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K

ако је редакцију црквених

новина „Свети Сава” обавестио
отац Серафим из Хиландара,
завршена је чудотворна хиландар
ска икона Богородица Тројеручица
за Нове Козарце. На првој поткори
чној страни доносимо фотографију
са освећења иконе када је заврше
но иконописање. У међувремену,
икона је у Солуну окована златом
и драгим камењем и кренула је пут
Хиладара, где ће провести неко вре
ме и бити освећена.
Хаџи Борис Соломко је предао
оцу Серафиму још 5.000 евра, као
другу рату за израду иконе. (Објав
љујемо и фотокопију признанице
на ту суму.) Тако је до сада укупно
Хиландару предано 27.000 евра, од
33.000 колико кошта израда иконе.
У току је и израда трона на који
ће икона бити постављена када сти
гне у храм Светог Пророка Илије у

Новим Козарцима. Као што смо већ
писали, прва рата за израду трона
од 900 евра је плаћена, а друга рата, када буде завршен, је 1000 евра.


U SUSRET TROJERU^ICI

Има ли Ура Халдејског и у нашој земљи или да га саградимо,
па да прођемо кроз зидине његове
и нађемо Издвојеног да говори,
јер долази нам светиња коју треба чекати.
Ако постоји варош са тим именом нека се подигну и спавачи и ковачи,
и шанац потраже којим ће доћи човек да Јој капију отвори.
Јер велика се сила надвила у несрећи изгубљеног племена
да сохрани остатак остатака србског имена
и да пријатеља има од рода људског и сутра.
Тражите бедеме спасоносног града или села,
Сину свеједно је,
да ли ће паор или учитељ носити Матер Његову.
Ако нема ни спомена од камена Ура Халдејског по земљи Стројимира,
градите да нас не разграде када нам буде прилазила,
јер се отимају због лепоте којом су је грчки мајстори излили
да нас у снопове дозива.
Тражите или градите,
време је да се пепео прошлих дана поштује,
а ватром живи,
и да призвани руком дамаштанском
благосиљамо свако чедо Адамовог семена.
Бошко Маринков
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Прималац: Чудотворна икона
„Богородица Тројеручица”
Сврха уплате: „За Тројеручицу”
Динарски жиро рачун: 355000000113427369
ПИБ 104306306 Мат. број 8802572
Девизни рачун:
IBAN RS35355000000200716020
VBUBRS22 Војвођанска банка А. Д. Србија
Особа за контакт и информације о изради
златне иконе и њеном дочеку у Србији:
Милан Рељић
Моб: 064/1234-876


e-mail: novinesvetisava@yahoo.com

NASTAVQA SE
IZGRADWA CRKVE

После писма председника Цр
квеног управног одбора, Милана
Рељића, Министарство вера Репу
блике Србије донело је решење о
уплати 500.000 динара за изградњу
цркве у Новим Козарцима.
Црквени одбор је одлучио да се
средства употребе за почетак ра
дова на крову за наш храм.
Расписан је тендер за изградњу
крова и јавила су се два од четири
извођача, која су преузела доку
ментацију. Ускоро ће Комисија за
избор најповоњнијег извођача иза
брати најбоњу понуду.
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Wegova Svetost,
Arhiepiskop pe}ki,
Mitropolit
beogradsko-karlova~ki i

PATRIJARH SRPSKI
GOSPODIN IRINEJ

W



Светост Патријарх српски Г. Иринеј
(Гавриловић) рођен је у селу Видова, код Ча
чка, 1930. године од оца Здравка и мајке Мили
јане. На крштењу добио је име Мирослав. У родном
селу завршио је основну школу, а потом гимназију у
Чачку. Иако у његовој породици нико није био све
штеник, близина Овчарско-кабларске клисуре, за
коју важи да је српска Света гора због мноштва ма
настира, определила га је да се посвети црквеним
студијама. По завршетку гимназије уписао се и за
вршио Богословију у Призрену, а затим и Богослов
ски факултет у Београду. По завршеном факултету
одлази у војску. По повратку из војске убрзо бива
постављен за суплента (професора) Призренске бо
гословије. Као дугогодишњи професор, а потом и ре
ктор Призренске богословије, живео је и на Косову и
Метохији и одлочно познаје ситуацију у јужној срп
ској покрајини. Пре ступања на дужност професора
октобра месеца 1959. године у манастиру Раковица,
од стране Његове Светости Патријарха Германа, при
ма монашки чин, добивши монашко име Иринеј.
Истога месеца, на дан Св. Петке, 27. октобра 1959.
године, у цркви Ружица испод Калемегдана, бива
рукоположен у чин јеромонаха. Док је као професор
у Призренској богословији службовао бива упућен
на постдипломске студије у Атину. 1969. године бива
постављен за управника Монашке школе у мана
стиру Острог, одакле се пак враћа у Призрен где је
постављен за ректора Призренске богословије. Са те
дужности је 1974. године изабран за викарног епи
скопа Његове Светости Патријарха Српског са титу
лом епископа моравичког. Годину дана касније,
1975. године, изабран је за епископа нишког.
На Светом архијерејском сабору Српске право
славне цркве, 22. јануара 2010. године, изабран је за
егова

