори и Бојовићи и ми заједно с њима, можемо 

рећи: „То смо то што јесмо /Створили смо нешто /Не 

нешто него кућу /И не било коју /Него цркву /И не било 

чију /Него српску православну /И не било где /Него на 

нашој старевини /И посветили је не било коме /Него 

Светоме Георгију Победоносцу /Крсној слави нашега 

дома /И не само нашег дома /Него и заветном дану 

целог племена /И не само нашег дома и племена /Него 

заштитнику српских династија Немањића, Петровића 

и Карађорђевића /И не само српских /Него и руске 

династије /И не само династије /Него и целе Русије.» „

Не могу да одолим, а да овде не споменем и оног мог 

Ровчанина који је ишао у Котор да купи икону Све-

тог Луке, своје крсне славе. Кад су му показали икону 

његовог заштитника на којој је приказан бос и стоји 

поред вола показао је на другу. Рекли су му да то није 

Свети Лука него Свети Ђорђе. Свеједно, то је јунак 

који ми једино може помоћи, а овај други је као и ја, 

да може помоћи помогао би самом себи. Тако је овај 

Ровчанин свог Светог Луку славио са иконом Светога 

Ђорђа. 

То је онај Свети Ђорђе, ратни друг Стевана Немање, 

који му је као уздарје подизао храмове за све оно што 

је учинио борећи се на српској страни с Христовим 

копљем у руци. То је онај Георгије чије је посрбљено 

име Ђорђе, на чији се дан родио и са собом донео 

име и вожд Карађорђе. Онај Георгије који је својим 

мучитељима рекао: “Пре ћете ви изнемоћи мучећи ме, 

него ја мучен!“ Онај коме се Бог јавио речима: “Не бој 

се, Георгије, ја сам с тобом!“ А те речи нису речене само 

њему пре 1700 година, него преко њега и нама и свим 

хришћанима, за сва времена.

Сазвежђу храмова Светог Ђорђа око којих је садену-

та Црна Гора, од оног под Горицом у којој је крштен 

Немања, преко Бијеле, Требјесе и Мратиња на Дур-

митору, да споменемо само неке у Будимљанско-

никшићској епархији, придружује се и храм Светог 

Георгија, а где би пре него на у Зминици, а ко би га 

подигао, ако не Дурмиторци, Бојовићи и бојовници 

Светог Ђорђа, војсковође и војници, Христови јунаци, 

мученици и заточници.

Пошто не могу споменути све, како би ваљало, идући 

од имена до имена, издвојићу једино ону за коју знам 

да ми нећете замерити, Јану мајку витеза Николе 

Бојовића, коју су убили а он је опростио живот уби-

ци. Да споменем Богдана, Бошка, Михаила, Илију… 

знајући да нису били једини Богдан, Бошко, Михаило, 

Илија … у родослову Бојовића који су то име носили, 

откад је овде пропирена ватра, па нека заступају и 

призову и своје имењаке и све остале са свих страна.

У овом часу помишљам како би славно и свето дело 

учинили кад би овај пример следили и други и сва 

кућишта широм Црне Горе президали и овековечили 

у богомоље. Свака поштена кућа је и била црква, а шта 

Матија  Бећковић

Б Е с Ј Е Д А

КуЋиШта су црКвиШта
(Слово Матије Бећковића у Зминици на Дурмитору, 18. јула 2014, при-
ликом освећења цркве Светог Георгија)
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су кућишта него црквишта, заливена и освећена крвљу хероја и му-

ченика. И шта би било светије него разур толиких домова овенчати и 

овековечити. Сваки смртни који је овде поштено проживео свој век, 

мученик је који заслужује бесмртни памјатник, а поготово они који 

су у наше дане носећи косовске ране као Христове стигмате, пали 

на пољу части, за краља и отаџбину, за крст часни и слободу златну, 

а та част је постајала тим већа и светија што је скупље плаћана. Ако 

бисмо онебесали сва зидиништа, згаришта и пустолине, да уместо 

дима који је пролазио кроз оџаке, задими и замирише тамјан, оз-

вездали бисмо своју очевину и показали се достојни и својих оџака 

и својих предака. А све зато не би ли се такви људи поново рађали и 

појавили међу нама.

Она аждаја коју је погубио Свети Ђорђе у првим вековима 

хришћанства, није била ни прва ни последња, али је изгледа била 

понајмања. Најкрвожеднија је била она која у двадесетом веку није 

излазила из језера нити су јој жртвоване само девојке, него је испли-

вала из православног океана и попила крв милиона хришћана. Гу-

тала је и мртве и живе, и старе и младе, 

народе и државе, престоле и олтаре, кру-

не и митре, лавре и испоснице, ћивоте 

и војнике, рањенике и заробљенике, 

свећњаке и светионике, путеве и путока-

зе. Што није могла да прогута бацала је 

у јаме и неизбројене масовне гробнице. 

Једно време се чинило да је прогутала 

и Светог Ђорђа. Али кад се чинило да је 

најмоћнија и да јој смрти нема, на наше 

очи погубио је Свети Ђорђе. Овај пут не 

у малом граду Вириту него у славној 

Москви, где је била поново изронила и 

претила целој планети. Њен реп сезао 

и до Зминице, као што јој и име каже, и 

до језера у Зминици и до Црног језера и 

до Савине воде, а да је крепала доказ је 

и ова православна светиња подигнута у 

славу оног који је погубио.

Али аждајоубица, Свети Георгије Побе-

доносац, није погубио само ону која је 

испливавала из воде, него и ону која се 

појављивала у људима, губала им душе, 

тровала мозгове, сејала мрзије, иско-

павала ровове, закрвила и разбратила 

браћу.

Седморо брда још постоје, али Брђана је 

све мање. Ако се ништа не учини биће 

их мање него брда. Биће Дурмитора али 

није сигурно да ће бити Дурмитораца. 

Губе се извори, трње се враћа по своје и 

насрће на куће. Оно што су душмани ве-

ковима покушавали да постигну силом 

као да ми чинимо драге воље. Одричемо 

се оног себе о коме знамо све и тежимо 

да постанемо неко други о коме не зна-

мо ништа. У српској Спарти атакује се на 

освештане истине и част српског народа.

Овај храм подигнут је у славу живота, 

светости љубави и светиње братства и 

помирења. Они који су ратовали на раз-

личитим странама давно су се помирили 

и збратили на оном свету. Обрадујмо их, 

збратимо се и ми и опростимо једни дру-

гима, на овом свету. На ту дужност по-

зива нас и опомиње и ова новопросијана 

звезда која је канула с неба и у Змини-

цу. Јер како каже апостол Павле: “Остаје 

ово троје: вера, нада и љубав. А од њих 

највећа је љубав. Јер ако имаш сву веру 

да и горе премешташ, а љубави немаш – 

ништа си!“

Христос између нас!
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С
вечано освећење храма обавио је Његово Високопреос-

вештенство Архиепископ цетињски Митрополит црно-

горско-приморски Г. Амфилохије са Преосвећеном Госпо-

дом Епископима умировљеним захумско-херцеговачким 

Атанасијем, новограчаничко-средњезападноамеричким 

Лонгином и будимљанско-никшићким Јоаникијем. 

Након освећења храма одслужена је Света Архијерејска Литургија 

којом је началствовао Високопреосвећени Митрополит Амфилохије 

уз саслужење поменутих Епископа и бројног свештенства и свеште-

номонаштва. Литургијском сабрању, поводом чина освећења нове 

богомоље, присуствовао је, у великом броју, вјерни народ Жабљака и 

они који су поријеклом везани за дурмиторски крај.

Након прочитаног Светог Јеванђеља сабраном народу ријечима архи-

пастирске бесједе обратио се Архиепископ цетињски Г. Амфилохије, 

говорећи о значају зидања овог светог храма и жртви коју су поднијели 

сви који су учествовали у њеном подизању.

“Све што се градило и гради од настанка свијета до данас и до краја 

свијета и вијека, све што је стамено, вјечно, вјечности посвећено и 

што је непролазно, саграђено је на Христовој голготи, на Христовој 

љубави на оној љубави којом је Бог открио Себе као вјечну и непро-

лазну љубав. Све што је засновано и уткано у судбину овог свијета, 

засновано је на жртвеној љубави. (...) Овај свети храм је посвећен Све-

том великомученику Георгију, једном од оних који је жртвовао себе за 

Христа Господа, за вјеру праву, жртвовао и принио себе, своју младост 

и свој живот. Само Господ знаде колико је светих храмова подигну-

то у славу Божју, а у част великог мученика Георгија. Велико руско 

царство има за свог покровитеља Светог великомученика Георгија и 

није случајно да и код нас, у нашем светосавском народу, има толико 

оних који славе Светог Георгија, а славећи њега славе Христа Бога 

Сина Божјег јединородног. Он је по свом рођењу, крштењу, по свом 

животу и мученичком страдању христолик. Зато је име његово вјечно. 

(...) Као што је Христова крв била и остала сјеме којим се оплођују 

милиони људских душа и причешћују и данас у Светом причешћу, 

тако је и крв Његових мученика бивала и остајала сјеме за нове 

хришћане. Велика чуда догађају се и данас да оне које су убијали, 

које су разапињали, које су прогонили, Цркву Божју, увијек изнова, 

из њихове мученичке крви, из њихове вјере, 

из њиховог страдања ницали су храмови и 

људске душе се преображавале и бивале су 

њихове свете мошти, њихов спомен, њихова 

мученичка крв сјеме за нове хришћане. Тако 

је било кроз сву историју, тако је и данас, 

па није чудо да и овај храм овдје, на овом 

мјесту, поред овог благословеног језера, на 

овој гори дурмиторској, да је и он никао из 

страдања вјековних. Овдје је, као у вријеме 

великомученика Георгија и кроз вјекове, а и 

у наша времена било не мало страдања и не 

мало распећа, покушаја да се уништи вјера 

Божја, вјера православна, да се убије Бог у 

људским срцима, да се угаси тај светионик 

који је запаљен Христовом руком на Голготи“, 

рекао је Митрополит црногорско-приморски 

Амфилохије.

Свету Литургију увеличао је и чин крштења. 

Свету Тајну крштења и миропомазања при-

мили су нови чланови Цркве Православне.

По завршетку освећења и свете службе 

Божје обратио се и Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије. 

“Добисмо дивну светињу овдје у Зминици – 

имали смо је рашта и чекати до сада. Благо-

дарим Господу Богу и Светом Георгију који 

нас упутише да ову светињу градимо, који нас 

данас сабраше овдје у миру, слози, љубави 

и то са разних страна: од Чикага, Београда, 

Подгорице и Бог зна одакле се све народ овдје 

сабрао, а то и јесте циљ нашег окупа - да се 

сви саберемо и учествујемо у овом великом и 

свештеном данашњем чину. (...) Нигдје више 

храмова Светог Георгија на малом простору, 

можда једино у Грузији да има више, почев 

Н О В Е  ц Р К В Е

ХраМ светоГ ГеорГиЈа 
у ЗМиници
У суботу, 19. јула 2014, у селу Зминица, у Шаранцима код Жабљака, ос-
вештан је новоподигнути храм Светог великомученика Георгија.
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од старог манастира Бијеле, који ће ускоро прославити хиљаду година, 

па ево до ове светиње и оне која се гради на обронцима Сињајевине. И 

пада ми на памет, пошто су сродници светородне лозе Петровића били 

изузетно везани за дурмиторски крај и за планину Његош која је, такође, 

под заштитом Светог Георгија, да се она икона са Ловћенске Цркве, која 

је била изнад гроба Његошевог, а којој се губи сваки траг после рушења 

капеле Његошеве, претворила овдје у овај свети храм”, рекао је, поред 

осталог, Преосвећени владика Јоаникије. 

Највишим одликовањем Епархије будимљанско-никшићке – Медаљом 

Светог великомученика Георгија првог степена “за ктиторство – изградњу 

цркве Светог Георгија у Зминици”, Преосвећени епископ Г. Јоаникије од-

ликовао је др Олгу Гвозденовић Иванковић из Чикага, а медаљом Светог 

Георгија другог степена г. Небојшу Бојовића, такође из Чикага. 

Бошка Бојовића, који је, такође, материјално и савјетодавно, помагао 

изградњу овог светог храма, а заслужан је и за штампање житија Све-

тих, Високопреосвећени Митрополит Амфилохије и Владика Атанасије 

одликовали су ликом Преподобног оца Јустина.

За велики рад и еванђељску истрајност приликом изградње цркве Све-

тог Георгија архипастирском граматом одликован је Радован Бојовић 

из Зминице.

По завршеној Литургији услиједило је сабрање на трпези љубави. 

Домаћин славља било је братство Бојовић, у чије име се, ријечима до-

бродошлице, обратио др Божидар Бојовић:

“Добро дошли на овај велики празник – освећење храма, посвећеног за-

штитнику племена шаранског и братства Бојовића. Прошло је 22 године 

од како је, на овом прелијепом крајолику, на обронцима Дурмитора, Ми-

трополит Амфилохије положио камен темељац и освештао овај свети 

храм. Прошла је 21 година како је, на понос дурмиторског краја, Његова 

Светост блаженопочивши Патријарх Павле освештао крст на овом све-

том храму и, ево, уздигао се овај свети храм у свој својој љепоти, у свом 

величанству, уздигао се, пројектован руком великог умјетника Пеђе 

Ристића и зидан тесаником порушене куле војводе Николе Бојовића 

којег су, у несрећном времену подјела и идеолошких заблуда, у огањ 

спалили. Подиже се овај свети храм заслугом и прилозима његових кти-

тора, уздиже се подизан братском љубављу и слогом стотина и стотина 

Бојовића и великом помоћи бројних хришћана, припадника других пле-

мена и других крајева”, истакао је Бојовић. 

Сабрање је благословио и Епископ новограчаничко-

средњезападноамерички Г. Лонгин. “Драго ми је да смо се заједно Богу 

помолили, пре свега и изнад свега, и обукли ову цркву, као што рече 

Владика Јоаникије, у светлост божанску, у лепоту с неба и сили одозго, 

јер ће у овом храму да борави и дише Дух Свети. Осећамо да данас овде 

нисмо били нека публика, нити посматрачи него учесници нечега ве-

ликог, светог, јединственог, историјског. Данас је Дух Свети учинио још 

једно чудо, Својим силаском и благословом, и освећењем овог храма он 

је препородио и ородио све нас, све нас је сродио и учинио нас да смо 

сви племеници, да смо братство, да смо једно срце, једна душа и увек 

када у храму у будуће будемо на молитви, и све што се буде вршило, 

сваки чин свети, свака служба јесте у ствари ново чудо љубави Божје и, 

заиста, је то велики дар с неба, велика радост и велики благослов“, на-

гласио је Владика Лонгин.

Пригодну бесједу одржао је и академик Матија Бећковић.

Н. С. 
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И
спостављајући полну љубав изнад духовне, 

и брак - институцију која је основа друшт-

вене заједнице, Толстој оцјењује да је на 

лицемјерству заснована. Љубав, основа брака, 

треба да се заснива на чедности, а не на похоти 

то јест на блуду. Чедност условљава правилан однос да се 

у жени, односно у човјеку не гледа средство за полну на-

сладу. Полна, блудна љубав, лако се изазива према свакој 

лијепој жени односно човјеку. Слободна љубав изопачава 

се похотом, а брак се најчешће руши из разлога што је друга 

жена привлачнија и љепша, "што Вања има љепшу гргура-

ву косу" ("Кројцерова соната". У чедном браку жена, одно-

сно муж, једно другом су мили не зато што су лијепи, већ 

су лијепи што су мили. Као што је сврха хране одржавање 

тијела, тако је сврха брака породица. Сувишна употреба 

хране може донијети задовољство, али не и користи у ис-

храни организма, тако и многоженство и многомужанство 

причињава задовољство, али не постиже циљ, јер нема по-

родице.

Похотна љубав је лутање по бури страсти, као пловидба 

морепловца по пучини без компаса. Зато одсуство чед-

ности прије и послије ступања у брак чини скоро све бра-

кове несрећним. Чим се похота утоли ишчезава Љубав, 

а развија се према другој особи која похоту изазива. 

Брак из полне љубави је обично спаривање ради чулног 

задовољења, заснован на обмани о привидној вјерности, а 

гдје у истини муж и жена живе у многоженству и много-

мужанству. "Зашто то не би могло бити уједно? Мислила 

је она по кад кад, потпуно сметена. Тек би онда била пот-

пуно срећна! А сад морам да бирам, а без ни једног од 

њих двојице не могу бити срећна", размишљаће Наташа 

чекајући Болконског и осјећајући да воли Курагина.

Кад послије тјелесне засићености ишчезне љубав у браку 

се успостави стваран однос себичњака, бића туђих једно 

другом, а брак се одржава само ради тога да се за себе из-

вуче што више  користи. Полна љубав је основа разврата 

и блуда који руше сваки здрав и моралан однос између 

жене и човјека. "Разврат, прави разврат лежи једино у 

ослобођењу себе од моралног односа према жени, са којом 

почињеш да општиш тјелесно" ("Кројцерова соната").

Блудница може да се бори и уздржава, али ника-

да не може да има братски, чедан однос према 

човјеку, прожета је намјештањем паукове мреже 

да га улови. А њено најмоћније средство у моћи 

је дражење пожуде. Зато је лицемјерно схватање 

"да жене из нашег друштва занима у њиховом жи-

воту нешто друго, а не само што и жене из јавних 

кућа ... Кад се људи разликују по своме циљу и 

животу и по унутарњој садржини свог живота, 

онда се та разлика на сваки начин види у њиховој 

спољашњости. Онда је и његова спољашњост раз-

личита. А ако упоредите те биједне и презрене 

жене са госпођама из највиших кругова, ви ћете и 

код једних и код других наићи на исте наките, исту 

моду, исте мирисе, исту разголићеност руку, плеђа, 

прсију и исто намјештање истуреног тура. И једне и 

Протојереј -с таврофор Радисав  Бабовић

Е с Е Ј

Морални ПоГлеДи
л. н. толстоЈа (3)
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друге примамљују мушкарца свима могућим средствима; међу 

њима нема никакве разлике" ("Кројцерова соната").

Похота се уноси у "бисер здања", у љубав, и скрнави је. Стихови 

поезије, сликарство, вајарство, све то великим дијелом посвећено 

жени показује нам једно исто: да "она стално остаје средство за 

насладу; њено тијело је средство за насладу" ("Кројцерова сона-

та"). Сва права која има у породици и друштву не ублажавају 

њено ропство, тиме му само мијењају форме, а то долази отуда 

"што људи желе и сматрају за добро да је искористе као средство 

за насладу" ("Кројцерова соната"). То стање може се измијенити 

кад се измијени поглед мушкарца на жену. "А то ће се измијенити 

само онда, кад се за више стање жене буде сматрао њен девичан-

ски положај и кад се не буде гледало, као данас на стид и на сра-

моту као на више стање човјека" ("Кројцерова соната"). Тиме ће 

се моћи измијенити став жене према човјеку јер "све док не дође 

до тога, идеал сваке дјевојке, ма како било њено образовање, 

биће свакако да примами што више неожењених мушкараца, 

да би имала могућност избора; кад опчини мушкарца, жена је 

постигла све што може пожељети. Стога њен главни задатак и 

јесте да умије да опчини" ("Кројцерова соната").

Пошто је предмет похоте, жена је доведена на најнижи степен 

понижења са једне, а са друге стране влада човјеком. "Права 

жена била би да она буде равноправна са мушкарцем у полном 

и сваком другом општењу, да може да има мушкарца, или да се 

уздржава од њега по својој жељи, и да по својој жељи може да 

бира мушкарца а не да само она буде бирана" ("Кројцерова сона-

та"). Пошто је лишена тога права, жена га надокнађује утичући 

на похотљивост мушкарца, заробљава га и долази до страш-

не власти над њим. "Жене су од себе створиле такво оруђе за 

надраживање наше похотљивости да мушкарац ... чим јој се при-

ближи одмах потпада под њене чини и губи памет" ("Кројцерова 

соната"). Девет десетина дућана продаје наките за жену. Милио-

ни људи робују њеној ћуди радећи у фабрикама некорисне укра-

се. "Жене изискују сву раскош у животу и потпомажу је. Жене 

држе као какве царице у ропству и на присилном раду девет 

десетина људи" ("Кројцерова соната"). Неправилан однос између 

човјека и жене у браку и изван њега посљедица је тога што у 

друштву не владају братски односи. Жена је ропски подређена 

човјеку те с једне стране представља теглећу животињу, а с друге 

еротско божанство.

Као и у анализи других проблема, Толстој и у третирању бра-

ка и положаја жене у друштву пада у једностраност и страхо-

вито симплификује ствари. Жена и брак су сагледани само као 

биолошко-еротска категорија, а не као историјско-социјална. 