Архиепископа пећког, Митрополита београдско-кар
ловачког и Патријарха српског.
На свечаности устоличења у Саборној цркви у
Београду, нови Српски патријарх Иринеј је поручио
„да је ово велики тренутак, и велики дан за њега
лично, а верује, и за наш народ и нашу Цркву, јер је
српски патријарх увек представљао пред Богом ис
торију свог народа, делио судбину његову, радост, али
и његову трагедију. О томe говори и наша историја”.
Он је рекао да „његово срце дрхти као да га ветар по
креће, да је устрептало великом свешћу и сазнањем
у питању да ли је достојан овог високог звања и ове
високе почасти”... „Зато се овога тренутка моја мисао
усмерава према Богу, спаситељу нашем, архипасти
ру нашем који ме је добротом и милошћу својом
наградио”, рекао је патријарх и додао да зна да је ње
гов избор дело милости и љубави Божије, дело које
обавезује и тражи достојан одговор.
„На ту часну и тешку дужност изабран сам уз по
моћ браће архијереја са којима ћу заједно носити бре
ме и све проблеме”, рекао је новоизабрани Патријарх
српски Иринеј и додао да је његов избор била воља
Божија и воља Светог архијерејског сабора.
„Немојте мене”, обратио се сабраћи архијерејима
на заседању Сабора, тада још владика нишки Иринеј.
Учинио је то у тренутку када је објављено да је у
другом кругу гласања прошао као кандидат за патри
јаршијски трон. И то мало што је изговорио, довољно
говори о 45. Патријарху српском. Скроман и смирен.
Речи које је изговорио када се знало да његово име
улази у Јеванђеље подсетиле су многе у Сабору на
његовог претходника – патријарха Павла. Ни он није
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Као што је током 34
желео да буде биран.
године стажа као влади
Скромност речи – „не
ка Епархије нишке словио
мојте мене”, говориле су
за човека мира и поми
и тада, а сведоче и сада о
ритеља, тако је и пред
„човеку високих врлина,
сам изборни Сабор био је
свесног своје људске не
дан од ретких за кога се
моћи, али, с друге стране,
говорило да није члан ни
дубоко свесног Божије
једне „струје” и да би уп
моћи”. Владике после ње
раво он могао да уједини
гових речи нису пристале
епископе са различитих
да се понови круг у коме
страна. Тако је и било.
је изабран владика ни
Пре избора за Патри
шки. Примајући честитке
јарха Српске православне
свих чланова Сабора по
цркве, досадашњи вла
избору Патријарха рекао
дика Иринеј, провео је 34
је осталим епископима:
године на челу Нишке
„Осећам сву тежину кр
епархије.
ста који треба да носим.
„Последњих година, моНадам се, да ћу га носити
же се слободно рећи, ни
у братској љубави са сви
шка епархија на челу са
ма. Треба радити на об
Његовим преосвештенством
нови духа.”
Иринејом полако дожив
Нови патријарх иза
љава свој процват. То се
бран је после четири кру
уочава, како у Нишу као
га гласања. Митрополит
седишту епархије, тако и
црногорско-приморски
у најзабитијем манастиру
Амфилохије, епископ ни
или цркви”, пише у њего
шки Иринеј и Епископ
вој званичној биографији
бачки Иринеј били су
на сајту нишке епархије.
тројица кандидата која
Познато је да је сада
су добила натполовичну
шњи патријарх био близак
већину гласова на засе
са патријархом Павлом и
дању изборног Сабора.
да је још као епископ оба
Коверту са именом па
вљао многе одговорне за
тријарха извукао је ар
„Српска црква и народ добили су за патри
датке у СПЦ, попут пре
химандрид Гаврило из
јарха архијереја необично налик свом претхо
вазилажења црквеног
манастира Лаповина у
днику патријарху Павлу. Дубоког искуства, ис
раскола у Сједињеним
Хрватској.
Америчким Државама.
„Наша црква није од
крене љубави према човеку. Нови патријарх
Због тога је чак 22 пута
јуче, она има своје ве
српски је епископ скромне природе, добре про
одлазио у Америку.
ковно трајање. Живот и
цене ситуације. Веома мудар у комуникацији,
Свети архијерејски си
мисија СПЦ су мање-ви
нод Српске Православне
ше усклађени, иду одре
реалан. За Патријарха српског зна се да поседује
Цркве је одлучио да се
ђеним историјским пу
дубоку љубав према монаштву и да разуме све
свечано устоличење Ње
тем и суштински нема
штенство!”
гове Светости Патријарха
много значаја ко је на
српског г. Иринеја, прво
челу цркве. Постоје пра
битно планирано за 25. ап
вила која регулишу Цр
рил, одложи за јесен. Нови датум још није одређен,
кву и сваки који дође да наследи патријарха Павла
а јавност ће о њему бити благовремено обавештена.
следиће ту линију правила. Истина, сваки патријарх
Разлог одлагања је краткоћа расположивог вре
уноси своју личну ноту, али то више иде на рачун
мена за адекватну организациону и логистичку при
његове личности него на рачун цркве... Морате да
прему овог значајног духовног догађаја, као и по
разумете да Црквом не управља патријарх већ Сабор
треба да високи гости, домаћи и из света, имају
и све важне одлуке доносе се саборно. Патријарх је
могућност да се одазову, а не да због кратког рока то
сте тај који председава и потписује, али оно што је
не могу да учине.
суштина зависи од саме Цркве”, рекао је, неколико
Уредништво „Банатског гласника”,
дана пре свога избора тада Владика нишки Иринеј,
листа Српске православне епархије банатске
а данас Патријарх Српске православне цркве.
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HRISTOS VASKRSE!