Слобода жене је, прије свега, економска слобода, јер је само из 

таквог аспекта могућа слобода опредјељивања, то јест слобода 

избора. Само се тиме може да измијени корјенито њен положај 

у друштву. Он је видио да аморал почиње на граници свијести 

да "Вања има љепшу гргураву косу" али је превидио колико се 

бракова сломило из нужде, из биједе, противно свакој етици и 

природи. А живот жене у јавним кућама је само из економске 

биједе а не из љубави. Жена је доведена у положај "средства за 

насладу" због економске подређености човјеку. Толстој и поред 

своје генијалности у условима ондашње 

руске свеопште заосталости није могао до-

сегнути револуционарни вид решења овога 

проблема живота.

У ватреној анализи недостатака друштва 

и појединца, Толстој указује и на средства 

којима се могу решавати друштвени пробле-

ми. У снажној и немилосрдној критици датој 

из љубави према људима, он кристализује 

пут који води добру тврдећи да је циљ 

једнакост и братство људи остварив. Пут ка 

добру свих је активна љубав! Толстој је ети-

чар реалиста који љубав види у дјелима од 

којих људи имају стварну, видљиву корист, 

материјалну и духовну. Права љубав не може 

бити фиктивна! Он каже: "Највећи гријех 

данашњице је апстрактна безлична љубав 

према онима који су негдје далеко. Како је 

то лако вољети оне људе које не познајемо, 

које нигда нећемо срести. Није потребно 

ништа жртвовати, а истовремено смо толи-

ко задовољни сами собом. Тако се подваљује 

савјести. Не! Већ треба вољети ближњега, 

онога са којим живимо, који нам је на до-

сади" ("Васкресење").

Зато, по Толстојевом схватању, морални, 

хришћански живот можемо имати ако за 

основно његово правило усвојимо љубав, а 

не закон, јер онај који закон пише "прво је он 

све похарао, а сву земљу, све богаство од људи 

отео, потукао све који су против њега устали 

па тек послије написао закон да се не хара и 

не убија" ("Васкресење"). Искрено покајање, 

а не лажно поправљање законским казна-

ма изграђује моралног, духовног човјека, 

који може да створи срећу за људе, ради које 

једни друге унесрећавају. Јер природна скло-

ност аморалу, даје разумност и пуну етич-

ку вриједност искреном покајнику. Њоме 

се почиње и довршава морално ускрснуће, 

настаје нов духовни живот, који савлађује 

животињу у нама. Само му фарисејски мо-

рал не даје онај значај који покајање има. 

Фарисеји не могу схватити просвећење које 

доживљава човјек покајник, код којег пад 

несравњено потпуније открије савршенство 

моралне чистоте, него што о њему имају 

сазнање фарисеји, који су по критерију 

званичног друштвеног морала исправни. 

"Гадно животињство звјера у човјеку, али 

кад је оно у чистом облику, ти га с висине 

свога духовног живота видиш и презиреш, 

а било да си пао или се одржао, ти остајеш 
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оно што си био; али кад се то животињско скри-

ва (под фасадом моралном или другом) и тра-

жи да му се клањаш, тада ти сав улазиш у њега, 

па обожавајући животињско не разликујеш 

више добро од злога" ("Васкресење"). А покајање 

је не "сазнање гријеха и враћање добру, већ 

најпотпуније осјећање љубави и њене моћи. 

Покајник осјећа у себи ... не само сло-

боду, бодрост и радост живота, већ 

осјети и сву моћ доброте. Осјети ... 

да је способан да уради све најбоље 

што је у стању да уради човјек; 

осјети непобједивост љубави." 

("Васкресење"). Љубав се ни-

каквим гријехом не може 

исцрпсти да га она не опро-

сти, јер не може бити толиког 

гријеха којим би се прева-

зишло њено савршенство. Не 

може се ни учинити толики 

гријех, а који би био тежи 

од снаге праштања, 

јер ни живот онда 

не би имао никак-

вог смисла. Зато 

гријех не опраш-

та само онај који 

своје  гријехе 

не осјећа, који 

нема савршену 

љубав. "Кад бисмо 

увијек на вријеме 

успјели да види-

мо греду у свом 

оку како бис-

мо били бољи." 

("Васкресење").

Колико је Толстој био у 

праву тврдећи да се законским казнама ниш-

та не чини у поправљању човјека, и још мање 

за општељудску срећу, говори читав роман 

Достојевског "Злочин и казна". Раскољникова 

судбина, робија, показује да се није имало зашта 

страдати, јер од његове патње Русији није било 

ни за трун боље. С друге стране, покајање није 

дошло баш због тога што је казна дошла као од-

мазда за нарушени јуридички кодекс написан у 

интересу оних који владају. То значи: за преступ 

казна; то у човјеку ствара осјећање дужног дуга 

и чак ништи потребу моралног покајања. То се 

изричито види у психологији свих робијаша 

"Мртвог дома".

Таштину, незаситост, грубу нашу природу треба култивисати 

љубављу. Једино тако можемо дати смисао животу који смо 

борбом при стварању личне среће претворили у бесмислени 

пакао, и у којем нам је биједан свршетак као сељаку из при-

че "Колико је човјеку потребно земље". Сељак жељан земље, 

дошао је у плодну, ненасељену степу, да по обећању кнеза 

степе, узме за себе земље колико успије да за дан обиђе. 

Обилазећи степу наилазио је на лијепе пашњаке, 

на доље погодне за орање, приузимао једну 

по једну, хитајући да што више обиђе и до 

заласка сунца према погодби стигне на 

мјесто одакле је пошао иначе ће изгу-

бити земљу. И кад се много удаљио и 

видио да до заласка сунца не може 

стићи да се врати, ипак му је жао 

било да обиђе и не заузме лијепих 

доља, пашњака и лугова. Напрежући 

посљедњу снагу враћао се мјесту пола-

ска и стижући при заласку сунца од за-

мора умире, заузимајући у степи метар 

земље кад га сахранише ...

Тешко се помирити живом човјеку 

са датим Толстојевим судом, па 

и ако се њиме врло објективно 

карактерише људска неза-

ситост. Његову неодрживост 

није кадра да покрије ни го-

лема слава "Саваота из Јасне 

пољане". Осјећајући његову 

дефетистичку снагу која се 

граничи са немаштином 

вјере у човјекову стваралачку 

вриједност и хуману намјеру 

у овом свијету, Горки је напи-

сао оштар полемички чланак 

супротстављајући се Толстојевој 

тези пасивног примања живота, 

непротивљења злу, задовољења минималним и решавања 

социјалних проблема израслих из класних неједнакости 

редукцијом индивидуалних потреба, попрошћавањем 

(?!) оним фамозним "метром земље" који све ово укуп-

но симболизује - супротстављајући начело да је све ради 

човјека, и да човјеку зато треба читава земља и свијет.

Сујета, сматра Толстој, обузима све наше биће и даје животу 

одређени смисао супротно оном што га стварно има. Обузети 

сујетом ништа није нам страшно: смрт, ране, губитак породи-

це, само да будемо чувени међу људима. При томе о други-

ма водимо рачуна колико и о сваком другом средству да до 

циља дођемо. "И ма колико да су ми драги, мили многи људи: 

отац, сестра, жена, најдражи ми људи, ипак ма колико то из-

гледа страшно, ја ћу их све овог часа дати за тренут славе, 

за триумф над људима" резоноваше кнез Андреј Болконски 

пред битком код Аустерлица ("Рат и мир").
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сЈеЋање
на ПротоЈереЈа

раДована нововиЋа

с Ј Е ћ А њ Е

Протојереј -с таврофор Милу тин Андрић

П
рота Радован Нововић рођен је 15. марта 1900. го-

дине у Шаранцима. 

Завршио је Богословску-учитељску школу у При-

зрену. Рукоположен је за ђакона 28. а за свеш-

теника 29. августа 1923, од стране Митрополита 

Петра Зимоњића. Постављен је за пароха премћанског и на 

истој остао до пензионисања. у чин протојереја произведен 

је 20. јула 1948. у Манастиру Свете Тројице код Пљеваља. 

Имао је петоро дјеце. Пензионисан је 1967, а преминуо 1977. 

у Премћанима гдје је и сахрањен. Опијело су извршили: 

протојереј-ставрофор Милорад Крезовић и јереј Милутин 

Андрић, који је тада опслуживао парохију премћанску. 

Премћани територијално припадају општини Пљевља, а на-

лазе се на десној обали ријеке Таре, мало више изнад Тарског 

моста. 

По благослову Његовог Преосвештенства Епископа 

Будимљанско-никшићког Господина Јоаникија, овим путем 

желим да оживим сјећање на проту Радована Нововића, на 

његов живот и начин живота, његов рад, дјела, ријечи, по-

ступке, изреке и понашања само њему својствена. Нека се и 

дан-данас помињу и препричавају, јер су остала у дубоком 

сјећању код народа тога мјеста – краја. 

Сваки човјек својим рођењем и доласком на овај свијет, до-

носи особине наслијеђене од родитеља, а касније неке стиче у 

своме животу, радећи и учећи. Може се рећи да је прота Радо-

ван, поред наслијеђених, имао и доста својих личних и посеб-

них особина, а које су му у том тешком времену, у појединим 

тренуцима помогле. Био је тих, повучен, ненаметљив, скро-

Прошло је 37 година од упокојења протојереја Радована Нововића, 
бившег пароха премћанског, Архијерејско Намјесништво 
Пљеваљско. 
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ман и љубазан. Свакога је ословљавао и обраћао се са бра-

ле и сестро.

Баш из тог свог посебног личног живота, и имајући из-

бор слободе дате му од Господа, често је излагао сам себе 

искушењима и непријатностима. Он је тако хтио и желио 

да живи и ради „јуродиво“ Христа ради. Облачио се и об-

увао оскудно. Носио је закрпљену одјећу и обућу и тако из-

азивао код једних сажаљење, а код других презрење. Кад 

су га питали: Зашто се тако оскудно облачиш попе? Одго-

ворио је: „Ја имам брале да обучем и ново, а шта ће онај 

обући који нема ни ово што ја носим. Треба дати и обући 

онога што нема.“ Прича се да је доста помагао сиротињу. 

Нису га многи разумјели, а неки ни сада неће, нити могу. 

У тешком ратном и поратном времену, живио је и про-

лазио кроз велика и разна искушења. Није се бавио по-

литиком, нити се коме прикључивао ни приклањао. Само 

Бог зна кроз каква искушења је пролазио и шта је све под-

носио и поднио, он и његова браћа свештенослужитељи, 

Црква – вјерни народ. Остали су вјерни своме Господу, и 

одани својој светој саборној и апостолској Цркви, једни 

мученички страдајући, а једни остајући да се боре за „ИС-

ТИНУ“. А Господ каже; Ја сам пут и истина и живот! 

(Јов. 14, 6). 

У тадашњем Окружном презвитеријату 

пљеваљском, било је тринаест пароха – 

свештенослужитеља. За вријеме рата десет је 

њих мученички страдало, а само тројица оста-

ла: протојереј-ставрофор Милорад Крезовић, 

протојереј-ставрофор Павле Џаковић и протојереј 

Радован Нововић. Зато ми хришћани тврдо 

вјерујемо, да без страдања – искушења нема 

спасења и без смрти нема васкрсења. То нам 

је Христос потврдио тим што је уништио зло, 

побиједио гријех, ђавола и смрт и Васкрсењем 

својим свима нама вјечни живот даровао. 

Прота Радован Нововић, поред тешкоћа и раз-

них обавеза кућних и парохијских, волио је да 

чита књиге. То је чинио по парохији, јашући на 

коњу. Недалеко од његове куће налазила се једна 

пећина, у коју је често прота ишао и ту се молио 

Богу, читајући књиге. Када су га питали мјештани: 

Зашто идеш у пећину кад ти је боље и лакше код 
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куће? Одговорио је: „Брале, нећу да ме нико омета 

и прекида у молитви, читању и размишљању.“ 

Навешћу још неколико занимљивих примјера и 

догађаја из његовог живота, који су остала у неза-

боравном сјећању народа тога краја. 

Једном приликом за вријеме рата, пролазила је 

кроз село једна „наша“ војска. Узели су попа и по-

вели га од куће са собом, да би га омаловажавали и 

изигравали. Ставили су га на чело „њихове“ војске, 

и метнули му око врата чактар – звоно. Поп Радо-

ван ишао је напријед и није се бунио нити љутио, 

па су га зачуђено питали: „Како ти је попе? Не 

буниш се!“ А поп одговара: „Добро 

брале, сваки домаћин кад јави стадо 

своје на пашу, он на свога најбољег 

овна метне – стави звоно, а све овце 

јаве – иду за њим.“ „Скидај звоно“, 

викну старјешина – „пушта ј попа“. 

И тако поп би ослобођен. 

Послије рата дошао прота у Пљевља 

и када су га видјели људи тадашње 

власти, позвали су га на разго-

вор, што је прота прихватио. Води-

ли су дијалог о вјери, има ли Бога 

или нема? Прота им је објашњавао 

да Бог постоји од како је свијета и 

вијека, и да без њега ништа не бива. 

Они су пак говорили да не вјерују у 

Бога, и да Он не постоји, јер га нико 

није видио, и оно што се не види не 

постоји! Прото им вели. „Јесте ли 

ви људи паметни па тако зборите?“ 

„Ти ћеш нама попе рећи јесмо ли 

ми паметни!“ А прота ће: „Ако јесте 

паметни као што велите, јесте ли 

видјели своју памет?“ 

Апостол Павле каже: „Нама који не 

гледамо на ово што се види, него на оно што се не 

види, јер је ово што се види привремено, а оно што 

се не види, вјечно“! (1. Кор. 4 ,18). 

Окупљена група људи на путу разговарају. Наи-

лази прота који је ишао у парохију на крштење 

и послије поздрава упиташе га: „Зашто ти попе 

крштаваш дјецу, кад од тога нема ништа? Крштен 

– некрштен, никакве разлике?“ „Има брале има. 

Ја да вама стручно објашњавам по нашој вјери, 

не вриједи, јер то ви не можете схватити, него ћу 

вам казати како можете најбоље разумјети. Ево 

на примјер: Домаћин има стадо и од стада добија 

млијеко, од којег домаћица прави сир и кајмак. 

Онај сир и кајмак кога домаћица посоли, укусан је 

за јело и може да опстане, а који не посоли, неупотребљив 

је, кваран и усмрди се.“ 

Још и ово у вези са крштењем. 

„У природи има разног дрвећа. Од једних који рађају 

добијамо лијепе, укусне плодове за јело, а од других 

дивљих лоше, љуте, неукусне. Да би и ове друге биле пито-

ме, лијепе и укусне за јело, треба их окалемити. Крштење 

– калемљење.“ 

Позван од једног домаћина у парохији да му крсти дијете 

код куће, прота се радо одазвао. Одређеног дана про-

та јашући на коњу, стигао је код домаћина. Кад је дошло 

вријеме крштењу дјетета, прота је видио да није понио 

прибор за крштење. Обратио се 

домаћину и рекао: „Сачекајте ме, 

што могнем прије вратићу се“, и 

одмах пошао по прибор. Домаћин 

брже оде и доведе му коња да 

узјаше, и тако се прије и брже вра-

ти. Прота одби домаћина и рече: 

Нећу коња, јер он није крив што 

сам ја заборавио.“ „А што попе?“ 

„Да ми се ово не би други пут по-

новило“, и оде пјешице.

Идући кроз парохију, наиђе на 

парохијане који су вукли дрва са 

воловима. 

Била је страна и волови нису мог-

ли да вуку већи товар. Позвали 

су проту и рекли му; „Ајде попе 

очитај молитву воловима да ова 

дрва извуку!“ „Хоћу брале хоћу, 

само прво да вама очитам мо-

литву, да вам Бог да памети, да 

натоварите колико волови могу 

да извуку.“ 

Питали проту за пост, да им 

објасни и одговори: Може ли се и 

како би било, да се пости само прва недјеља и задња, а 

остале мрсе? Прота им одговори: „То би брале изгледало 

овако: Као кад се човјек скине го, и само на ноге обује ча-

рапе и опанке а на главу стави капуљачу – капу.“ 

Могло се још писати о проти Радовану Нововићу, и његовом 

начину живота и рада. Ово је само један дио изнијет пред 

читаоце СВЕВИЋА о човјеку, свештенику и времену у ком 

је живио и радио. Најбитније и најважније је то, што је 

прота у најтежем времену по вјеру православну, цркву 

Христову и по себе, опстао и остао досљедан и вјеран Богу 

и својој светој Цркви. 

Недалеко од његове 
куће налазила се 

једна пећина, у коју 
је често прота ишао 
и ту се молио Богу, 

читајући књиге. 
Када су га питали 
мјештани: Зашто 

идеш у пећину кад ти 
је боље и лакше код 
куће? Одговорио је: 
„Брале, нећу да ме 

нико омета и преки-
да у молитви, читању 

и размишљању.“
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Раде Бракочевић

И з  И с Т О Р И Ј Е  ц Р К В Е

Кирило анДриЈевиЋ
арХиМанДрит висоКиХ ДеЧана

арХиМанДрит Кирило анДриЈевиЋ 
иЗ биЈелоГ ПоЉа КоД ПеЋи. уМро 23. 
Јуна 1875.

К
ирилов отац Андрија, преселио се из Шекулара 

у Бијело Поље код Пећи, гдје се Кирило и родио. 

Кирило се, по угледу на Русе, по оцу Андрији, на-

зивао Андријевић, а по Шекулару и Бијелом Пољу 

„Шекуларац – Белопољац“. Не зна се тачно када 

се закалуђерио, ни када је постао игуман манастира и произ-

веден за архимандрита. По причању стараца, Кирило је постао 

настојатељ В. Дечана по своме повратку из Русије, а у Русији је 

био 1860. и 1861. Дакле, постао је настојатељ манастира у време-

ну између 1860. и 1867, а свакако за живота Серафима Ристића, 

јер се прича да са Серафимом, под његове старије дане, није баш 

лијепо поступао.

Према натписима и записима на црквеним књигама, које је 

Кирило донио из Русије, Кирило је, као архимандрит, са игу-

маном хаџи Агатангелом Ристићем био у Русији 1860. и 1861. 

ради сакупљања прилога за В. Дечане. За вријеме свога борав-

ка у Русији, Кирила је послужила срећа, да буде примљен у 

аудијенцију код царице Марије Александровне и да је лично 

заинтересује, поред В. Дечана и за своје родно село, Бијело Поље 

код Пећи, те је царица поред богатог прилога В. Дечанима, по-

себно одредила и дала потребну суму новаца за подизање цркве 

у Бијелом Пољу, као њене задужбине. Уједно је царица изјавила, 

да ће се она побринути за дозволу од турске владе за градњу 

цркве, што је и учинила.

Кирило, по повратку из Русије 1861. са новцима Руске царице 

Марије сазидао је врло лијепу и доста велику цркву у Бијелом 

Пољу, 1868. која би и љепотом и величином красила варош а 

камоли село. А са прилозима за Дечане чинио је мање оправке 

у В. Дечанима и куповао винограде и куће у В. Дечанима.

Преставио се у вјечност у В. Дечанима 22. 

јуна 1875. Сахрањен је за олтаром цркве и на 

гробу му је подигнут споменик са натписом.

Кирил Андријевић (или Андрејевић) је ку-

пио кућу за 300 дуката 1856. у Пећи и покло-

нио је школи. Школа је радила на Ђеновији 

од 1859. до 1870. (Цариградски гласник, 8.1 

1898, бр. 2) Димитрије Петровић књижевник 

и хроничар Пећи друге половине 19. вијека 

забиљежио је: „Архимандрит Дечански, хаџи 

Кирил, купује кућу за 300 дуката и поклања 

је за школу... Кад се школа у неколико уре-

дила и покренула својим правцем, онда по-

менути г. Кирил Андрејевић, архимандрит 

Дечански, својим новцем купи кућу Томе 

Живковића на Ђенавији, за мушку децу где 

су она од 1859. до 1870. године учила. Исте 

године, науми поменути доброчинитељ да 

изнова на истом месту подигне такву шко-

лу, која би данашњем времену одговорила, 

али не пође му за руком да то оствари – те и 

дан- данас стоји почети темељи, а деца опет 

уче заједно у једној авлији са девојчицама 

у прастарој школи“ (Димитрије Петровић, 

Варош Пећ – изабрао, приредио и предговор 

написао Голуб Јашовић, Дом културе Свети 

Сава Исток, Хвосно, 2005, 30)

Кирило (Ћирило) Андрејевић је поклонио 

и прибор за богослужење Манастиру Света 

Тројица у Брезојевицама код Плава, који 

је изгорио са иконостасом и многим дру-

гим драгоцјеностима, приликом похаре и 

паљевине 1862. од стране Арнаута. 

Међу архимандритима древног манастира славни Високи Дечани нала-
зимо и једног Шекуларца, званог Кирило-Рус. Према расположивим до-
ступним подацима, није могуће утврдити од којег је шекуларског брат-
ства био Кирил Андријевић.
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П
уцњи који су се чули у Сарајеву на Ви-

довдан, 28. јуна 1914. представљали су 

увод у први велики рат, светских раз-

мера, који је трајао од 1914. до 1918, и у 

много чему изменио изглед послерат-

не Европе.

Завереници, припадници организације Млада 

Босна, изражавали су, припремајући и спроводећи 

свој наум, незадовољство које је владало међу 

српским становништвом у Босни и Херцеговини 

после анексије од стране Аустро–Угарске. Притис-

ци којима је било излагано српско становништво, 

као и уверење да је дошло време за ослобођење, 

и да оно може бити подстакнуто самосталним 

иступањем и подношењем личне жртве, били су 

окидачи који су покренули младе атентаторе.1

Тог 28. јуна у Сарајеву су убијени надвојвода 

Франц Фердинанд и његова супруга Софија. Кобни 

хици испаљени су из револвера Гаврила Принци-

па, након што је надвојвода успео да избегне бом-

бу коју је на њега бацио Недељко Чабриновић. Уб-

рзо потом, ухапшени су и Принцип и Чабриновић, 

а када је утврђено да је шест младобосанаца тог 

дана било у Сарајеву, приведени су и: Трифко Гра-

беж, Васа Чубриловић и Цветко Поповић, док је 

Мухамед Мехмедбашић успео да побегне у Црну 

Гору.2

Што се тиче одговорности српске владе за догађаје 

у Сарајеву, нису се појавили никакви докази за 

њену умешаност, чак напротив, потези које је вук-

ла влада указивали су на жељу њених представ-

1 М. Радојевић, Љ. Димић, Србија у Великом рату 1914 
-1918, Београд 2014, 73–75. 
2 А. Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 
1984, 10–11.

ника да се ограде од видовданских дешавања, и да спрече 

погоршавање ионако лоших односа са Аустро–Угарском.3 

Колики је напор вршен из Беча, у циљу да се у овом догађају 

нађе оправдање за напад који ће уследити на Србију, сведо-

чи и то што Аустро–Угарска шаље специјалног изасланика 

да у истрази у Сарајеву пронађе било шта што би компро-

митовало званичну Србију. Ипак, није нађено ништа што 

би повезало званичну Србију са атентатом у Сарајеву.4 

Међутим, атентатори су, у спровођењу свог наума, ипак 

имали помоћ из Србије, која је долазила од војних власти 

које су се у овом периоду налазиле у сукобу са цивилним 

властима. У атентат је био уплетен потпуковник Драгутин 

Димитријевић Апис, шеф Обавештајног одељења Гене-

ралштаба, припадник организације Уједињење или смрт 

познате још и као Црна рука, чији су људи били мајор 

Танкосић и Милан Цигановић, за које су завереници на 

ислеђивању изјавили да су им само помогли да спроведу 

замисао на коју су сами дошли.5

Кампања која је из Беча организована против Срба и 

државе Србије, огледала се у антисрпској хистерији+ која 

се изливала на демонстрацијама у Бечу, Загребу, Сарајеву. 

Франковачки лист Хрватска и лист Стјепана Радића Дом 

су, као циљ истицали коначно обрачунавање са Србима 

и њихово потпуно уништење. Напади су били усмере-

ни и против оних Хрвата који су били у добрим односи-

ма са Србима. Иако у Љубљани није било демонстрација, 

огласио се предводник Словеначке људске странке, Иван 

Шуштерчич, који је саопштио да ће: „тешка песница сло-

веначког војника разбити лобању тог Србина у коме живи 

прождрљива мегаломанија“. Антисрпска делатност била је 

подгревана са крајње деснице, а ограничена на изразито 

3 Исто, 13–14.
4 Исто, 12–13.
5 Исто, 12, 38–39.

сараЈевсКи атентат, 
ЈулсКа КриЗа

и Прва ГоДина рата 

И с Т О Р И Ј А

К атарина Тодоровић
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реакционарски настројене делове друштва, док 

су се поједине групе Хрвата и муслимана јавно 

оградиле и осудиле овакве иступе.6

Јулска криза

С
тав да на Сарајевском атентату треба „кон-

струисати рат са Србијом“, био је дефини-

сан већ 30. јуна 1914. Министар спољних 

послова Аустро–Угарске, Бертхолд здушно 

се залагао да се не пропусти прилика за коначан 

обрачун са Србијом, а на његовом становишту био 

је и цар Франц Јозеф, као и командант Босне и Хер-

цеговине, Оскар Поћорек. Да прво треба утврдити 

умешаност српске владе па тек онда деловати, 

сматрао је једино мађарски председник владе, 

гроф Иштван Тиса.7

Притисак на Беч, да не сме пропустити прилику 

да сведе рачуне са Србијом, стизао је и из Берли-

на, који се показао више него спремним да стане 

уз Аустро–Угарску и подржи је у њеној полити-

ци на Балкану. У писму које је цар Франц Јозеф 

2. јула упутио кајзеру Вилхелму II јасно су назна-

6 Исто, 24, 30–33.
7 М. Радојевић, Љ. Димић, нав. дело, 82– 83.

чени „великосрпски рад подривачког карактера“ и тежња 

„да се сви Југословени уједине под српском заставом“ као 

велика и трајна опасност за Двојну монархију. Немачка је 

у овим дешавањима видела згодну прилику да се обрачуна 

са Русијом и Француском, па Берлину, за подстицање Ау-

стро–Угарске на рат, нису били потребни никакви докази о 

умешаности Србије у атентат у Сарајеву.8

Решеност Немачке да ступи у рат, евидентна је и у кри-

латици кајзера Вилхелма II, који је сматрао да је дошло 

време, „сад или никад“, и да „са Србима треба рашчистити 

и то уистину брзо“.9 Коначна одлука Берлина да ће стати 

уз свог савезника, саопштена је 5. и 6. јула. На седницама 

Заједничког министарског савета 7. јула, формално је до-

нета одлука о започињању рата са Србијом. Иако није дефи-

нисан основни ратни циљ, прихваћено је решење да Србију 

треба смањити и довести у подређени положај у односу на 

Аустро–Угарску.10

Захтеви које је требало упутити Србији дефинисани су у 

Бечу, 14. јула 1914, ултиматум је требало израдити до 19. 

јула, а предати га Србији 23. јула. Министарски савет је 17. 

јула 1914. одлучио да обавести стране силе како Аустро–

Угарска неће водити освајачки рат против Србије.11 

8 Исто, 83–85.
9 А. Митровић, Продор на Балкан и Србија 1908– 1918, Београд 1981, 
41.
10 М. Радојевић, Љ. Димић, нав. дело, 87– 8.
11 Министарски савет се на ово одлучио јер је постојала опасност од 
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Чињеница да су у политичким и војним круговима Аустро–Угарске, 

пре слања ултиматума у Београд, већ били дефинисани ратни циљеви: 

умањење Србије, промена њених граница, уступање територија окол-

ним државама и окупација остатка територије довољно говори о реше-

ности Аустро–Угарске да ступи у рат, и о њеним правим намерама и 

разлозима због којих у рат улази.12

Ултиматум је уручен Краљевини Србији 23. јула 1914, са роком од 48 

сати за одговор. Садржај ултиматума био је брижљиво осмишљен у 

Бечу, тако да га ниједна суверена држава, па ни Србија не може при-

хватити. Најпроблематичнији захтеви ултиматума односили су се на 

учешће органа царске и краљевске владе у сузбијању покрета против 

територијалног интегритета Монархије, и на учешће органа из Ау-

стро–Угарске у истрази против учесника у завери од 28. јуна који се 

налазе у Србији. 

Пошто је Никола Пашић упознао политички и војни врх са садржајем 

ултиматума, и након обављених саветовања сви су се сложили да би 

прихватање аустроугарских захтева представљало довођење у питање 

државне независности. Влада је у одговору на ултиматум показала 

спремност да Монархији изиђе у сусрет до оних граница до којих је то 

било могуће, а да се не наруши самосталност Србије.13

Наређење о делимичној мобилизацији, издато је у Бечу 25. јула 1914, 

а 28. јула 1914, месец дана после атентата у Сарајеву, Аустро–Угарска 

је објавила рат Србији, отвореним телеграмом у коме је назначила да 

није задовољна српским одговором.14 

Прва година рата

Н
ачелник Генералштаба Аустро–Угарске, генерал Конрад Хе-

цендорф, говорио је 28. јула о правим узроцима напада на 

Србију. Наводио је политичке разлоге – привлачност Србије 

Југословенима из Монархије, војне разлоге – опасност од 

напада српске војске и привредне разлоге – да Монархија поврати 

избијања европског рата, па се кривица за рат желела пребацити на Србију. Овим 
се желело показати да Монархија не жели ни да уништи ни да анектира Србију. 
12 Исто, 88–90. 
13 М. Радојевић, Љ. Димић, нав. дело, 90–102.
14 Исто, 103, 106.

позиције са којих су је истиснуле Не-

мачка, Италија и Француска. Сматрао 

је да је прикључење Србије услов за оп-

станак Монархије.15

Пре ступања у ратна дејства Ау-

стро–Угарска је спровела унутрашњу 

акцију у којој су малтретирани и 

хапшени Срби у Босни и Херцегови-

ни, Далмацији и Боки, Војводини. 

Најперфиднија мера борбе било је 

ангажовање југословенских и уопште 

словенских војника да ратују против 

Србије и Црне Горе.16

Иако су били отворени већи и 

значајнији фронтови на истоку и за-

паду Европе, Централним силама је 

било важно постизање брзе победе 

над Србијом, делом због развијања 

прилика у њихову корист, а и због 

успостављања копнене везе са Тур-

ском.

Аустро–Угарска је концентрисала своје 

армије у Срему и Банату, не би ли ство-

рила утисак да ће главни правци на-

пада ићи долином Колубаре и Мораве, 

док су у ствари одредили да иде са за-

пада, преко Дрине.

Још уочи избијања рата дошло је до до-

говора о војној сарадњи србијанске и 

црногорске војске. Врховни командант 

србијанске војске био је регент Алек-

сандар, начелник врховне команде, 

војвода Радомир Путник док је војска 

била организована у три армије – Прва 

под командом Петра Бојовића, Друга 

под командом Степе Степановића, 

Трећа под командом Павла Јуришића 

Штурума, Ужичку војску под коман-

дом генерала Милоша Божановића и 

трупе Одбране Београда. На челу црно-

горске војске налазио се краљ Никола, 

док је шеф штаба био сердар Јанко 

Вукотић. Војска је била састављена 

од: Пљеваљске дивизије, Херцего-

вачког одреда, Ловћенског одреда и 

Старосрбијанског одреда.17 

Општи напад на Србију почео је 12. ав-

густа 1914. Од 16. до 20. августа вођена 

15А. Митровић, Продор на Балкан, 163.
16 А. Митровић, Србија у Првом светском 
рату, 100–106.
17 А. Митровић, Србија у Првом светском 
рату, 107–108. М. Радојевић, Љ. Димић, нав. 
дело, 117.
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је битка на планини Церу, која се завршила потпуним по-

разом аустроугарске 5. армије. Генерал Степа Степановић је 

за ову победу био произведен у чин војводе. Делови аустро-

угарске 2. армије који су се пребацили из Срема држали су 

Шабац који је ослобођен 24. августа. Овим успесима српске 

војске oкончан је први упад аустроугарских трупа у Србију, 

а то је била и прва победа савезника у Првом светском рату.

На позив краља Николе, 21. августа на Цетиње стиже 

србијанска војна мисија која доноси Путников Заједнички 

план дејстава. Том приликом је краљ Никола формирао 

Врховну команду, а уместо Пљеваљске дивизије формиране 

су Санџачка војска и Дрински одред.18

Ратне 1914. дошло је до још две аустроугарске офанзиве на 

Србију. Од 8. септембра аустроугарска 5. армија је врши-

ла нов притисак на Дрини и Сави. Током ове офанзиве 

најжешће борбе су вођене на падинама Гучева, поготово на 

Мачковом камену, за који су савременици забележили да је 

био „сав црвен од крви“. Током септембра док су србијанске 

трупе ратовале на Дрини и у Срему, србијанске и црногор-

ске јединице су извршиле заједнички продор преко Дрине, 

где су започеле офанзиву у источној Босни. Нова офанзи-

ва генерала Поћорека започела је октобра 1914. нападом у 

Мачви. Иако је Прва српска армија много страдала у овој 

18 А. Митровић, Србија у Првом светском рату, 109 – 110.

офанзиви, чак је било и размишљања о сепарат-

ном миру, борбе су настављене, а велики пораз 

Аустро–Угарима у басену Колубаре нанеле су 

српске трупе под командом генерала Живојина 

Мишића.19

Иако на почетку рата можда није деловало да 

мала земља каква је Србија има било какве шансе 

против велике Аустро–Угарске монархије, ипак 

се ратна 1914. година показала веома успешном 

за српску војску која је успела да извојује велике 

победе. Будући да Србија није имала јасно дефи-

нисане ратне циљеве већ на почетку рата, они 

су формулисани у Нишкој декларацији, донетој 

7. децембра 1914. Иако је битка на Колубари још 

увек трајала, у победу нико није сумњао, па је 

требало изнети циљеве за које се веровало да 

их је извојевао српски војник у рову, а Нишка 

декларација ће остати главни документ полити-

ке уједињења све до 1918.20

19 М. Радојевић, Љ. Димић, нав.дело, 122 – 126.
20 М. Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, Београд 1990.
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Н
а почетку посјете, Његово Преосвеш-

тенство је, 13. јуна, у резиденцији Ке-

меровских митрополита, у Кузбаској 

области, свечано дочекао Митрополит 

Аристарх. .

У поздравној ријечи Митрополит Аристарх је 

изразио задовољство због посјете Његовог Пре-

освештенства владике Јоаникија рекавши да је 

више пута посјећивао области Српске Право-

славне Цркве и да се радује братском сусрету са 

Владиком будимљанско-никшићким Јоаникијем 

који долази из Црне Горе, земље која је благосло-

вена великим светитељима, богатом историјом 

и природним љепотама. У свом обраћању 

Високопреосвећени Митрополит је говорио и о 

перспективама развоја сарадње између двију 

Епархија. 

Епископ Јоаникије је заблагодарио Митрополи-

ту Аристарху на братском позиву и гостоприм-

ству, истакавши радост због своје прве посјете 

Кузбаској Митрополији и уопште Сибиру. 

“Са великом радошћу и трепетом у души 

посјећујемо светиње братске Руске Цркве. 

Исто тако, радујемо се када имамо могућност 

општења са браћом архијерејима, свештеницима 

и благочестивим руским народом. Дирнути смо 

љубављу и добротом ваших клирика, као и сва-

ког човјека којег смо, првих дана боравка у Вашој 

Митрополији, срели. За нас са далеког Балкана 

Сибир је синоним за тежак живот и јаку хладноћу, 

али, дошавши овдје увјерили смо се да то, уопште, 

влаДиКа ЈоаниКиЈе

у сибиру

П О с Ј Е Т А

Његово Преосвештенство Епископа будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
боравио је, по позиву Митрополита кемеровског и прокопијевског главе 
Кузбаске Митрополије Г. Аристарха, у вишедневној посјети сибирском 
крају, у Русији.
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није тако. Посебно радује што видимо да 

црквени живот у Вашој Епархији напредује 

и што житељи овог краја Цркву препознају 

као истинску лађу свог спасења”, казао је 

Његово Преосвештенство Г. Јоаникије.

Епископ Јоаникије је, овом приликом, за-

хвалио и госпођи Ирини Албернтовној 

Свиридовој и Денису Свиридову који су дали 

велики допринос организацији ове посјете.

Истога дана Преосвећени Епископ 

будимљанско-никшићки обишао је коп 

“Черниговски“ у Кемеровској области, један 

је од највећих рудника на свијету у којем се 

експлоатише угаљ. Главна привредна грана 

у Кузбасу је експлоатација угља, због чега се 

ова област назива и “шахтјорска“ или, у пре-

воду, рударски крај.

Управа рудника угља је са великом радошћу 

и љубављу примила госте из Црне Горе и 

представила им технику која је у употреби 

за овај посао, а која је на најсавременијем 

нивоу. Они су, овом приликом, замоли-

ли Преосвећеног Епископа Јоаникија да у 

својим молитвама помиње и рударе, који се 

у свом раду излажу великим опасностима. 

Податак који нимало не радује јесте да на 

отприлике 100 000 тона угља живот изгуби 

један човјек. Међутим, без обзира на губитке 

у људима, жеља великог броја житеља овог 

краја је да се управо бави рударским послом, 

што се овдје као професија највише цијени.

На Недјељу Свих Светих, 15. јуна, прву 

недјељу по Духовима, Митрополит кеме-

ровски и прокопјевски Г. Аристарх и Епи-

скоп будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 

за којег је ово био последњи дан боравка у кузбашкој области, 

служили су Свету Архијерејску Литургију у Знамењском Сабор-

ном храму у Кемерову.

Као и на вечерњој служби Архипастирима је саслуживало свеш-

тенство Епархија кемеровске, новокузњецке и будимљанско-

никшићке, уз молитвено учешће вјерујућег народа. 

На богослужењу је пјевао хор Знамењске Саборне цркве. 

Послије читања Јеванђеља Митрополит Аристарх је у својој 

бесједи тумачио смисао празника Свих Светих. Пред причешће 

је бесједио јереј Михаил Частухин, свештеник Светог Серафи-

мовско-Покровског манастира у Лењинско-Кузњецком.                   

Међу свештенослужитељима, који су причешћивали вјернике, 

био је и Преосвећени Епископ Јоаникије.

По отпусту, на амвону храма Архијереји су се међусобно поздра-

вили, благосиљајући и присутни вјерујући народ.

Митрополит Аристарх је у свом обраћању, између осталог, за-

хвалио уваженом и драгом госту на посјети и заједничком мо-

литвеном сабрању и изразио признање за труд који Владика 

будимљанско-никшићки улаже у погледу очувања братских веза 

два народа и утврђивања вјечних православних вриједности у 

отаџбини.

У спомен на посјету Кузбашкој Митрополији и заједничком 

богослужењу Митрополит Аристарх је Његовом Преосвештен-

ству Епископу Јоаникију поклонио архијерејску панагију и крст.

Захваљујући на указаној братској љубави и пажњи Владика је 

казао да за њега велику радост представљају везе са братским ру-

ским народом, нарочито када те везе происходе кроз заједничку 

молитву.

“Молећи се данас заједно са Вама ми осјећамо да је заједништво 

наших двају држава засновано на истој вјери, култури и језику. 

Зато се међусобно добро разумијемо. Последње двије деценије су 

биле изузетно тешке за наш народ и само су нас Руси разумјели и 

подржавали. Дужни смо да те братске везе вјечно чувамо. Посеб-

ну мисију у том погледу има Руска Православна Црква са својом 

стваралачком, миротворном улогом коју заузима у свијету. Без 

подршке Руске Православне 

Цркве православље у словенским 

државама се не би могло сачува-

ти“, казао је Владика Јоаникије.

Преосвећени Епископ је по-

звао Митрополита Аристар-

ха у узвратну посјету Црној 

Гори и Епархији будимљанско-

никшићкој, да би се заједно по-

молили српским светитељима на 

благослов и добробит обје земље 

и свих словенских народа. 

Епископ Јоаникије је Митро-

политу кемеровском Г. Ари-

старху подарио икону Светог 

Василија Острошког, једног од 

најпоштованијих светитеља 

Српске Цркве.

O. K.
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К
рајем осамнаестог и почетком деветна-

естог вијека чувени игуман манастира 

Пиве архимандрит Арсеније Гаговић 

путовао је три пута у Русију. Да би до-

шао до Русије, потребно му је било 

најмање мјесец и по дана. Сада се авионом стиже 

за три сата, па ипак се ријетко одлучујемо на тако 

далек пут. Коначно, указала се лијепа прилика за 

посјету светињама Русије.