U

Господе, да те
чиста срца прославимо. Опет
је пред нама пречисти! Опет
је пред нама Христос Спаситељ
света! Опет је пред нашим очима
Онај, који са прободеном руком,
скрши вековна царства и постаде
Господар света. Јуче пред нама
лежаше мртав, данас је победилац
смрти и господар живота. „Није
овде него устаде”, одговорише
анђели женама које су га у гробу
тражиле. „Што тражите живог међу мртвима?” Може ли нераспад
љиви остати у гробу, у распадљи
вости? Може ли сунце испуштати
таму? Може ли бесмртни Творац
света Видљивог и Невидљивог да
остане међу мртвима? Васкрсење
Христово, каже Солвојев, јесте нај
очевидљиви факат. Оно није чудо
оно је тријунф разума, победа истине у свету. Да Христос није ва
скрсао, да је Катафа био невин, а
Ирод и Пилат мудри, свет би био
највећа бесмислица, царство зла,
обмане и смрти, он би представљао
вечну зиму!
Ходите браћо и ми да славимо
Христа, да га опевамо тим лепим
и пуним смисла и садржине цр
квеним песмама, да певамо и гла
сно објавимо свету да је „Васкрсао
Господ.” Идите брже, проповедајте
свету, да је Васкрсао Господ”, запо
веда анђео женама мироносицама.
Ево већ двадесет векова објављује
се та проповед о Васкрсењу Хри
стовом. Али још има мрачних душа које не могу да се просвете све
тлошћу Васкрсења Христовог. Има
хладних срдаца, која не могу да се
загреју Христовом љубављу, која је
тако громко објављена са Голгот
ског врха!
Зашто? Размислимо! Како је Хри
стос уверио своје ученике у васкр
сење своје? Да ли речима? Не! Јавио
им се! Јео је са њима! Дозволио им
је да му опипају ране, да га се до
такну! Тако и ми треба да објавимо
Христа данашњем свету, да учимо
да га потраже, да га осете, да га виде, да кажу: Ево Га! Овде је, као што
пријатан мирис у пољу сведочи да
достоји нас

има лепога цвећа, тако нека мири
ше наш живот, наша дела, те они
који живе као што у бистром изво
ру видимо небо, нека тако у живо
ту хришћана видимо Христа. И кад
нас црква позива, „Идите пропове
дајте свету да је васкрсао Христос”,
то значи да наш живот буде стална
проповед – Христос ВАСКРСЕ! Да
се Христос види у нашем животу,
те кад нас други гледају да кажу –
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ ХРИСТОС!
Ево Га! Он живи у срцима и ду
шама оних који носе име његово.
Није у гробу! Устаде! И, ако су на-
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ше душе гробнице, ако смо тамо
сахранили добро, светло, божан
ствено, шта ће се онда тражити жив
међу мртвима? Оживимо! Васкр
снимо, да би васкрсао Христос у
душама нашим. Очистимо срца и
душе, да бисмо видели Христа! И
кад анђели на небу певају његово
Васкрсење, да се удостојимо да га
чистих срдаца прославимо! Амин.
Старешина Храма Св. Пророка
Илије у Новим Козарцима
протонамесник
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темељним текстовима хри