Невелика група од нас тридесет, на челу са влади-

ком Јоаникијем, била је смјештена у Москви у Дон-

ском манастиру. У нашој скромној соби са дванаест 

гвоздених кревета смјештени су заједно калуђери, 

попови и мирјани. Сви имамо исте услове и то нам 

нимало не смета. Донски манастир са пет цркава 

заузима велику површину и окружен је високом 

оградом и кулама. Знаменит је по чудотворној ико-

ни Донске Богородице, а у њему су и мошти Светог 

Патријарха Тихона. Манастир има велико гробље 

гдје се налазе гробови великих црквених, војних 

и културних великана, међу којима су и гробови 

Солжењицина и философа Иљина. Бољшевизам 

и комунизам у Русији су били врло сурови. У 

овом манастиру за вријеме Стаљина налазио се 

крематоријум у којем је он свирепо убијао своје по-

литичке противнике.

Послије ноћења, сјутрадан, након литургије 

путујемо аутобусом преко непрегледних валовитих 

зелених површина прошараних шумама. Широко 

непрегледно небо са понеким облацима дјелује не-

како близу. Послије три сата вожње наилазимо на 

аутентично руско село. Њега чине скромне мале 

дрвене куће које су близу једне другима. Прозори 

су украшени цвијећем и декоративно обрађени. Не-

дуго послије села угледали смо бајковите обрисе ку-

пола манастира Оптине Пустиње. Управо смо стиг-

ли на акатист Оптинским старцима. Црква је скоро 

пуна, фреске су изражајне са природним бојама, сликају 

их сами монаси манастира. Послије вечерњег богослужења 

занимљив је био сусрет са игуманом Бенедиктом. Омањи 

старац од седамдесет пет година подсјећа ликом на чувеног 

старца Јована Крестјанкина. У току вечере рекао нам је да је 

имао компликација са ногама па су му љекари одсјекли два 

прста. Ипак, може и даље да хода, па је срећан због тога и 

каже да преко тих невоља види да га Бог воли и не оставља. 

Послије вечере показао нам је манастирску економију гдје се 

налазе фарма крава и штала са девет великих коња за вучу. 

Коњи се радују, он их грли, њежно их удара по глави и дува 

им у ноздрве. Храни их комадима хљеба и шећера. Нескри-

вено је да код старца преовладава неки изворни, благодатни 

однос према животињама и да није у питању само дресура. 

Говорио нам је да је живот тајна, да човјек може направити 

најсавршенију машину али јој не може удахнути живот. 

Иначе, сву храну у манастиру монаси сами производе, а има 

их преко сто педесет. Један искуснији јеромонах исповиједа 

и надгледа највише двадесет монаха. Игуман каже да ти 

јеромонаси који надгледају остале не морају да буду мудра-

ци, као што ни родитељи нијесу савршени па их дјеца ипак 

слушају. Најважније је послушање, а наставник је Христос 

и он послушнима и дјеци и монасима даје чистоту и благо-

дат. Укријепљени старчевом појавом одлазимо на спавање 

јер ујутру нас чека заједничка служба са баћушкама. Прије 

литургије три сата двојица јеромонаха помињу имена, али 

са колико пажње и усредсређености. Лица монашког брат-

ства дјелују благо и готово бестрасно док њихове очи одају 

искуство дубље духовне борбе. Послије литургије посјетили 

смо и скит гдје су се формирали чувени оптински старци 

деветнаестог и двадесетог вијека. У њему сада има око два-

десет монаха и живе веома строго. Обишли смо и гробове три 

убијена Оптинска монаха на Васкрс 1993. Већ се дешавају 

чуда на њиховим гробовима. Послије скоро два дана боравка 

по изласку из манастира захватила ме је неочекивана туга. 

Туга је била ирационална, духовна, изгледа да душа пати 

што напуштам тако свето мјесто. 

Молитва
Је ДуШа Манастира

Р Е П О Р Т А ж А

иг уман Јефтимије  (Шкулетић)
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Тројице-Сергијева лавра са огромним црквама 

и златним куполама дјелује монументално и у 

њој се огледа величина и моћ Русије. Много је 

посјетилаца, највише туриста. Сергије Радоњешки 

је изразито поштован светитељ као код нас Свети 

Василије Острошки. Обично се говори да су мош-

ти светитеља првих вјекова хришћанства само 

посвећене кости, међутим у Лаври смо цјеливали 

нетљену руку првомученика и архиђакона Стефа-

на. Поред многобројних дјелића моштију цјеливали 

смо и мошти нашег Арсенија Сремца.

У историји Русије познат је и период тзв. Владимир-

ске Русије. Стога смо обишли град Владимир удаљен 

од Москве око четири сата вожње аутобусом. На 

једном узвишењу у склопу града налази се велика 

црква из дванаестог вијека посвећена Успењу Пре-

свете Богородице. Велика црква има мошти кне-

жева светитеља из тог периода. Знаменита је и по 

томе што је сачувала фреску Страшног суда Андреја 

Рубљова. Игуманија Катарина нас је подсјетила на 

детаљ о Рубљову, гдје се он мучи са собом како да 

наслика фреску Страшног суда, јер је народ иначе 

под ропством, несрећан и сиромашан. Зашто га до-

датно плашити? Ради се о времену татарско-мон-

голског ропства и периоду четрнаестог вијека. 

Од Владимира до манастира Дивјејева треба путо-

вати осам сати. На путу за Дивјејево посјетили смо 

град Муром гдје смо у предивном Благовештенском храму 

учествовали на Светој Литургији коју су служили Епископи 

Јоаникије и Епископ Муромски Нил. У непосредној близини 

Благовјештенског манастира је манастир Свете Тројице по-

знат и због мошти Светих кнежева Петра и Февроније. Супру-

га актуелног премијера Русије Медведева је издејствовала 

да се на нивоу државе ови светитељи прогласе заштитни-

цима брака. У цркви Свете Јулијаније недалеко од ових ма-

настира налази се икона Светог Николе из 19. вијека која 

је у једном пожару била оштећена до непрепознатљивости 

лика светитеља. Послије неког времена лик светитеља се 

сам појавио на дасци, а постоје и трагови суза јер је икона 

проплакала. Послије пет сати вожње из Мурома стижемо 

у касним поподневним сатима у величанствено Дивјејево. 

Послије бденија кренули смо чувеним каналом око мана-

стира који је ископао сам Свети Серафим и преко којег, по 

пророчанству, у манастир неће крочити Антихрист. Лаганим 

ходом наша група са преко стотину Дивјејевских монахиња 

и око двјеста мирјана у себи је тихо изговарало сто педесет 

пута молитву Богородице Дјево. Након молитвеног хода Ка-

налом, игуманија Сергија са својим сестрама указала нам 

је велико гостољубље. Иначе, сам манастир има четиристо 

деведесет монахиња док са скитовима и подворјима укупно 

око хиљаду. Све оне се налазе под духовним руководством 

мати Сергије која оставља утисак једне, у опхођењу, врло 

једноставне и дубоко молитвене монахиње. Ујутру је служе-

на Архијерејска Литургија и осјећали смо се заиста поча-
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ствовани што служимо у тако великој светињи. Тек се у Дивјејеву 

може доживјети колико је Свети Серафим велики светитељ. Велики 

изазов нам је представљало и купање на извору Светог Серафима. 

Стална температура је 4с. Требало је три пута заронити. Застајао 

нам је дах, али је послије купања био предиван осјећај. 

Наредног дана до Петрограда смо стигли возом из Москве. Ин-

тересантно је да возови стижу тачно у минут, иако се Руси не 

могу баш похвалити професионалношћу услуга. Смјештени смо 

у Александро-невској лаври. Прије детаљније посјете Петрограду 

обишли смо Новгород који има занимљиву историју. Запамтио 

сам необичан податак да је Новгород, а не Кијев, колијевка Русије. 

Старе цркве, фреске из периода Рубљова и Теофана Грка, кнежеви 

светитељи, велике тврђаве или како Руси за тврђаву кажу Кремљ, 

свједоче о славном периоду Новгорода. Стари достојанствени и 

одмјерени Митрополит Лав указао нам је велику пажњу и госто-

примство. И рукоположење ђакона на Литургији и касније додјелу 

диплома студентима свршених богословских курсева препустио 

је нашем Владици Јоаникију. Послије посјете Новгороду вратили 

смо се у Александро-невску лавру. Сјутрадан у пет сати послије 

подне заказан је помен Српском патријарху Василију Бркићу и 

митрополиту Црногорском Василију Петровићу који су у овом ма-

настиру сахрањени. У току дана разгледали смо Петроград. Петар 

Велики је у 18. вијеку исушио мочварни дио око Неве и направио 

велики град у стилу ренесансно-барокне архитектуре под утицајем 

Запада. Архитектура и фрескопис цркава такође су рађени под 

западним утицајем и постао нам је разумљив став оца Георгија 

Флоровског о „западно вавилонском ропству“ Руске Православ-

не Цркве посљедњих вјекова. Ипак, многи кажу да је Петроград 

један од најљепших градова на свијету. Посебно је било лијепо и 

занимљиво крстарење Невом и посматрање подизања мостова 

од којих најлакши има триста тона. С обзиром да је јун мјесец, 

вријеме Бијелих ноћи, имали смо привилегију да нас je цијеле 

ноћи обасјавала дневна свјетлост. У близини Александро-невске 

лавре налази се Духовна академија са богатом библиотеком и 

модерно опремљеним учионицама. У предграђу Петрограда по-

клонили смо се моштима новојављене Ксеније Петроградске које 

се налазе у једној невеликој цркви на Смољенском гробљу. Велике 

колоне народа стрпљиво чекају на поклоњење блаженој Ксенији. 

Много нам је значила и посјета манастиру чудесног и великог 

светитеља Јована Кронштатског. На зидовима цркве остале су ми у 

сјећању упечатљиве фотографије времена у којем је живио Јован 

Кронштатски. 

По повратку у Москву посјетили смо Сретењски манастир у којем 

борави и писац популарне књиге „Несвети а свети“ архимандрит 

Тихон. Братство манастира има добру комуникацију са народом и 

литургије су веома посјећене и има доста причасника. Сретењски 

манастир је чувен и по Владимирској икони Пресвете Богоро-

дице. На мјесту гдје је саграђен манастир због татарско-монгол-

ске окупације града вршени су молебни и литије са том иконом, 

тако да је на непријатеља изненада наишао страх и расуло и они 

су побјегли од окупираног града. Оригиналну икону Владимир-

ске Богородице цјеливали смо у храму Светог Николе који је у 

непосредној близини Третјаковске галерије. Чини ми се да никад 

нијесам видио љепшу икону и да она због 

своје љепоте дјелује и непобједиво. Успјели 

смо се поклонити и моштима Матроне Мо-

сковске. Затекли смо непрегледне редове на-

рода који чекају и преко дванаест сати да би 

се поклонили њеним моштима. Нијесам ни 

слутио колико је велико поштовање према 

овој светитељки. Упокојила се 1954. године 

била је слијепа и непокретна. Посједовала је 

за живота на земљи велику благодат и духов-

ност. Обишли смо и обновљени монументал-

ни храм Христа Спаса. Посјетили смо Кремљ, 

Црвени Трг и прелијепу Цркву Василија 

Блаженог коју је саградио цар Иван Грозни. 

Његова бака по мајци била је Српкиња Ана 

Јакшић. Све су прилике да цар Иван није био 

толико грозан колико му се то приписује. 

Обишли смо и вјечну ватру непрекидну, по-

часну стражу у част Отаџбинског рата. Затим 

величанствени споменик генерала Жукова 

на коњу који покретом десне руке показује да 

је више доста и узалуд нападати Русију. 

У једном савременом руском филму који 

се зове „Јелена“ добро је приказано тренут-

но стање у Русији и како потрошачки дух 

постепено осваја руско друштво. Заиста је 

примјетан и осјетан јаз између богатих и 

сиромашних. Неки кажу да у Москви имају 

станови чији квадрат кошта и до двадесет 

хиљада евра, а с друге стране послије чети-

ри сата вожње од Москве примјећују се лоши 

путеви и скромне дрвене кућице. Велико 

искушење за Русију представља украјинска 

криза и грађански рат. Несумњиво је да ће 

исход догађаја у Украјини представљати 

важну прекретницу у савременој историји 

свијета. Русија је између осталог и јака војна 

сила, али мислим да би она била бесмис-

лена да нема благодати и молитве Оптине, 

Дивјејева, Тројице-Сергијеве лавре... Послије 

посјета тим светињама човјек доживи 

непоколебљиву наду и скоро на опипљив на-

чин доживи да је молитва душа манастира и 

сила која укрепљује свијет. 

Посјета светињама, заједничка богослужења, 

колективни смјештај, заједнички оброци 

учинили су да се боље упознамо и збли-

жимо у нашој групи. Међусобно повезани 

заједничким утисцима, неизбрисивим успо-

менама, вратили смо се донекле преображе-

ни у наше домове и манастире. 
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П
о доласку у Москву, 17. јуна, обишли смо Дон-

ски ставропигијални манастир гдје смо били 

и смјештени. Током посјете овој светињи по-

клонили смо се чудотворној икони Богоро-

дице “Донске” и моштима Светог Патријарха 

Тихона. У порти Донског манастира се налазе гробови 

многих знаменитих личности Русије, међу којима и гроб 

Александра Исаевича Солжењицина, гдје смо отпјевали 

Вјечнаја памјат и помоли се за упокојење његове душе. 

Истога дана обишли смо Црвени трг и упознали се са 

његовим знаменитостима. 

Сјутрадан, у сриједу, 18. јуна, учествовали смо у светој 

Литургији, која је служена у Донском манастиру, на-

кон чега смо се упутили ка Оптинској Пустињи. У Оп-

тини је уприличен обилазак манастира и поклоњење 

моштима Оптинских стараца. Посебно дирљива је 

прича о страдању Оптинских монаха током деведе-

сетих година прошлог вијека када су на Васкрс, од 

сатанских руку звјерски убијена три монаха у Опти-

ни. Посјетили смо њихове гробове и помолили се за 

покој њихових душа. 

Истога дана смо учествовали у служењу бденија у 

Саборном храму Оптинског ма-

настира. На полијелејној служби 

Оптинској братији су саслужива-

ли и протојереј-ставрофор Данило 

Црногорац архијерејски намјесник 

фочански, протојереј др Ненад Ту-

пеша, професор Богословског фа-

култета у Фочи, игуман Георгије 

Рајаковић, настојатељ манастира 

Свете Тројице у Брезојевицама код 

Плава, игуман Јефтимије Шкулетић, 

настојатељ манастира Успења Пре-

свете Богородице у Пиви, игуман 

Арсеније Самарџић, настојатељ 

манастира Рођења Пресвете Бого-

родице у Косијереву и јереј Остоја 

Кнежевић из Никшића. Светом 

ПоКлоњење 
светињаМа русиЈе

П О с Ј Е Т А

Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
предводио је групу свештеника, свештеномонаха, монахиња и вјерника 
на поклоничком путовању светињама Русије, које је трајало од 17. до 28. 
јуна 2014. У пратњи Преосвећеног владике Јоаникија био је и свеште-
ник Остоја Кнежевић из Никшића, чији дио импресија и детаља са овог 
духовно богатог путовања преносимо.
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Богослужењу молитвено је присуствовао Епископ 

Јоаникије. По завршеном бденију игуман Опти-

не архимандрит Бенедикт је уприличио пријем 

за Епископа Јоаникија и свештенослужитеље из 

групе. 

Он је срдачно и са љубављу примио госте, упоз-

навши их са бројним детаљима из манастирског 

живота и знаменитостима Оптине, па чак и са 

манастирском економијом. Сазнали смо да Ма-

настир броји преко 150 монаха, да осим Мана-

стира, имају неколико подворја, скитова, као и 

велике посједе земље коју обрађују монаси. Ско-

ро сва храна која се у манастиру послужује је 

домаћи, манастирски производ.

Свештенослужитељи из групе, с Преосвећеним 

Епископом Јоаникијем на челу, 19. јуна, у ра-

ним јутарњим часовима служили су Литургију 

на којој су се поклоници причестили Светим 

Тајнама Христовим. Оптинске светиње и братија 

Манастира су оставили веома јак утисак на све 

нас. Упознавши монахе и Игумана ове светиње, 

увјерили смо се да је присуство Оптинских стара-

ца веома јако и да се обновило Оптинско Старче-

ство, које је у вријеме богоотпадништва било из-

губило свој континуитет. Оптина, која је враћена 

Цркви 1989. године, била је потпуно разрушена 

и уништена, а данас је, хвала Богу, обновљена и 

материјално и духовно, благодарећи благослову 

Светих Стараца Оптинских, труду Архимандрита 

Бенедикта, манастирског духовника Архиман-

дрита Илије и других добротвора ове светиње. 

После Оптине, група поклоника је обишла жен-

ски манастир Шамордино, који је у обнови. 

На празник Светог великомученика Теодора 

Стратилата, у суботу, 21. јуна, посјетили смо Вла-

димир, древну руску престоницу.

Овај град се први пут помиње 

990 године, а за његовог ос-

нивача признат је Свети Вла-

димир равноапостолни. Град 

је био центар Владимирско-

суздаљског кнежевства Нала-

зи се на лијевој обали ријеке 

Кљазме. Посјетили смо древни 

храм Успења Пресвете Богоро-

дице који потиче из 12. вијека, 

катедрални храм владимирске 

и суздаљске Митрополије. По-

клонили смо се светињама овог 

храма, Владимирској икони Бо-

городице и дивили се фрескама 

Андреја Рубљова из 12. вијека. То 

је једини храм који има сачуване 

фреске Преподобног Андреја Рубљова. Потом смо обишли 

храм Светог Димитрија из 1194. године, саграђен у вријеме 

владавине Всеволода Велико гнијездо. Посјетили смо, 

такође, символ града “Златна врата” над којима се налази 

храм из времена Јарослава Мудрог, и то је једини сачувани 

остатак градских зидина из прошлости.

Истога дана, у вечерњим часовима, по благосло-

ву Високопреосвећеног Митрополита владимирског и 

суздаљског Г. Евлогија Епископи будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије и муромски и вјазниковски Г. Нил началство-

вали су свеноћним бденијем у катедралном Успенском 

Храму града Владимира. Осим клирика катедралног хра-

ма, Преосвећеној Господи Епископима саслуживали су и 

протојереј-ставрофор Данило Црногорац, протојереј др Не-

над Тупеша, игуман Георгије Рајаковић, игуман Јефтимије 

Шкулетић, игуман Арсеније Самарџић, и јереј Остоја 

Кнежевић. 

У току богослужења протојереј-ставрофор Данило и игуман 

Арсеније су исповиједили вјернике из групе, који су се спре-

мали за причешће. По завршетку богослужења Епископи 

Јоаникије и Нил остали су у кратком разговору са свештен-

ством у канцеларијама катедралног храма.

У недjељу другу по Педесетници, на празник Свих Све-

тих у Земљи Руској просијавших, 22. јуна, Преосвећени 

Епископи будимљанско-никшићки Г. Јоаникије и муром-

ски и вјазниковски Г. Нил служили су Свету Архијерејску 

Литургију у Благовјештенском манастиру у граду Мурому. 

Преосвећеним Архијерејима саслуживали су Архиман-

дрит Кронид, настојатељ Манастира, братија, клирици 

Епархије као и свештенослужитељи из групе поклоника. По 

обављеном причешћу вјерника, Епископ Нил је ријечима до-

бродошлице поздравио Епископа Јоаникија и његову пратњу, 

уручујући му на дар икону Христа Спаситеља и панагију са 

изображењем Пресвете Богородице. У свом обраћању Епи-

скоп Јоаникије је изразио благодарност Богу што је Господ 
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благословио да се “на овај велики празник 

саберемо у Благовештењском манастиру 

поред моштију благовјерних књажева Кон-

стантина Теодора и Михаила, крститеља 

Мурома, да принесемо бескрвну Жртву и 

своје молитве Господу“. Велику захвалност 

Епископ Јоаникије је исказао домаћину 

Епископу Нилу за братски позив и госто-

примство у Муромској и Вјазниковској 

Епархији. 

По завршеном Богослужењу обишли 

смо манастир Свете Тројице, у којем се 

чувају мошти великих чудотвораца Пе-

тра и Февроније – Муромских заштитника породице и брачника. 

Посјетили смо, затим, древни Спаски манастир који се сматра 

најстаријим манастиром у Руској Цркви после Кијево Печерске 

лавре. Братија Благовештенског манастира уприличила је трпезу 

љубави за госте из Црне Горе. 

Епископ Јоаникије је позвао Епископа Нила да посјети Епархију 

будимљанско-никшићку и упозна њене светиње, свештенство и 

вјерни народ.

Истога дана, у поподневним часовима, стигли смо у благословено 

Дивјејево, гдје смо учествовали у свеноћном бденију у Тројицком 

храму и поклонили се великој светињи - моштима Преподобног 

Серафима Саровског.

По ослуженом бденију игуманија обитељи, преподобна мати 

Сергија, уприличила је пријем за Епископа Јоаникија, свештен-

ство и монаштво у његовој пратњи. У топлом и дугом разговору 

мати Сергија нам је говорила о манастиру, сестринству и њеном 

монашком животном путу. Сазнали смо да је манастир у потпу-

ности обновљен и духовно и материјално. У манастиру се све ради 

по благослову Преподобног Серафима кога сматрају Игуманом ове 

свете обитељи, тако да и она и сестринство, прије сваког дјела, иду 

код баћушке Серафима за благослов. 

У касним вечерњим часовима сестринство Манастира и покло-

ници, који се налазе у Дивјејеву иду по светој канавци и моле се 

Пресветој Богородици. На челу Литије иде мати Сергија која носи 

икону Пресвете Богородице. У току Литије свако изговара молитву 

Богородице Дјево. Било је дирљиво и благодатно видјети стотине 

људи који иду и не говоре ниједну ријеч, већ умствено изговарају 

молитву Богородици. Ова молитва се може изговорити тачно 150 

пута од почетка до краја канавке баш онако како је и заповиједио 

Преподобни Серафим када је градио канавку. 

Следећег дана, 23. јуна, Преосвећени Епископ Јоаникије је начал-

ствовао читањем акатиста Преподобном Серафиму пред његовим 

светим моштима. По прочитаном акатисту и часовима почела је 
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Света Архијерејска Литургија на којој је Владици 

будимљанско-никшићком Г. Јоаникију саслужи-

вало свештенство које служи при Дивјејевском 

манастиру, као и свештенослужитељи из наше по-

клоничке групе. 

По завршетку Литургије Његово Преосвештен-

ство Епископа Јоаникија срдачно је поздравила 

игуманија Сергија, предавши му просфору из које 

је израђена честица за здравље и долгоденствије 

Владике Јоаникија и његових сапутника, пока-

завши тиме да се наше јединство састоји у име-

ну Господњем у Тијелу и Крви Његовој Којима се 

причешћујемо. Епископ је поздравио игуманију 

Сергију и сестринство и изразио велику благо-

дарност Богу што је имао прилику да, и при овој 

посјети Дивјејеву, служи Литургију, Бденије и Ака-

тист пред моштима Преподобног Серафима Саров-

ског. Владика је упутио поздрав 

Митрополиту нижегородском и 

арзамаском Г. Георгију, који је 

током њихове посјете, нажалост, 

био одсутан, али су гости из Црне 

Горе били дочекани и уважени 

са великом љубављу и пажњом. 

Епископ Јоаникије је, такође, за-

хвалио и Игуманији на љубави, 

жртвеном служењу и молитвама 

које обавља у обитељи Преподоб-

ног Серафима Саровског.

По завршеном богослужењу, 

мати Сергија је уприличила 

опроштајни пријем за Епископа 

Јоаникија и чланове поклоничке 

групе.

По одласку из Дивјејева посјетили 

смо Серафимовски Источник гдје 

се већина чланова наше групе по-

грузила у воду, молећи се за благо-

слов и здравље душе и тијела. Сви 

који су се погрузили у воду, чија је 

температура свега 4 степена, били 

су радосни и озарени благословом 

Преподобног Серафима.

Његово Високопреосвештен-

ство Митрополит Великог Нов-

города и Старосуки Лав и Епи-

скоп будимљанско-никшићки 

Јоаникије поводом завршетка 

школске године служили су, 25. 

јуна, Свету Архијерејску Литургију 

и благодарење у Храму Рођења 

Христовог у Јуријевом манастиру 

Великог Новгорода. 

Архијерејима су саслуживали свештенослужитељи који 

предају у Духовном училишту, братија манастира и 

свештенослужитељи из групе. У цркви су се молили по-

клоници из Црне Горе, студенти, професори и вјерници из 

Новгорода. У току Богослужења, по благослову Митропо-

лита Лава, Епископ Јоаникије је рукоположио у ђаконски 

чин Евгенија Лвова. По завршетку Литургије Митрополит 

Лав је у свом обраћању поздравио Владику Јоаникија и 

његове сапутнике и пожелио добродошлицу у Новгород.

У склопу програма задњег дана школске године у нов-

городском Духовном Училишту Епископ Јоаникије је на 

инсистирање митрополита Лава додијелио дипломе они-

ма који су ове године завршили школовање и изрекао на-

пуствено слово том приликом. После ручка који је за све 

присутне био спремљен у Јуријевом манастиру посјетили 

смо чудесни Софијски катедрални храм у Новгороду као 
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и Хутински манастир гдје смо се поклонили мош-

тима преподобног Ваарлама Хутинског. Велики 

Новгород је по свему посебно мјесто. Град који је 

недавно прославио хиљаду и сто педесет година 

постојања. Град који красе Чудесне светиње као 

што су Софијски Храм, Јуријев и Хутински манасти-

ри, храмови који имају фреске Теофана Грка, пуно 

моштију, чудотворних икона и других светиња.

Захвалимо и овдје митрополиту Лаву за велику 

љубав и гостопримство које је указао приликом ове 

а и ранијих посјета Епископа Јоаникија и његове 

пратње. Епископ Јоаникије је позвао Митрополита 

Лава да посјети Епархију будимљанскo-никшићку. 

После обиласка Новгородских светиња кренули смо 

према Санкт-Петербургу у стигли у град 26. јуна. Ту 

су свештенослужитељи из поклоничке групе служи-

ли рану Свету Литургију у Тројицком Храму Алек-

сандро-невске Лавре.

Богослужењу су присуствовали преосваћени Епи-

скопи будимљанско-никшићки Јоаникије и крош-

тански Назарије. По обављеном богослужењу 

Епископ Назарије је уприличио пријем са до-

ручком за поклонике из Црне Горе, а затим смо 

обишли најпознатије светиње Санкт-Петербурга: 

Kaтедрални Казански Храм, Спас на Крви, Исакијевски 

храм, Смоленски храм и гробље гдје се налазе мош-

ти Свете Блажене Ксеније Петровградске, Јовановски 

ставропигијални манастир гдје се налазе мошти Светог 

Праведног Јована Кроштантског, Подворје Манастира Оп-

тине Пустиње.

У пред вечерњим сатима посјетили смо и Санкт-

Петербургшку Духовну Академију гдје је био уприличен 

пријем, вечера и екскурзија по Академији. Претход-

не ноћи за поклонике је било организовано крстарење 

ријеком Невом и могућност гледања развода мостова 

који се подижу око 2 сата после поноћи како би пропусти-

ли бродове из Финског залива према Ладожском језеру 

и обратно. С обзиром да је јун мјесец вријеме Бијелих 

ноћи у Санкт-Петербургу, имали смо привилегију да нас 

je цијеле ноћи обасјавала дневна свјетлост. 

У оквиру посјете Александро-невској Лаври Епископ 

Будимљанско-никшићки Јоаникије служио је помен за 

покој душа Патријарха Василија Бркића и митрополита 

Василија Петровића који почивају у Благовештенском 

храму у Лаври. Овдје почива и гроф Сава Рагузински, ро-

дом из Херцеговине, кога смо, такође, помињали за покој. 

У овој молитви учествовали су сви поклоници као и не-

колико монаха из Лавре.
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У 
току ослободилачких ратова од 1912. 

до 1918, Србија је мобилисала око сто 

пјешадијских, коњичких и артиљеријских 

пукова. Све те ратне јединице су храбро и 

пожртвовано, уз велике губитке, изврши-

ле своју патриотску дужност према отаџбини.

Међутим, само је један пук због храбрости, као 

најбољи пук српске војске, добио почасни назив 

„Гвоздени пук“. Био је  то 2. пјешадијски пук „Књаз 

Михаило“ првог позива Моравске дивизије. Сједиште 

овог славом овјенчаног пука је било у Нишу, а 

мобилизацијско мјесто у Прокупљу. Сачињавали су га 

и попуњавали искључиво  Топличани и Јабланичани, 

насељени током 1889. и ранијих година са територије 

Црне Горе (Старе Херцеговине), који су учествовали 

у свим ратовима које је српска војска водила од сеп-

тембра 1912. све до средине децембра 1918.

Овај пук у је у рат кренуо 7. октобра 1912. На све по-

зиве старог краља Петра Првог сви су се одазивали 

и просто се утркивали ко ће прије стићи на зборно 

мјесто. Очеви и мајке, младе снахе са бебама у рука-

ма, сестре и вјеренице, све се то слегло преко ријеке 

Топлице. Нико није хтио да заостане. А посебно 

да не буде примљен у строј такве јединице која је 

пронијела славу српског оружја и прославила се на 

Бакарном гумну, Криволаку, на планини Бабуни, код 

Црне реке, на Китки, Орловом камену, Калиманци-

ма, Гленским висовима, Брегалници, Дрини, албанским 

врлетима.

Постројен пук, послије кратког говора команданта, уз 

звуке пуковског марша „Дрино водо хладна“ кренуо је 

према Марковом камену низ Топлицу ка Куманову. 

Цвијет младости Топличког округа од 21 до 31 године от-

ишао је на пут са којег се већина неће вратити. Отишли 

су у рат са покликом на уснама: „За краља и Отаџбину“ 

и преселили се у историју и вјечну славу.

У ратовима од 1912. до 1918. погинуло је око 32 официра, 

1239 војника и подофицира, рањено 148 официра и 6492 

војника и подофицира пука. У ове податке нијесу ура-

чунати губици од болести, нарочито од колере 1913. и 

тифуса 1915, јер никад нијесу прецизно утврђени. При-

чали су ми старији Топличани приликом моје посјете 

рођацима у Куршумлији, да није постојала кућа у То-

пличком округу која за потребе Другог гвозденог пука 

није дала војника, неке су дале и два, а неке и више за 

потребе Краља и отаџбине. Од мојих братственика и 

рођака из Куршумлије два рођена брата, старији Благоје 

и брат му Стеван, синови Мићка (Ћетковог) Крушића су 

били припадници овог славног пука. Благоје као титу-

ларни каплар, а Стеван као капетан српске војске на Со-

лунском фронту.

Да успомена на те славне дане живи међу Топличанима 

и данас, говори податак да је галерија Народног музеја 

Топлице у Прокупљу била мала да 27. новембра 2007. 

 ГвоЗДени ПуК
„КњаЗ МиХаило“

и њеГова улоГа
у балКансКиМ и ПрвоМ 

свЈетсКоМ рату

И с Т О Р И Ј А

протојереј -с таврофор хаџи Драган Крушић
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прими све оне који су жељели да присуствују отварању 

изложбе, посвећене „Витезовима Карађорђеве звијезде 

са мачевима из Топлице“.

Међу фотографијама носилаца овог највећег српског ор-

дена налази се и лик мога славног претка витеза Благоја 

Крушића. Оно чиме се Топличани поносе је сазнање да 

је ковчег са посмртним остацима краља Петра Првог 

Карађорђевића, од сто пуковских застава колико их је 

било у српској војсци, био прекривен управо заставом 

Другог гвозденог пука. Ратна застава Другог пјешадијског 

пука Моравске дивизије првог позива „Књаз Михаи-

ло“, била је најодликованија застава у српској војсци. 

Пуковској застави припала су одликовања: Карађорђева 

звијезда са мачевима II реда, Карађорђева звијезда са 

мачевима III реда, Карађорђева звијезда са мачевима 

IV реда, Орден Бијелог орла III реда, Златна медаља за 

храброст и француски ратни крст са палмом.

У току Првог и Другог балканског и Првог свјетског рата 

у борбеним акцијама пука учествовало је 19.000 бо-

раца. Други гвоздени пук је учествовао у свим позна-

тим биткама: у Првом балканском рату у Кумановској, 

Прилепској  и Битољској бици. У Другом балканском 

рату 1913. у борбама овог пука са Бугарима погинуло 

је 50 одсто војника, командант пука, сви команданти 

батаљона и сви командири чета. Од тог рата пук почиње 

да се назива „Гвоздени“.

Пук се прославио у Брегалничкој бици, кад је у 

најкритичнијем тренутку 18. јуна 1913. задобио бесмртну 

славу чувеним јуришом на коту 650, када је пробијен бу-

гарски фронт и ријешена битка на Брегалници.

У Првом свјетском рату 1914. Други гвоздени пук уче-

ствовао је у Церској бици, и то у самом њеном центру, 

на Текеришу. Посебно су забиљежена јуначка дјела при-

падника Гвозденог пука у Колубарској бици. Видећи 

како му људство гине, други ратни командант пука, пу-

ковник Миливоје Стојановић Брка, лично је повео пук 

у нови јуриш и том приликом је Кременица освојена, а 

пуковник Стојановић погинуо. У његову част компози-

тор Станислав Бинички је компоновао „Марш на Дрину“. 

Команду над пуком примио је трећи ратни командант, 

пуковник Димитрије Милић.

Почетком 1915, пук је пребачен у Македонију да би ојачао 

фронт према Бугарској. Краљ Петар Први Карађорђевић 

уручио је посебно признање пуку због храброг држања 

при повлачењу војске преко Албаније. Пук је посљедњи 

напустио српску територију и кренуо преко албанских 

беспућа.

Послије опоравка на Крфу, и краће обуке 18. јула 1916. 

пук је изишао на фронт. Његови припадници посебно 

су се истакли за вријеме Горничевске битке, када су у 

центру српског борбеног распореда, заузели село Горни-

чево и отпочели гоњење разбијеног непријатеља. Само 

25. септембра 1916. пук је заробио 5 бугарских официра 

и 804 војника и подофицира, заплијенио четири топа, 

седам митраљеза, 600 пушака.

У овим борбама су се прославиле и једине двије жене 

носиоци Карађорђеве звијезде са мачевима, које су 

се бориле у саставу Гвозденог пука, Милунка Савић и 

Енглескиња Флора Сендс.

Посебну славу пук је стекао освајањем чувене коте 

1212, 4. новембра 1916. што је омогућило да се осло-

боди Битољ. На поменутој коти 1212 Благоје Крушић 

је рањен у главу. Послије пробоја Солунског фронта, у 

којем је активно учествовао, пук се посебно истакао 

у борбама за ослобођење Ниша октобра 1918, Алек-

синца, Ражња, Параћина, Свилајнца, до Гроцке, гдје је 

пребачен преко Дунава и потом преко Панчева кре-

нуо на Бечкерек, данашњи Зрењанин.

Пук је све до 5. маја 1920. задржан у Београду као 

гардијска јединица, обезбјеђујући Двор, Народну скуп-

штину и Министарства. Тек када је формирана гарда, 

пук је демобилисан и малобројни преживјели ратни-

ци, који су  септембра 1912. кренули из Прокупља у 

ратове, коначно су се вратили у родни крај, попаљен 

и опустошен од бугарске окупације. 

Мобилисано око 20.000 Топличана

Од почетка мобилизације за вођење рата против Тур-

ске, коју је краљ Петар објавио указом од 17. септем-

бра 1912. године (по старом календару) у 17 часова, 

за само четири дана, колико је трајала мобилизација, 

Прокупље је врило као у котлу. У Прокупљу су  од 20. 

до 24. септембра 1912. (по новом календару од 3. до 7. 

октобра) мобилисане сљедеће јединице:

- Други пјешадијски пук првог позива,   4 7 0 0 

војника

- Други пјешадијски пук првог позива,   4 0 9 5 

војника

- Други пјешадијски пук трећег позива,   

3559 војника

- Други прекобројни пук првог позива,   4 6 0 0 

војника

- Први батаљон за Шести прекобројни пут,  1 0 0 0 

војника

- Четири допунска батаљона,    2 0 2 4 

војника

УКУПНО:       

19.978 војника

Коришћена литература:
- Топлички гвоздени пук „Књаз Михаило“ – Мирко Добрича-

нин – Друштво историчара Србије, Београд, 2010.
- „Топлички витезови“ Прокупље, 2013. (из едиције Баш-

тина, Библиотека Народног музеја Топлице у Прокупљу, 
аутор мр Радоје Костић)
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орДен светоГа саве 
аКаДеМиКу

МиоМиру ДаШиЋу

П Р И з Н А њ А 

јерођакон Агапит  (Драгојевић)

Њ
егово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

служио је на Четврту недјељу по Ду-

ховима, 6. јула, Свету Архијерејску 

Литургију у манастиру Ђурђеви Сту-

пови. Преосвећеном Епископу у Светој Архијерејској 

Литургији саслуживало је свештенство и свештеномо-

наштво Епархије будимљанско-никшићке, а молит-

веном присуствовао је вјерни народ беранског краја. 

Њима се ријечима бесједе обратио Владика Јоаникије, 

говорећи о значају поста и молитве у животу право-

славних хришћана. 

Литургијско сабрање увеличао је чин додјеле Ордена 

Светог Саве другог степена, којим је Свети Архијерејски 

Синод Српске Православне Цркве, за дугогодишњи на-

учни рад одликовао академика Миомира Дашића. 

“На предлог Његовог Преосвештенства Еписко-

па будимљанско-никшићког Г. Јоаникија Свети 

Архијерејски Синод Српске Православне Цркве одли-

ковао је орденом Светога Саве другога степена акаде-

мика Миомира Дашића, који је својим дугогодишњим 

научним радом расветљавао многа важна питања из 

историје Српске Православне Цркве, из прошлости 

Васојевића, Полимља, подручја које је захватала ста-

ра Будимљанска Епископија. У свом селу Ровци поред 

Берана, подигао је цркву и народни дом, а манастиру 

Ђурђеви Ступови завјештао је своју библиотеку. Про-

фесор Дашић је својим научним радом, искреним 

залагањем и бројним доброчинствима дао немјерљив 

допринос васпостављању и духовној обнови Светосав-

ске Епархије будимљанско-никшићке чиме је и заслу-

жио ово високо одликовање“, истакнуто је приликом 

додјеле Ордена Светог Саве академику Дашићу. 
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“Академик Дашић је заслужио наше признање, 

нашу похвалу. Заслужио је да се његово дјело 

помиње и да се истакне његов примјер. Све оно 

што је написао до сада има изузетну вриједност 

за наш народ. Хвала Богу, ја се надам да ће ово 

признање наше Цркве обрадовати проф. Дашића 

и да ће многе подсјетити на вриједност његовог 

научног дјела која није привремена и није локал-

ног карактера. 

Драго ми је што у овом моменту могу да ис-

такнем његову искрену оданост СПЦ, Епархији 

будимљанско-никшићкој, овој светињи и свим 

нашим светињама – многе од њих је описао и 

много штошта открио из њихове историје. Нека 

буде срећно и благословено и на многаја љета!“, рекао 

је, уручујући Орден и честитајући академику Дашићу, 

Преосвећени Владика Јоаникије. 

Пригодном бесједом, на добијеном високом одликовању 

Српске Православне Цркве, захвалио је академик Дашић. 

“Овјенчан, данас, Орденом Светога Саве, с радошћу и тру-

дом да ме то гордошћу не испуни, желим да захвалим 

свима који су имали удјела у доношењу Одлуке да будем 

одликован највишим орденом Српске Православне Цркве, 

а, прије свега, Вама Преосвећени Владико, као предлагачу, 

свим члановима Светог Синода Српске Православне Цркве, 

који су предлог уважили и донијели Одлуку, као и Његовој 

Светости Патријарху српском Господину Иринеју, без чијег 

благослова ми ово признање не би могло припасти.

Указане су ми, до сада, у отаџбини и свијету, многе по-

части, додијељена бројна признања, и за научни рад и за 

друштвени ангажман, а једно од најдражих је ово које ми 

је управо уручено, пред олтаром древне Немањића лавре 

чију смо 800. годишњицу обиљежили прошле године, и из 

руку Преосвећеног Епископа будимљанско-никшићког 

Г. Јоаникија, првог Архијереја који је овдје, у древни све-

тосавски трон, устоличен 352 године послије укидања 

Будимљанске митрополије, и који већ другу деценију 

управља повјереном му Епархијом и дјецом духовном 

коју му је дао Бог, с узорним и, у правом смислу, очин-

ским старањем о свему што чини Цркву, у духовном и у 

материјалном погледу.

Немогуће је, у пригодној ријечи каква је ова, сазнања из 

вишедеценијских научних истраживања у одређеној обла-

сти сажети у неколико ријечи, те ни ја то не могу учинити 

када је у питању улога наше Српске Православне Цркве у 

историји нашег народа, у историји Балкана и Европе, осим 

што могу рећи да је она – импозантна и да је, када је српски 

народ у питању, била један од његових стожера, водиља, 

упориште и судбинска одредница. Зато је, у свим време-

нима, и бивала, често прва, на удару српских непријатеља.

Истина о Српској Православној Цркви и њеној историјској 

улози на подручју данашње Црне Горе, које, фрагментарно, 

има у скоро свакој мојој књизи, као и у неколико посеб-

них научних радова, интервјуа и осврта, у овом времену, 

несумњиво, има посебан значај. Не знам колико ће те ис-

тине, и истине до којих су дошли, и саопштили их, бројни 

други историографи, бити уважене и допринијети да се на 

основу њих одређује положај Српске Православне Цркве 

у савременој Црној Гори као демократској и секуларној 

држави, али знам да иза онога што сам написао и рекао 

о томе, стоје непобитне чињенице и да нема никаквих 

кривотворења или повлађивања било чијим дневнополи-

тичким интересима и страначким залагањима и програ-

мима“, истакао је академик Миомир Дашић.
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*

Бој се Господа, сине! Јер не знаш шта ће ти наред-

ни трен или дан који је пред тобом донијети. Зато 

моли се Господу и тражи милост од Бога Јединога.

*

Осјетим тиху радост срца, кад се сјетим Тебе, о 

Господе Свесилни!

*

Утемељи ме у Теби, Господе, и удаљи ме од бура 

немира и очаја! И бићу Ти вјеран до своје кон-

чине.

*

Јединство увјерења, јединство тежњи, јединство 

хтјења, или просто речено, јединство у духу, мно-

го више зближава људе него јединство крвног 

или етничког сродства. Дух и идеали уједињују, а 

не крв и тијело. Истовјетне мисли повезују душе 

човјечије, а не истовјетан језик сам по себи.

*

Чврста и непоколебљива вјера у Господа и у соп-

ствене снаге једина је залога опстанка на бурним 

вјетрометинама живота.

*

У оловносивом и туробном колориту живота, Ти 

си нам, Господе, једина свјетлост у непрозирној 

тами, једино Сунце Живота!

*

Моћ говора као модел споразумијевања највећи 

је дар који је Господ удијелио човјеку. Али човјек 

је овај дар Господњи много више користио на 

своју штету него на своје спасење и духовно 

уздизање.

*

Штити ме, и заштити ме, брани ме, и одбрани ме, 

чувај ме, и сачувај ме, Господе, од зала, искушења 

и напасти садашњих и будућих, знаних и незна-

них.

*

Срећу човјек може наћи само у заједници сродних и племени-

тих душа.

Онај којим руководе нагони неиживљене себичности срећу ни-

кад неће наћи.

*

Кад си уз мене, Господе, налазим спокој.

Кад ти се молим, Оче, утјеху примам.

Кад мислим на Тебе, Боже, налазим смирај.

Кад будем починуо у Теби, Господе, наћи ћу мир.

*

Ћутање понекад говори много више него море изговорених 

ријечи.

И ћутање је говор. Али неисказани.

*

Дух Твој, Господе, нека лебди над горама, над водама, језерима, 

морима, потоцима и ријекама, над низијама и долинама, над 

висовима и пропланцима. И нека чува и брани Дух Твој, о Госпо-

де, Мајку Земљу, дјело руку Твојих, чији опстанак својим мисли-

ма, ријечима и поступцима човјек све више и више угрожава. А 

тиме угрожава и сопствени опстанак.

Сачувај, Господе, човјека од њега самога! Ако већ није и сувише 

касно...

*

Цјелокупна историја српског рода одвијала се у знаку Великог 

Петка. Још од праискона па до наших дана Срби воде безизглед-

ни бој за сопствени опстанак. Срба је са протоком времена све 

мање. А њихових душмана све више. Велики Петак Срба и даље 

траје. Наш род је и сада распет на историјском Крсту Судбине. 

Господе, хоће ли српски род икад сићи са Крста и дочекати свој 

Васкрс? Или ће, све се више духом и бројем смањујући, постепе-

но нестати са лица Мајке Земље? Или ће, пак, опстати до Судњег 

дана, али увијек распет на Крсту Историје? „Земља стење, а не-

беса ћуте“ – рекао би Владика Раде. Истинит одговор на ова суд-

боносна питања зна једино Господ. А Он ћути. И Небо ћути. Док 

се животи гасе. И крв се немилице лије. Само Господ зна до када.

*

цетињсКе
и остроШКе исКре
Ти си заклон мој и штит мој; ријеч Твоју чекам. (Пс. 118; 114)

з А П И с И

Предраг  Вукић

37БЛАГА МАРИЈА  2014.  |  бр. 91



Човјек је прах и пјена.

За час га нема. За час нестане.

*

Човјек је као лептир у пољу. Као кап кише у бесконачној 

пучини мора. Као пахуља снијега са неба. Као свијетлећи 

метеор што је са висина свемира пао на тло Мајке Земље.

Слабо и ништавно биће осуђено на неминовност 

нестајања.

*

Да је човјек биће по својој цјелокупној психоменталној 

природи много више склоно злу него добру знали су 

највећи умови човјечанства. Свето Писмо с правом каже: 

Овај свијет у злу лежи (1. Јн. 5, 19). Готово два миленијума 

касније, записаће генијални владика Раде у Лучи неу-

митан суд о човјеку, који опомиње: Злоћа, завист, адско 

насљедије, ово чојка ниже скота ставља. Без обзира на 

језичке, етничке, вјерске и културолошке различитости, 

и временске и просторне чиниоце који их међусобно 

удаљују, голема већина блиставих умова човјечанства од 

антике па до наших дана, изражава изузетно неповољан 

суд од искона, човјек урушава себе и своје ближње. И не-

миновно угрожава сву живу и неживу твар на Мајци 

Земљи. Колективна трагедија цјелокупног човјечанства 

и коначан нестанак човјека са лица Мајке Земље је 

неминовност која нас очекује у туробној и невеселој 

будућности. Планетарна демонија ће на апокалиптичан 

начин пресудити сама себи. И заиста, древна народна 

мудрост с правом вели: Зло рађење, готово суђење.

*

Човјек је као плам и дим. За час плане, за трен сагори. У 

набоју емоција или у бескрају очаја.

У праву је био београдски боем и изузетан пјеснички дух 

Брана Петровић, када је у заносу надахнућа записао:

Када човјек гори

цео свет се греје.

Кад човек сагори

тад пепео све је.

*

У овом туробном и сивом злодобу, сачувај ме, Господе, од 

злоума злокобних ликова, који се око мене вију. Зла коб 

која их гони нека им буде судија.

Твојом светом милошћу и непобједном силом, нека 

Добро надвлада Зло, а Твоја богоносна Свјетлост Таму 

Демоније!

*

Васкрсли Господе, васкрсни наш посустали дух. И учини 

да те вјерно и са жељезном вољом слиједимо до кончине 

живота.

Слава ти и милост, Васкрсли Христе!

*

Мелодичан пјев звона са наших храмова растјерују силе 

таме и оплемењују душе вјерних узносећи њихове мисли 

у сфере Вјечности.

*

Смилуј се, Господе, мојем маловјерју. Подај ми вјере, 

подај ми снаге и утјехе духу! Јер без Твоје деснице не 

могу стићи до капија Вјечности.

*

Цвркут птица у освит јутарње зоре буди у нама тиху ра-

дост срца.

Једноличан глас ћука у топлој љетњој ноћи доноси нам 

утјеху и мир.

Поглед на цвјетно поље које обилује разнобојним биљем, 

на залазак сунца за пучином мора или за каменим ви-

совима стрмих планина у недосегнутој даљини буди у 

нама племените осјећаје усхићења и дивљења који дуго 

трају. Мајка Природа може нам удијелити тако дивне 

дарове које не можемо примити од човјека, па ни од 

најбогатијих појединаца на кугли Земљиној. Јер Творац 

Мајке Природе је Свемогући Господ. А са њим се одиста 

по моћи и њеним дометима ни једно живо биће у свеми-

ру не може мјерити.

Слава Свемогућем Господу!

*

Да је човјек крхко и трошно, слабо и беспомоћно биће 

знали су мудри људи још од праискона. И највећи ду-

хови човјечанства заступали су исто становиште. Већ је 

старојудејски цар и пророк Давид у десетом вијеку прије 

Христа записао: Баш је ништа сваки човјек жив (Пс. 38, 

5). Свети цар Давид ће записати и ово: Човјек је као 

ништа; дани су његови као сјен, који пролази (Пс. 143, 

4). Философ Блез Паскал дословно каже: Човјек је трска 

која мисли. Готово три миленијума након цара Давида, 

генијални Његош ће записати у Горском вијенцу исто-

родну мисао: Што је човјек? Ка’ слабо живинче!

Нама остаје само да се сложимо са великанима духа. И 

највећи силници, оличење земаљске славе и моћи, кад 

предају душу Господу, расплину се у прах и пепео, у дим 

и ништавило. Јер човјек је маловремен и пролазан. Само 

је Господ трајан и вјечан.

Зато приклонимо се Господу, Оцу Вјечности!

У Њему је спасење, утјеха и смисао живљења.

У Њему је Вјечност и непролазна Слава.

*

Кад мислим на Тебе, Господе, преплави ме осјећај 

спокоја и мира.

У тим дивним тренуцима вјерујем да си Ти са мном, и 

у мени.

Кад на Тебе не мислим, и кад ме преплаве искушења и 

ломови живота, у мене се усели немир и бол духа.

Једино сам спокојан у Теби, Оче мој!

*

Кад се ломим под теретом живота, Господе, подај ми дес-

ницу Твоју. И не дај ми да поклекнем.

Буди ми темељ духу и ослонац мој, Сладчајши Исусе, до-

кле год ме буде!  
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П
опут многих наших светиња и црква Светог 

Николе у Драговој Луци, никшићком при-

градском насељу, је током свог постојања 

пролазила кроз веома тешке периоде и 

страдања. Грађена је од 1898. до 1902. го-

дине када ју је освештао Митрополит Митрофан Бан. 

Током Првог и Другог свјетског рата под окупацијом од 

стране Аустроугара, односно Италијана, ова богомоља 

била је претворена у осматрачницу. Њено пропадање 

наставило се и у послератном периоду, а зуб времена и 

људски немар остављали су трага на светом храмовном 

здању. 

Крајем деведесетих година прошлог вијека Драгово-

лучани су покренули прву обнову храма, а од тада су 

почеле и да се редовније служе свете службе Божије. 

Како је црква и даље била прилично оронула и у лошем 

стању, било је неопходно предузети озбиљније радове, 

који су захтијевали вријеме и, свакако, финансијску 

и материјалну помоћ. Приоритет је представљала 

спољашња заштита храма од влаге и презиђивање 

звоника, а тек касније се могло радити на комплетној 

обнови унутрашњости цркве, набавци новог иконоста-

са, инвентара и мобилијара за богослужење. За плани-

ране радове Одбор, задужен за обнову драговолучког 

храма, није имао довољно средстава. Надлежни парох 

свештеник Никола Зечевић позивао је више пута људе 

добре воље да, у складу са својим могућностима, по-

могну да би се обнова ове светиње, на радост вјерника 

и свих житеља Драгове Луке, успјешно привела крају.

 „Средства за ове радове храму је приложила породи-

ца покојног Александра Костића, чија жеља је била 

да новчано помогне драговолучку цркву, што је и ис-

поштовано. Један дио средстава сакупљен је прило-

зима мјештана, који су, у већем броју, били заинтере-

совани за обнову светиње. У цркву је уведена струја 

захваљујући дародавцу Маринку Радуловићу, који је 

власник фирме „Рамел“.

Освећење обновљеног храма

Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије освештао је у трећу недјељу по 

Духовима, 29. јуна 2014. ову новообновљену цркву и, 

уз саслужење свештенства и монаштва Епархије, од-

служио Свету Архијерејску Литургију. Светој служби 

Божјој и чину освећења присуствовао је вјерни народ 

Драгове Луке и Никшића, којима се ријечима бесједе 

обратио Његово Преосвештенство, говорећи, поред 

осталог, да светост цркве долази од њеног жртвени-

ка, од престола са којег добијамо светост и освећење 

посредством Свете Литургије, а уколико Часна трпеза 

претрпи и најмање оштећење храм Божји се изнова 

освећује.

“Првобитни свети престо у олтару цркве Светог Нико-

ле у Драговој Луци није био сачуван, а трпезна плоча 

са светог престола нашла се испред храма. Надлеж-

ни свештеник је прије петнаестак година ставио дру-

ги свети престо, али није извршено његово освећење. 

Такође, ова црква је једно вријеме била прилично за-

пуштена, ријетко су се служиле свете службе Божје, а 

од кад је дошао отац Никола Зечевић започела је, хва-

ла Богу, темељна обнова овог светог храма и урађено 

је доста. Зато смо одлучили, пошто је такав обичај, 

уколико се поколеба свети престо или буде само мало 

оштећен, црква се изнова освећује, јер светост цркве 

долази од њеног жртвеника, од њеног престола. Од тог 

црКва светоГ ниКоле 
у ДраГовоЈ луци

О Б Н О В А

сенк а Чо ловић

Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије освештао је у трећу недјељу по Духовима, 29. јуна 2014. ову 
новообновљену цркву и, уз саслужење свештенства и монаштва Епархије, 
одслужио Свету Архијерејску Литургију.
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престола добијамо светост и освећење посредством Свете 

Литургије и данас, драга браћо и сестре, извршисмо велико 

освећење храма Светог Оца нашег Николаја“.

“Потрудили су се многи око обнове ове светиње, али, има још 

понешто да се уради да се она до краја обнови, да се украси. 

За сваког има и простора и мјеста да може да се укључи у 

даље украшавање овог светог храма, али је најважније да 

смо добили храм који је пропојао и да сви имају прилику 

да се укључе у свету службу Божју, да захватају са тог непре-

сушног извора милости, благодати Божје и да ту прилику не 

пропуштају, да се не лишавају богатства које Господ на нас 

излива“, поручио је Његово Преосвештенство.

Грамате и захвалнице

Захваливши надлежном пароху, свештенику Николи 

Зечевићу, члановима Одбора за обнову и свима који су дали 

допринос да се ова светиња обнови, Владика будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије је за “показану љубав и доброчин-

ство према својој Светој Цркви, приликом обнове храма 

у Драговој Луци“ архипастирском граматом одликовао 

Одбор за обнову храма, који сачињавају: Драган Бојовић, 

предсједник, Радослав Бјелетић, благајник, јереј Никола 

Зечевић, секретар, и чланови: Саво Сјеклоћа, Лазар Минић 

и Периша Џаковић.

Архипастирском граматом одликована је и породица по-

чившег Александра Костића.

“Посебну обавезу и нарочито осјећање захвалности имамо 

према поч. Александру Костићу који је, нажалост, рано обо-

лио, а био је везан за овај храм, јер му је ујчевина одавде. 

Он и његова породица су дали лијеп и частан прилог за 

овај свети храм, који не смијемо заборавити и свакако да 

су честити Александар, његова породица и његова родбина 

заслужили, због љубави према овој светињи, да се увијек 

молитвено помињу за покој душе почившег Александра“, 

поручио је Преосвећени Епископ Јоаникије.

На исказаној љубави и доброчинству бројним заслужним 

појединцима, којима су уручене захвалнице, заблагодарио 

је надлежни парох свештеник Никола Зечевић и, поред 

осталог, рекао:

“Искористио бих прилику да захвалим и нашем Владици 

Г. Јоаникију, који је био ту увијек за нас својим савјетима 

и својим молитвама, захвалио бих и свештеницима - Бо-

рису Брајовићу, који је ову цркву отворио након толико го-

дина послије Другог свјетског рата и одслужио у њој свету 

Литургију, потом о. Данилу Зиројевићу, који је овдје био 

парох прије мог постављења и са којим сам, још као сту-

дент, пјевао заједно на светим богослужењима. Захвалност 

дугујемо и поч. проти Алекси Павловићу, који се, такође, 

трудио око ове цркве, да пропоје и да се обнови. Драгово-

лучки храм је пропојао благодарећи још нечијим молитва-

ма. Можда не знате, али, из Драгове Луке потиче шест мо-

наха и монахиња, који служе Господу у неколико манастира 

и један свештеник. Мислим да се Драгова Лука може и тиме 

подичити“, нагласио је свештеник Зечевић.
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К
ад се на светој литургији чита 
Символ вјере, прости народ 
најтрепетније реагује на ријечи 
које се односе на Духа Светога 
(„Вјерујем у Оца... и Духа Свето-

га, Господа животворнога, који од Оца исхо-
ди...“ Тада се обавезно сви прекрсте и поклоне. 
Дођите у цркву, ослушните и видите да је тако.
На Тројичиндан, како нам гово-
ри Јеванђеље, педесети дан по 
Васкрсу, на сабрању хришћана 
у Јерусалиму, Дух Свети силази 
на апостоле, у „виду огњених 
језика“, и они почну народу го-
ворити на „разним језицима“.
За рационални дух, све је то 
чудно, и тешко прихватљиво. 
Мало, мало, па ће рећи – то 
је нека бајка, то јест, нешто 
измишљено. Кад кажу бајка, 
семантички се акцентује као 
измишљотина, а кад кажу да 
је нешто „измишљено“ семан-
тички се акцентује да је то не-
стварно, тј. непостојеће. Ако 
се „измишљање“ семантички 
акцентује као маштарење, ди-
ректно се пориче здрава моћ 
мишљења, као и дубоко сакри-
вени простор мисли из кога 
се може нешто из-мислити. 
Кад се већ тако, консезуално 
ликвидирају дубљи слојеви значења ријечи, 
имамо прагматични свијет и свијест за коју 

не постоји тајна, ни дејство духа, ни дејство неба, ни 
Божија ни небеска сила.
Током деветнаестог вијека, руски мислиоци су гово-
рили о „месијанству Русије“, која чува „лик Христа“, а 
оно се остварило реално, упркос радикалној атеизацији 
Руса, и маја мјесеца 1945. Свети Георгије је опет убио 
аждају. Свети Георгије је дјело Духа животворнога, који 
кроз њега чини чуда. И данас је Свети Георгије над 

Русијом подигао свој штит. Да-
нас се у православним црквама 
на једном језику, од Владиво-
стока до Цетиња пјева о „духу 
животворном који од Оца ис-
ходи“ и то је најдубље јединство 
православних народа, јер се 
доживљава присуство онога 
Одозго, који је „просветио мир“.
Елем – аждаје су нам увијек под 
прагом. Катастрофа (аждаја) 
се призива сужавањем и 
снижавањем духа, што се углав-
ном чини из страха од тајних 
сила (у човјеку и природи), да 
би тобож човјек рационалније, 
прагматичније и јасније живио.
Кад би се спровела анкета међу 
људима културе – „који је то 
најзначајнији дан за културу у 
Новој ери“, засигурно да би се 
ређали одговори као, „рођење 
Дантеа, или Шекспира, или Сер-
вантеса, или Гетеа, или Пушки-

на, или Достојевског... Дан Духа Светога би засигурно 
изостао, као недовољно реалан, или сувише бајковит, 

Дан ДуХа – 
ПрелуДиЈ

К У Л Т У Р А

Милу тин Мићовић

Ако се „измишљање“ 
семантички акцентује 

као маштарење, дирек-
тно се пориче здрава моћ 
мишљења, као и дубоко 

сакривени простор мисли 
из кога се може нешто из-
мислити. Кад се већ тако, 
консезуално ликвидирају 

дубљи слојеви значења 
ријечи, имамо прагма-

тични свијет и свијест за 
коју не постоји тајна, ни 
дејство духа, ни дејство 

неба, ни Божија ни небес-
ка сила.
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или просто као нешто утјешно измишљено за „сиро-
машне духом“. Упркос томе, што ниједан од наведе-
них генија европске (хришћанске) културе не би по-
рекао дејство Духа Светога.
Припрема духовних катастрофа напредује 
одустајањем од „Духа који све прожима“, јер човјек 
се без тог духа одваја од космичког (васељенског) и 
од свог могућег језгра. И то је пад. И то је првородни 
гријех. Одвојеност је гријех, јер производи небитност, 
одсуство бити. Живјети а не бити. Или, живјети без 
живота. Све те језичке формулације постоје у народ-
ном језику: „жив а нежив“, „живот без живота“, „ово 
је Богу плакати“, „боље би му било да га нема“, „све 
је ово – ништа“, „има да га нема“, „боље би му било 

да се није ни ро-
дио“, „камо среће 
да га Бог није да-
вао“ и слично, до 
у бескрај.
Мартин Хајдегер 
је од неодређених 
замјеница „ниш-
та“ и нешто“, ство-
рио најзначајније 
ф и л о с о ф с к о 
дјело двадесето-
га вијека. Семан-
тичке могућности 
тих ријечи об-
ухватиле су сав 
(бе)смисао који 
се организовано 
промовисао кроз 
духовну и кул-
турну идеологију 
двадесетог вијека 
– а која је имала 
начелну постав-
ку – „бог је умро“. 
Ако је „бог умро“, 
онда је све ово 
„нешто“ – „ниш-
та“. Али ништа 
не може да оста-
не на ништа, па 
увијек произво-
ди нешто. Но не-
што, пошто нема 
дубље и конкрет-
не онтолошке 
основе, прелази 
у ништа. Ништа 
што је овај ве-

лики философски ум рекао, није страно нашој 
народној мудрости, и не покрива је сасвим, јер 
мудрост народна зна да изнад свега овога, има 
„нешто“, или Неко, има „нека сила“ има Божија 
сила, има „Божија сабља“ итд.
Оно што је најбитније не да се формулисати, али, 
да се животом познати. То је Божији дар човјеку, 
који он најчешће одбија, јер му изгледа стра-
шан и неразумљив, бајковит и измишљен. И свој 
прагматични, рационални живот, разумијева 
као чврсту одбрану од бајки и измишљотина, - од 
ничега. Но, у таквим самозатвореним животима 
обавезно отпочиње „Кафкин процес“. Зато „при-
ди Господи с небес, и утјеши нас“.
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В
идиковац је урађен у оквиру пројекта „Кроз кул-

туру и туризам за боље партнерство“, као дио ак-

тивности из Програма прекограничне сарадње 

Србија – Црна Гора, програма Инструмената 

претприступне помоћи (IPA), напоменуо је у 

уводној ријечи Коста Дојић, координатор Пројекта.

Представницима медија обратио се Архимандрит Ни-

кифор (Миловић), секретар ЕУО Епархије будимљанско-

никшићке, подсјетивши, укратко, да је манастир Заграђе 

задужбина Херцега Шћепана Вукчића Косаче, током 

вјекова опстајала и нашем народу пружала духовну 

утјеху, а обновљена засијала у наше вријеме трудом игу-

мана Лазара на мјесту које сваког путника задивљује 

љепотом творевине Божје.

“Епархија будимљанско-никшићка већ скоро двије годи-

не имплементира пројекат Европске уније који има за 

циљ развој туризма на сјеверу Црне Горе. Овај видико-

вац је урађен у оквиру пројекта „Кроз културу и туризам 

до боље сарадње“ који спроводе Епархија будимљанско-

никшићка, Туристичка организација Златибор и Тури-

стичка организација Плужине, а у оквиру Програма 

прекограничне сарадње Србија – Црна Гора који финан-

сира Европска Унија кроз инструменте за претприступ-

ну помоћ Црној Гори и Србији. Укупан заједнички буџет 

износи 468,913.00 евра, у оквиру кога наша Епархија 

учествује са 249,588.00 евра“, казао је Архимандрит Ни-

кифор, истичући значај активног учешћа Цркве у савре-

меним изазовима као дијела њене свеукупне мисије.

“Први пут на нашим просторима једна вјерска 

организација – у овом случају Епархија СПЦ, активно 

спроводи пројекат који финансира Европска Унија према 

свим правилима пројектног управљања. Иако се Црква 

још увијек схвата као организација уско ограни-

чена богослужбеним оквирима, ипак смо сви ми 

као Црква позвани и призвани да преображава-

мо свијет и тиме активно учествујемо у друшт-

ву, да будемо спремни да одговоримо изазовима 

данашњице и пружимо стваралачки допринос на 

свим пољима људског живота и стваралаштва“, ре-

као је Архимандрит Никифор. 

Неђо Јововић, директор Туристичке организације 

Плужине, партнер у овом пројекту, је говорио о 

потенцијалу туристичког развоја општине Плужи-

не и значају развојних пројеката какав је Програм 

прекограничне сарадње ЕУ. 

Јелена Тошић, из Туристичке организације Злати-

бор, је представила резултате онога што је урађено 

на територији општине Златибор, која је партнер са 

стране Србије, а у питању је обнова црквеног ком-

плекса у Јабланици. 

Она је нагласила потребу да златиборски туризам 

укључи и сусједне регионе у своју понуду.

“Нама је ова прекогранична сарадња са нашим 

партнерима изузетно значајна из разлога што 

овдје долази до јачања институционалне сарадње, 

до размјене знања и искуства међу људским ка-

пацитетима у Црној Гори и Србији, обновићемо 

културно-историјске споменике и заједно их 

медијски промовисати. Покушаћемо да оствари-

мо сарадњу и након реализације овог пројекта, јер 

доста људи долази на Златибор и поред црквеног 

комплекса у Јабланици, није лоша идеја направити 

излете и продужити до Црне Горе да би посјетили и 

ваше светиње“, закључила је Тошић.

виДиКовац
Манастира ЗаГраЂе

П Р Е К О г Р А Н И Ч Н А  с А Р А Д њ А

У понедјељак 16. јуна 2014, у манастиру Заграђу, на Шћепан Пољу, од-
ржана је конференција за новинаре поводом отварања видиковца у бли-
зини Манастира, смјештеног на висини од око 330 метара и телескопом, 
првог ове врсте у региону.
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Координатор пројекта Коста Дојић је 

подсјетио да на територији Епархије 

будимљанско-никшићке има око 200 

светиња, од којих су неке чак из 12. вијека. 

Нажалост, један број светиња остао је непо-

знат нашој јавности у туристичком смислу, 

иако су од велике културне вриједности. 

“Већина културних споменика у Црној Гори 

је у власништву Цркве и тај потенцијал 

треба искористити, не само за туризам већ 

и за ширење саме мисије Цркве. Епархија 

будимљанско-никшићка покрива 52% повр-

шине Црне Горе и броји једанаест општина. 

На територији наше Епархије има око 200 

светиња, неке од њих су непознате у тури-

стичком смислу. Прва од њих је Црква Све-

тог Петра и Павла у Бијелом Пољу, потом 

манастир Пива, манастир Заграђе, Ђурђеви 

Ступови који је епархијско сједиште, Калу-

дра, Блишкова, Никољачка црква у Бијелом 

Пољу са врло вриједним фрескописом, као 

што је и фрескопис у манастиру Подврх“. 

Он је говорио и о детаљима имплементације 

пројекта обнове цркве Светог Петра и Павла 

у Бијелом Пољу и досадашњим резултатима.

“У цркви се ради на обнови звоника који је 

порушен за вријеме османских освајања. 

Ради се подно гријање, мијења се кров, а 

звоник ставља у функцију видиковца, додају 

се полифона звона итд. Црквена општина 

Бијело Поље је сагласна да се звоник отвори 

као видиковац са ког људи могу посматрају 

панораму Бијелог Поља. Планирају се ау-

дио туре, а све у циљу да би Петрова црква 

засијала у пуном сјају, онако како је из-

гледала у периоду Немањића. Она већ и 

почиње да бива туристичко одредиште, али 

обнова једне овакве светиње, која датира из 

12. вијека је, заиста, велики изазов“, истакао 

је Коста Дојић.

Видиковац у близини манастира Заграђе, са 

погледом на кањон Таре и саставке ријека 

Таре, Пиве и Дрине, на висине од преко 330 

метара, нуди величанствен поглед. Теле-

скоп, први у региону ове врсте, постављен 

на видиковцу, додатно употпуњује ово ис-

куство. Исти модел користи се на Ајфеловој 

кули у Паризу, те другим локацијама 

од историјске вриједности у Европи и 

представља најсавременије достигнуће ев-

ропског дизајна и инжењеринга.

Н. С.
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ЉЕТОПИС
29. мај 2014. Његово Преосвеш-

тенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије служио 

је са свештенством, на празник 

Вазнесења Господњег, Свету 

Архијерејску Литургију у храму 

Светог Спаса у Драговољићима 

код Никшића, чиме је овај древни 

храм прославио своју славу.

Преосвећени Владика је обавио 

помен за покој душе почившег 

Милована Поповића, свештеника 

из Драговољића, и других са њим 

мученички страдалих током Првог 

свјетског рата, чији земни остаци 

почивају поред овог храма.

Потом је освештан и благосиљан 

славски колач, а сабраном народу 

бесједио је Његово Преосвештен-

ство Епископ Јоаникије, осврнув-

ши се и на крсно-страдалну 

историју ове древне светиње чија 

настојатељица је, од недавно, 

монахиња Евангелија (Аћимовић).

Храмовна слава настављена је 

потом уз братску трпезу љубави 

која је приређена у просторијама 

Црквено-народног дома “Његош и 

Саралија“ у Драговољићима. 

Ријечима добродошлице 

Преосвећеног Епископа, свеш-

тенство, монаштво и госте  по-

здравио је Миливоје Дендић, 

који је, заједно са мјештанима 

Драговољића, био кум 

овогодишњег сабрања.

Пригодним словом обратио 

се и проф. др Мило Мркић, 

предсједник новооснованог 

Удружења “Павле Аполонович 

Ровински“ са сједиштем, такође, у 

Драговољићима, чије активности 

на унапређењу научно-технолош-

ке, економске, културне и духовне 

сарадње Црне Горе и Русије су 

овом приликом и озваничене.

•
 31. мај 2014. Његово Преосвеш-

тенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије служио 

је, на празник Светог мучени-

ка Теодота Анкирског, Свету 

Архијерејску Литургију у манасти-

ру Шудикова.

Поводом двогодишњице упокојења 

монахиње Агније, игуманије ове свете 

обитељи, служен је помен на њеном 

гробу, поред храма Ваведења Пресвете 

Богородице.

•
1. јун 2014. На Недјељу Светих Отаца 

Првог Васељенског сабора, Његово Пре-

освештенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије, служио је Свету 

Архијерејску Литургију у манастиру 

Ђурђеви Ступови.

У литургијској проповиједи 

Преосвећени Владика је говорио о 

Недјељи која је посвећена спомену 

Отаца Првог Васељенског сабора. Први 

Васељенски сабор који је одржан у 

вријеме цара Константина, сабрао је 318 

Светих Отаца, а тај број, према ријечима 

Његовог Преосвештенства Епископа 

Јоаникија, није значајан сам по себи.

“Први Васељенски сабор је веома 

значајан; он се узима као темељ, као 

основа осталих седам Васељенских 

сабора. Наша Црква предлаже да се том 

броју Васељенских сабора придодају 

још два, а то ће, вјероватно, бити одо-

брено на сљедећем великом Сабору за 

коју годину. Шта је, међутим, то што 

најважније, зашто су се сабирали сабо-

ри од времена апостола до данашњег 

дана – да се, прије свега, чува чистота 

вјере православне“. 

“Први Васељенски сабор је одбранио ис-

тину о Христовом Божанству, о Његовом 

оваплоћењу, а свети Васељенски сабо-

ри су се бавили истим стварима, јер 

све јереси, сва лажна учења о Христу, 

искривљавање истине, произлази из 

гордости људског умовања“, казао је 

Епископ будимљанско-никшићки.

•
2. јун 2014. Епископ будимљанско-

никшићки Господин Јоаникије служио 

је, на празник преподобног Стефана 

Пиперског, Свету службу Божију у мана-

стиру Ћелија Пиперска у којем почивају 

мошти овог Светитеља.

Након Литургије Владика је предводио 

Литију са светитељевим моштима, која 

је опходила манастирски храм, а потом 

је благосиљао славски колач.

У архипастирској бесједи он је рекао да 

је преподобни Стефан Пиперски већ за 

свога живота на земљи вријеме пре-

тварао у вјечност.

Након Свете службе приређена је 

славска трпеза хришћанске љубави.

•
7. јун 2014. Његово Преосвештенство 

Епископ будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије служио је, на празник 

Трећег обретења главе Светог Јована 

Крститеља и Духовске задушни-

це, Свету Архијерејску Литургију 

у спомен-храму посвећеном овом 

празнику у Долима у Пиви.

Након свете службе Божје, у којој 

је сабрани вјерни народ приступио 

Светом причешћу, обављен је, као и 

претходних година, помен жртва-

ма пивског краја страдалим током 

Другог свјетског рата. У Долима 

су 1943. на овај свети дан убијена 

522 житеља овог села, а стравични 

покољ нејачи, жена, дјеце и стараца 

починили су припадници “Принц 

Еуген“ дивизије и усташе-мусли-

мани из гатачког среза и околине. 

Међу невиним жртвама било је 107 

дјеце, млађе од 7 година. 

Сабраном народу, потомцима и 

родбини Новомученика Долских, 

који се традиционално окупљају у 

знак сјећања на страдање у Долима, 

бесједио је Његово Преосвештенство 

Владика Јоаникије.

Храмовна слава спомен-цркве 

Трећег обретења главе Светог Јована 

Крститеља, у Долима, прослављена 

је, потом, освештањем славског 

колача и жита. Домаћин славља био 

је Милић Кецојевић са Црквеним 

одбором, а дио крсног колача, као 

обавезу да буде домаћин славе за 

наредну годину, преузео је Радојица 

Блечић. 

Бесједу је одржао професор српског 

језика Веселин Матовић. 

Молитвеном сабрању су присуство-

вали и представници мјеста Велика 

под Чакором, гдје је 28. јула 1944. 

године од злочиначке руке на скоро 

идентичан начин, невино убијено 

око 600 житеља, углавном нејачи: 

стараца, жена и дјеце. У име присут-

них Величана, обратио се професор 

Бранко Пауновић. 
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У културно-умјетничком програму, 

који традиционално организују Цен-

тар за културу Плужине и Манастир 

Пива, учествовали су пјесници Алек-

сандар Марковић и Мироје Вуковић, 

рецитатор Наташа Мићановић и појац 

Лука Цицмил.

•
8. јун 2014. Празник Силаска Све-

тог Духа на апостоле – Педесетница 

прослављен је молитвеним сабрањем 

којим је, у храму Свете Тројице у 

Прошћењу код Мојковца, началство-

вао Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије.

Након Литургије и бесједе 

Преосвећеног Владике, уприличен је 

пригодан програм у којем су учество-

вали пјесници из Потарја и црквени 

хор из Мојковца. Домаћин и кум хра-

мовне славе био је господин Божидар 

Медојевић из Сиднеја, а родом из 

Прошћења.

Послије културно-умјетничког про-

грама уприличена је трпеза љубави у 

Црквено-народном дому у Прошћењу.

•
9. јун 2014. Његово Преосвештенство 

Епископ будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије служио је, на Духов-

ски понедјељак, Свету Архијерејску 

Литургију у новоподигнутом храму 

Свете Тројице у Грижици код Рожаја.

Литургији је претходило освећења хра-

ма, новоподигнуте светиње посвећене 

Силаску Светог Духа - Светој Тројици.

Вјерном народу, сабраном у 

празничној служби Божјој, освештању 

храма и прослави храмовне славе, 

бесједио је Његово Преосвештен-

ство Владика Јоаникије.

Он је, овом приликом, архипа-

стирским граматама одликовао 

Одбор за изградњу цркве Си-

ласка Светог Духа и неколико 

значајнијих приложника који 

су помогли градњу ове светиње: 

Томислава Белоицу, Ранка 

Вељовића, Рада Гаровића, Рада 

Белоицу, поч. Славку Вељовић, 

Милету Вељовића, Горана 

Ђуровића, Будимира и Жикицу 

Вељовић.

Медаљом Светог великомученика 

Георгија другог реда одликован 

је Милисав Ђуровић, предсједник 

Одбора. 

У наставку је уприличена трпе-

за љубави и црквено-народно 

сабрање. Кум овогодишње славе 

био је Вуле Ђуровић са породи-

цом.

•
22. јун 2014. У Затону, код Бијелог 

Поља, испред цркве Светог 

Јована Крститеља одржана је 

манифестација “Видовдански 

дани Затон 2014“, која је окупила 

велики број мјештана и гостију из 

Бијелог Поља и других мјеста.

Вечерњу службу је служио 

протојереј-ставрофор Мираш 

Богавац, након чега је услиједила 

духовна академија уз пригодан 

културно-умјетнички програм.

Бројну публику, међу којима је 

био и господин Горан Киковић, 

предсједника СО Беране, поздра-

вио је јереј Синиша Јанковић, парох 

затонско-брзавски, одржавши пригод-

ну бесједу.

На традиционалној духовној светко-

вини наступили су пјесници: Мило-

ван Мујо Зековић, Влајко Ћулафић, 

Слободан Обрадовић, Дарко Јововић, 

Вулко Шћекић, а читани су и стихови 

пјесника Благоја Баковића, који није 

могао да присуствује видовданском 

пјесничком скупу. Сабрање су употпу-

нили наступи сестара Данке и Иванке 

Пипер, Анђеле Шћепановић, као и 

млађане Јоване Обрадовић која је за-

дивила рецитацијом и свирањем на 

гитари. 

Учествовао је и народни гуслар Сло-

бодан Фемић, глумци бјелопољског 

позоришта, чланови Удружења народ-

ног стваралаштва “Ђурђеви Ступови“ 

и други. 

•
27. јун 2014. Уочи празника Светог 

мученика Кнеза Лазара и свих Светих 

мученика српских – Видовдана, у 

манастиру Ђурђеви Ступови одржа-

но је традиционално “Видовданско 

пјесничко бденије”.

Овој пјесничкој манифестацији, 

посвећеној великом празнику нашег 

народа, претходило је празнично 

бденије, које је служило свештенство 

и свештеномонаштво Епархије.

У Видовданској пјесничкој свет-

ковини, коју организују Епархија 

будимљанско-никшићка и Црквена 

општина Беране, учествовали су 

пјесници: Тодор Живаљевић Велички, 

Милутин Мићовић и Влајко Ћулафић, 

Мироточење крста у андријевичкој цркви

Часни крст у храму Светог архангела Михаила на Књажевцу код Андријевице промироточио је, опет, 12. јуна, на 

дан када Света Црква Православна молитвено слави Преподобног Исакија Далматинског.

Крсно знамење, које је донесено из Јерусалима и освећено на гробу Христовом, милост Божију је пројавило 9. 

марта 2009. године на празник Првог и другог обретења главе Светог Јована Крститеља, када је први пут из њега 

источило свето миро. И касније се дешавало да овај Часни крст повремено мироточи, да се на њему појаве капи 

светог мира. Благословом Његовог Преосвештенства Епископа будимљанско-никшићког Г. Јоаникија у овом све-

том храму се на Крстопоклону недјељу и Крстовдан увијек служи Света Литургија. Крсно знамење храму Светог 

архангела Михаила приложио је господин Велибор Зоњић из Облог Брда код Андријевице.

Саборна црква Светог Архангела Михаила на Књажевцу, велика светиња за вјерни народ овог краја, подигнута 

је 1887. године у спомен на славну побједу Васојевића над Турцима, која се одиграла десет година раније, на 

Буковој Пољани.
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гуслар Вујадин Добрашиновић и 

црквени хор Свете мати Анастасије, 

из Берана, којим руководи Андријана 

Вучетић-Обадовић.

•
28. јун 2014. На Видовдан, Свету 

Литургију у храму посвећеном Светом 

мученику Виду и великомученику 

Цару Лазару на Буковој Пољани, у Ба-

рама Краљским, служило је свештен-

ство Епархије будимљанско-никшићке 

и Митрополије црногорско-приморске.

Након одржане свете Литургије, 

обављен је помен за све мученике, Ко-

совске јунаке, оне који су страдали на 

Буковој Пољани бранећи Црну Гору од 

туђина и за све оне који су пострадали 

од Косовскога боја па до данас.

Присутне је поздравио господин Свето 

Мартиновић, предсједник Црквеног од-

бора, као и домаћин овогодишње славе 

Рајо Ђукић, који је дио славског колача 

предао Будимиру Вукићевићу који ће 

домаћин славе бити идуће године, а го-

ворио је и Зоран Лакушић, предсједник 

Управног одбора Удружења Васојевића 

“Васо”.

У наставку манифестације, одржане 

су народне спортске игре у бацању 

камена с рамена, повлачењу конопа, 

скоковима у даљ, а играла се и одбојка 

на трави. Млади су уживали у богатом 

спортском и културном програму, а 

домаћин славе побринуо се да трпеза 

буде богато припремљена.

Иначе, у свим храмовима у Епархији 

служене су службе Божије и парастоси 

свим страдалницима из рода нашег од 

Косовског боја до наших дана.

•
29. јун 2014. Његово Преосвештенство 

Епископ будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије служио је, у трећу недјељу 

по Духовима, Свету Архијерејску 

Литургију у новообновљеном хра-

му Светог Николаја Mирликијског 

у никшићком приградском насељу 

Драговој Луци.

•
1. јул 2014. Министар правде у Влади 

Србије Г. Никола Селаковић посјетио је 

Митрополију црногорско-приморску.

Министар је најприје посјетио двор-

ску цркву на Ћипуру гдје је положио 

вијенац на гроб краља Николе, да 

би се затим у Цетињском манасти-

ру поклонио руци Светог Јована 

Крститеља, честици Часног Крста 

Господњег и моштима Светог Петра 

Цетињског.

Министра Селаковића је, у име 

Архиепископа цетињског Митро-

полита црногорско-приморског 

Господина Амфилохија, дочекао 

Епископ будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије заједно са Епископом 

полошко-кумановским Господином 

Јоакимом и братијом Цетињског ма-

настира на челу са игуманом архи-

мандритом Методијем (Остојићем).

У поздравној ријечи Владика 

Јоаникије је високом госту пожелио 

добродошлицу у Црну Гору.

Министар Селаковић је, поред 

осталог, изразио спремност државе 

Србије да држави Црној Гори у сва-

ком тренутку пружи своје искуство 

у изради и примјени прописа којим 

се регулише однос између Цркве и 

државе.

Потом је приређен пријем у 

просторијама Митрополије, а 

братија Цетињског манастира при-

редила је свечани ручак.

На свечаном ручку министар 

Селаковић је Митрополији 

црногорско-приморској поклонио 

репринт издање “Законика цара 

Душана“.

Министар Селаковић потом је 

посјетио Богословију Светог Петра 

Цетињског. 

Након данашњег сусрета eпископ 

Јоаникије и министар Селаковић 

дали су изјаве за медије.

•
3. јул 2014. На празник Преподоб-

ног Наума Охридског, одслужен је 

парастос у мјесту Дубраве, на лока-

литету Кулине, изнад горњепољског 

Вира, гдје је почетком 1942. годи-

не у јаму звану Бока бачено око 

300 људи, мјештана Горњег Поља, 

Никшића, Голије, бивше бањско-

вучедолске општине и других 

крајева Црне Горе убијених, на 

правди Бога, од стране безбожника.

Поред надлежног пароха 

протојереја-ставрофора Драга-

на Крушића, присутни су били и 

чланови Црквеног одбора Саборног 

храма Светог Николе на Видровану: 

Драган Међедовић, предсједник, 

Раде Међедовић, Петар Међедовић, 

Раденко Тадић, Васко Вујичић, од-

борник храма Вазнесења Господњег 

из Дуге.

“Требало је да прође 70 година да 

се над овом јамом осјети мирис 

тамјана и свијеће воштанице и уз-

несу топле молитве Господу за душе 

ових мученика. Молимо се Госпо-

ду да се ови догађаји више никад 

не понове са надом да су прошла 

времена братоубилаштва“, поручио 

је протојереј-ставрофор Драган 

Крушић.

•
3. јул 2014. У оквиру радне посјете 

Општини Беране, амбасадор Репу-

блике Србије у Црној Гори госпо-

дин др Зоран Бингулац посјетио 

је у послијеподневним часовима 

катедрални манастир Епархије 

будимљанско-никшићке – Ђурђеве 

Ступове.

Овом приликом он је Његовом Пре-

освештенству Епископу Јоаникију 

уручио Захвалницу, коју амбаса-

да Србије у Црној Гори додјељује 

Епархији будимљанско-никшићкој 

за несебичну помоћ у донирању 

средстава за санирање посљедица 

поплава у Републици Србији.

Истог дана, поводом крсне славе 

Српског клуба Беране, у Центру за 

културу је одржано Видовданско 

културно вече. Сабрању су при-

суствовали Преосвећени влади-

ка будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије, који је и благословио 

скуп пригодним словом, амбасадор 

Србије у Црној Гори др Зоран Бин-

гулац, предсједник општине Беране 

Драгослав Шћекић и предсједник 

Скупштине општине Беране Горан 

Киковић. 

У културно-умјетничком програ-

му су наступили: Илија Лакушић, 

предсједник Удружења књижевника 

Црне Горе, Влајко Ћулафић, глав-
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ни уредник “Свевиђа“, Мирјана 

Богосављевић, те КУД “Коло“ из Бера-

на, чији је кореограф Милан Бојовић. 

Предсједник Српског клуба Дејан 

Фемић поклонио је господину Зорану 

Бингулцу умјетничку слику “Мана-

стир Ђурђеви Ступови“, рад Даринке 

Барјактаровић из Берана.

•
6. јул 2014. Његово Преосвештенство 

Епископ будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије служио је, на Чет-

врту недјељу по Духовима, Свету 

Архијерејску Литургију у манастиру 

Ђурђеви Ступови. 

Литургијско сабрање увеличао је чин 

додјеле Ордена Светог Саве друго-

га реда, којим Свети Архијерејски 

Синод Српске Православне Цркве, за 

дугогодишњи научни рад одликовао 

академика Миомира Дашића. 

Истог дана, у послијеподневним 

часовима, Његово Преосвештенство 

Епископ будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије обишао је Шишко језеро, 

поред којег је господин Вуко Пи-

пер са породицом поклонио имање 

Епархији будимљанско-никшићкој.

Шишко језеро, једно од ледничких 

језера Националног парка Биоград-

ска Гора, налази се на надморској 

висини од 1680 метара.

•
7. јул 2014. Црква Светог Јована 

Крститеља у Сутивану код Бијелог 

Поља освећена је на Ивањдан, 

послије чега је услиједила Света 

Архијерејска Литургија коју је, уз 

бројно свештенство и монаштво 

служио Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије.

Oбраћајући се пригодном бесједом 

владика Јоаникије је, поред осталог, 

рекао: “Ево, на овај свети дан, рођења 

Светога Јована Крститеља, ми смо 

се сабирали у току изградње овога 

светога храма и сами се уграђивали 

у њега, и обнављали памћење на 

древни храм који је овдје појао у 

славу Божију у доба Немањића, може 

бити и прије Немањића, све негдје 

до турскога доба. И пострадао је као 

што су пострадали многи храмови, 

али је остао спомен, остало је име 

и ово мјесто је названо по Светом 

Јовану Крститељу, а то је било веома 

значајно, јер на такав начин Господ 

нас је стално опомињао да треба да 

подигнемо и обновимо стари храм, 

иако је он разрушен али се на небо 

вазнио и његова светиња дјелује. 

И ево хвала Богу подигосмо нови 

храм Светом Јовану Крститељу, тиме 

обновисмо сјећање на стари храм, а 

заправо, тиме се и ми сами обновис-

мо, вратисмо се Господу, вратисмо се 

својој вјери, својој Светој Цркви”.

Предсједник црквеног одбора Мијо 

Цвијовић је пожелио добродошлицу 

његовом преосвештенству Владици 

Г. Јоаникију, бројном свештенству и 

монаштву и вјерном народу који се 

сабрао у част освећења цркве.

“Нашој генерацији је припала част 

да благословом његовог преосвеш-

тенства владике Јоаникија да поди-

гне, оживи и васкрсне православну 

цркву Светог Јована Крститеља, која 

је саграђена прије хиљаду година а 

избрисана са лица земље за период 

нешто дужи од 500 година. 

То је била и част и обавеза пред на-

шим прецима, роду нашем, вјери 

нашој да обновимо и саградимо 

храм који ће својом топлином при-

ближавати не само људе него и села 

једно другоме: Сутиван, Поткрајце, 

Киселе воде, Недакуси, Лећевишта, 

Кнежевиће, Ораховицу, Уневину, 

Метањац, Конатаре као и оста-

ла мјеста. По предању у неким од 

тих мјеста су постојале богомоље 

али их је вријеме однијело“, ка-

зао је Цвијовић и подсјетио да је 

изградња цркве почела прије седам 

година. У градњи ове цркве уче-

ствовао је скоро сав народ, почев 

од најсиромашнијих, којима је 

један евро значајан, али су за при-

лог одвојили бар 2 евра. Ни многи, 

који су могли, нису били шкрти. Ми 

нисмо имали једног или два дона-

тора, већ је ову цркву саградио цио 

народ, уз помоћ бројних предузећа, 

установа, министарстава Црне Горе 

и Србије, људи православне али и 

муслиманске вјероисповијести.

Грамате су добили: Црквени од-

бор на челу са Мијом Цвијовићем, 

Жељко Конатар, протојереј из 

САД-а, Милоје Раичевић, Радојка 

Раичевић. Посебно одликовање, 

које је установила Епархија 

будимљанско–нишкићка поводом 

великог јубилеја манастира Ђурђеви 

Ступови – медаљу великомученика 

и побједоносца Светог Георгија, уз 

Цвијовића, добили су предсједник 

Одбора за изградњу цркве Светог 

Николаја Мирликијског у Његњеву 

Драган Шебек и предсједник Цркве-

ног одбора за изградњу цркве Светог 

Апостола Томе на Брзави Драгос-

лав Фемић. Подијељене су и бројне 

захвалнице и помен захвалнице, 

након чега је услиједио свенародни 

сабор.

•
11. јул 2014. Уочи празника Све-

тих првоврховних апостола Петра 

и Павла, у цркви Светих Петра и 

Павла у старом градском гробљу у 

Никшићу, служена је вечерња служ-

ба са петохљебницом.

Свечану Вечерњу службу, којој је 

присуствовао Његово Преосвеш-

тенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије, који је, 

честитајући славу овог храма, иста-

као да је ова древна светиња свједок 

вјере православне и коријен Сабор-

ног храма Светог Василија Острош-

ког у чијој близини се и налази. 

•
12. јул 2014. Његово Преосвеш-

тенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије служио је, 

на празник Светих првоврховних 

апостола Петра и Павла, Свету 

Архијереjску Литургију у храму 

Светог Николаја Мирликијског на 

Видровану код Никшића.

Преосвећеном Епископу је сас-

луживало више свештеника 

и свештеномонаха Епархије 

будимљанско-никшићке са којима 

и гостујући свештеник о. Димитрије 

из Митрополије кемеровске Руске 

Православне Цркве. 

Традиционална свечана литија 

свештенства, монаштва и вјерног 
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народа, коју је предводио Његово Пре-

освештенство владика Јоаникија, про-

шла је, затим, дијелом овог насеља. 

По повратку у Саборни храм архипа-

стирском бесједом обратио се Владика 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 

честитајући свима велики празник 

наше Свете Цркве Православне. 

Преосвећени Епископ Јоаникије се, у 

својој бесједи, осврнуо и на историју 

горњепољског краја, која поред 

свијетлих и узорних страница, има 

и тренутке историјских искушења и 

застрањења. 

“Знамо из историје овог краја да је 

овдје живјела стара херцеговачка 

властела Угреновићи, још од доба 

Немањића, а од њих је настало много 

славних и познатих презимена у 

нашој историји. Стизали су до Горње 

Мораче, Мојковца, Бијелог Поља и 

до Русије, да би сачували своју вјеру 

много претрпјели и сачували је, хвала 

Богу, до дана данашњег. Ово мјесто 

има ширину, примајући и све остале 

који су се овдје населили, те живе у 

добру, љубави и слози. Може се ово 

мјесто поносити својом историјом, 

али историја неријетко има своја 

искушења и застрањења. (...) Постоји 

нешто у историји овог краја што 

помрачује славу и свјетлост овог 

мјеста. Мислимо да ово мјесто није 

заслужило да на њега буде укази-

вано прстом због јама, а да су то 

била искушења види се и по самим 

називима. Откуд у Горњем Пољу јама 

Котор, откуд јама Бока? Нека нико не 

говори да су ту побијени издајници. 

Зар је био издајник вучедолски свеш-

теник Васо Поповић, који није хтио 

да изда своју вјеру, своју Цркву и свој 

народ, зар је био издајник што није 

хтио да макне крст и стави петокра-

ку и што је храбро погинуо, дао свој 

живот? Овдје је било злочинстава, 

то су та историјска искушења, али 

постоји начин да се поправимо – да 

те кости, било чије да су, макар и 

непријатељске, повадимо и људски 

их сахранимо“.

“Све док то не учинимо неће бити 

добро, гришће нас савјест. Не можемо 

другачије вратити понос овом мјесту 

осим да исправимо те неправде, да 

се покајемо за ломљење крстова и 

проливање крви око овог светог 

храма. То је завјет. Нећемо ниш-

та радити без договора. Ако ово 

мјесто неће то да уради нико га 

неће тјерати, али ће за то сносити 

одговорност“, поручио је Владика 

Јоаникије.

Петровдански сабор, при храму 

Светог Николаја Мирликијског, 

настављен је уз братску трпе-

зу љубави. У свом обраћању 

протојереј-ставрофор Дра-

ган Крушић, надлежни парох, 

подсјетио је на десетогодишње 

искуство одржавања сабора на 

Видровану.

Током богатог културно-

умјетничког програма је прочита-

на бесједа Жељка Вујадиновића, 

професора на Филозофском фа-

култету у Бања Луци. Вујадиновић 

је био спријечен да се обрати на 

овогодишњем горњепољском 

духовном скупу из којег је и сам 

поникао.

•
11. и 12. јул 2014. Духовном 

академијом, Литургијом и Литијом, 

Милутину Мићовићу Почасна грамата савеза писаца русије

Недавно одржани Фестивал словенске поезије и културе на којем су учествовали пјесници и ствараоци из више 

словенских земаља: Србије, Пољске, Русије, Бјелорусије, Македоније, Словачке, Црне Горе, био је посвећен 200 

годишњици великог руског пјесника Михаила Љермонтова, чије књижевно дјело се све више потврђује као 

значајно у светској књижевности.

У оквиру овог фестивала организован је и округли сто на тему “Толстој у руској култури“, као и низ стручних 

разговора о превођењу, с посебним освртом на преводе унутар словенских култура. На завршној пјесничкој ве-

чери Милутин Мићовић, предсједник Књижевног друштва “Његош”, иначе стални сарадник “Свевиђа” од првог 

његовог броја, добио је Почасну грамату Савеза писаца Русије за своје стваралаштво и унапређење међународних 

културних веза. Грамату му је уручио пјесник и преводилац Сергеј Главјук, познат нашој културној јавности. 

Мићовић је, потом, учествовао на традиционалном симпозијуму: “Словени у трећем миленијуму”, који се сва-

ке године, у организацији Државне академије словенске културе (ГАСК) одржава у Москви. У првом дијелу 

симпозијума, говорило се о сложеном културно-идентитетском стању у Украјини, гдје се тренутно одвијају тра-

гични догађаји по украјински народ. Ова деликатна расправа привукла је многе учеснике који су из свог угла, 

говорили о актуелној теми, чија природа проблема животно интересује све мање словенске народе. Књижевник 

Мићовић је учествовао и у овом дијелу симпозијума, износећи своје мишљење о трагичним конфликтима уну-

тар малих словенских народа, који, најчешће, не могу да се домогну сопствене самосталности, нити могу да 

обезбиједе унутрашњу равнотежу по питањима везаним за поимање идентитета и своје будућности. 

У другом дијелу симпозијума Мићовић је учествовао са радом чија је тема: “Вук Караџић и српски народни еп“. 

Говорећи о српком народном епу, који је Вук Караџић сабрао и свијету показао, Мићовић је казао да је сабрани 

српски еп био, уствари, “налазак изгубљеног времена” и откриће сопственог лика и слободе, која је, потом, по-

стала темељ реално-историјског ослобођења српског народа током 19. вијека.
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ЉЕТОПИС
коју је предводио Преосвећени 

Епископ будимљанко-никшићки 

Г. Јоаникије, у Бијелом Пољу је 

прослављен Петровдан, празник 

Апостола Петра и Павла.

Петровдански сабор почео је 11. 

јула Духовном академијом уз богат 

културно-умјетнички програм. У 

име Српске православне црквене оп-

штине и удружења „Кнез Мирослав“, 

које је организатор духовних свеча-

ности, госте је поздравио Драган 

Недовић. 

Директор Православне гимназије у 

Москви, протојереј-ставрофор Сергеј 

Махоњин, благословио је скуп и 

пренио поздраве Руске православне 

цркве. 

Књижевник и професор на 

Академији словенске културе у 

Москви Иља Числов, казао је да 

његови ученици, који су заједно 

дошли на ходочашће по Црној Гори и 

Србији, на часовима уче и све знају о 

Немањићима, Карађорђу и Милошу, 

о ломној Црној Гори. „Сада су имали 

могућност да све виде уживо, јер смо 

заједно обишли све главне светиње 

у Црној Гори и Србији“, казао је 

Числов. Он је нагласио да руски 

књижевници преводе поезију ства-

ралаца из Црне Горе, међу којима 

највише Ранка Радовића, који је 

добио више високих признања у 

Русији.

Протојереј Дарко Пејић је, на Пе-

тровдан, у пригодној бесједи на 

крају Литургије и светог причешћа 

бесједио о двојици највећих сиро-

маха – Светим Апостолима Петру и 

Павлу. 

Домаћин овогодишњег сабора, Зоран 

Јеврић, и удружење Кнез Мирослав 

приредили су трпезу љубави, а након 

пресијецања и освећења славског 

колача Јеврић је дио колача предао 

Горану Вукићевићу, домаћину за 

следећу годину. 

Литију која је око 18 часова кренула 

улицама Бијелог Поља предводио је 

Владика будимљанско–никшићки 

Г. Јоаникије. У Литији су ношене 

мошти Светог Свештеномученика 

Харалампија и јастук Преподобне 

мати Параскеве – Свете Петке, а 

бесједио је Преосвећени владика 

Јоаникије.

•
13. јул 2014. Његово Преосвеш-

тенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије обавио је, 

на празник Сабора Светих дванаест 

апостола – Павловдан, освећење 

новоподигнуте цркве Светог Петке 

у мјесту Присоја код Андријевице и 

уз саслужење свештенства и мо-

наштва Епархије одслужио Свету 

Архијерејску Литургију.

Новоподигнута црква Свете Петке 

у Присоји је задужбина породице 

Вуксановић – Предрага и његових 

кћери Душице и Ранке, који су овај 

свети храм подигли за покој душе 

супруге и мајке Надежде. 

Освећењу храма и светој служ-

би Божјој, коју је увеличао и чин 

крштење Американца Лестера Волда 

из Сјеверне Дакоте, који је раније 

припадао протестантској цркви, при-

суствовао је вјерни народ овог краја. 

Њима се ријечима архипастирске 

бесједе обратио Преосвећени Епи-

скоп Јоаникије. 

У знак благодарности на великом и 

племенитом дјелу - изградњи цркве 

– Преосвећени Епископ је ктиторима 

уручио медаљоне са ликом Светог 

великомученика Георгија. Породица 

Вуксановић је Владику Јоаникија 

даривала архијерејским жезлом.

•
17. јул 2014. Празник Светих царских 

мученика Романових прослављен је 

молитвеним сабрањем у манастиру 

Ђурђеви Ступови.

Свету Архијерејску Литургију слу-

жио је Његово Преосвештенство 

Епископ будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије.

Након светог богослужења, у којем 

су бројни вјерници приступили 

Светој Тајни причешћа, одслужен 

је парастос генералу Драгољубу 

Дражи Михаиловићу, команданту 

Југословенске краљевске војске у 

отаџбини.

•

18. јул 2014. Његово Преосвеш-

тенство Епископ будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије служио је, на 

празник Светог Сергија Радоњешког, 

Свету Архијерејску Литургију у 

храму Светог Јевстатија Српског у 

Трепчи код Андријевице.

У бесједи сабраном народу 

Преосвећени Владика је говорио о 

Светом Сергију Радоњешком, чију 

седамстогодишњицу рођења, на 

величанствен начин, овог дана 

прославља Руска Црква и православ-

ни Руси. 

“Ми смо овдје, прошле године, на 

дан Светог Александра Невског, још 

једног великог руског светитеља, 

који се поштује исто као и Свети 

Сергије Радоњешки, освештали ову 

цркву, а пошто се Свети Алексан-

дар Невски слави у Васојевићима 

ријешили смо, на молбу вјерног на-

рода, људи који су градили ову цркву 

да устројимо љетњи сабор и дого-

ворили смо се да то буде на Светог 

Сергија Радоњешког”, подсјетио је 

Преосвећени Владика. 

Након свете службе Божије уприли-

чена је трпеза братске љубави коју је 

приредио Црквени одбор при храму 

Светог Јевстатија Српског на Трепчи.

•
19. јул 2014. У селу Зминица, у Ша-

ранцима код Жабљака, освештан је 

новоподигнути храм Светог велико-

мученика Георгија.

Свечано освећење храма обавио 

је Његово Високопреосвештенство 

Архиепископ цетињски Митро-

полит црногорско-приморски Г. 

Амфилохије са Преосвећеном Го-

сподом Епископима умировљеним 

захумско-херцеговачким 

Атанасијем, новограчаничко-

средњезападноамеричким Лонги-

ном и будимљанско-никшићким 

Јоаникијем. 

Након освећења храма одслужена је 

Света Архијерејска Литургија којом 

је началствовао Високопреосвећени 

Митрополит Амфилохије уз 

саслужење поменутих Епископа и 

бројног свештенства и свештеномо-

наштва.
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