шћанске Цркве, Јеванђељима,
записано је само историјско
искуство, а не нека теоријска на
чела, нити идеолошки прогласи.
Што смо видели очима својим, што
сагледасмо и руке наше опипаше,
то сведочимо…
Не постоји ни најмањи труд да
се теоријски изанализира, нити
идеологијом укрепи тачност пи
саног сведочанства. Ако оно буде
прихваћено, биће то само из вере
– поверења према личностима
које сведочанство износе. Не при
хваћено из безумног поверења, него оног које се рађа у непосредном
личном односу са очевицима или
личностима које – у непрекинутом
историјском наслеђивању, из гене
рације у генерацију – гарантују да
су очевици поверења достојни.
Сходно овоме, почетна тачка на
којој се заснива хришћанска Црква
јесте непосредност искуства, а не
нека апстрактна „уверења”, ни ме
тафизичке идеологије, нити умно
прихватање „догмата” и уређива
чких начела. Предавање искуства
кроз време, са генерације на ге
нерацију, које потврђује историјску
димензију сведочанстава Јеванђе
ља: присуство једне историјске ли
чности која за себе изјављује да је
„син Божији” и „син човечији” –
сав Бог и сав човек. И позива на
један искуствени начин живота,
начин или пут искуственог опипа
вања истине коју сам отеловљује:
истине да несхватљиви Бог и смр
тни човек могу имати заједнички
начин постојања: да остварују по
стојање слободно од времена, про
стора, пропадљивости и смрти. За
једнички начин слободе означава
се речју љубав. Ако се љубав схвати
као индивидуална врлина, морал
на предност, врхунац пожељног
понашања, онда се хришћанско је
ванђеље (блага вест) изврће у исто
ријску превару: оно бива још једно
међу многим моралним учењима,
које се заодева у божански аутори
тет да би лакше било прихваћено
као начело уређења живота, и да

би послужило утилитаристичким
потребама смрти подређеног про
лазног живота. Ако љубав само по
бољшава услове смртног живота,
онда ни онај који ју је први про
поведао није ништа друго до само
један обичан човек, оснивач још
једне религије, можда талентован,
или довитљиви моралиста.
Али, историјско искуство које је
у Јеванђељима записано потврђује
да је Исус из Назарета историјски
остварио љубав као начин слободе
од смрти: „васкрсао је из мртвих”.
И опет је без идеолошких обрада
изложено сведочанство очевидаца:
видели су га како мученички уми
ре најстрашнијом смрћу „на крсту”
и након три дана Га, опет исти ти,
срели у непосредној близини, опи
пали белеге његовог страдања, раз
говарали, ходали, јели са Њим. Није
се радило о утвари, ни о групној
аутосугестији. Био је то Христос исти онај који је јавно усмрћен, а сада жив, човек од меса и костију,
међу својим неповерљивим и упла
шеним ученицима. Васкрсење је
потврђивало да је Исус Христос (по
мазаник) Божији, оваплоћени, очо
вечени Бог.
Ако верујемо сведоцима васкр
сења Исусовог, тада њихове исто
ријске приповести стварно дејству
ју као блага вест – јављање највеће
радости. Јер тада, пре свега, Бог
престаје бити апстрактни појам,
хипотетична и недоступна „најуз
вишенија” сила. Бог има име, Он је
личност, личносно биће. И даље ос
таје несхватљив као природа или
суштина, али Он у искуству односа,
преко својих (творачких и историј
ских) дела, која откривају и прича
сном чине Његову личну другачи
ост, бива непосредно доступан.
Ако је Васкрсење чињеница,
онда је Исус заиста сав Бог и сав
човек – што значи да нестворени
Бог и створени човек могу да има
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ју један заједнички начин посто
јања, начин ослобођен предиспози
ција њихове створене или нество
рене природе: начин личносног
постојања. И човек може да посто
ји начином Васкрсења, да као ли
чна слобода од природе обесмрти
своје смртно биће.
Није тешко да се ови благове
сни закључци сведочанства очеви
даца Васкрсења претворе у идео
логизирање или психологизирање.
Али, могуће је и да се делатним
укључењем у Црквени начин по
стојања, у „тело” Цркве, искуствено
остваре. То тело се, онде где и када
служи, не окупља на основу заје
дничких „убеђења” или уједначе
них моралних квалитета, него са
апсолутном предношћу једне ис
куствене праксе. Пракса тежи ка
томе да напредно укорени љубав
управо као начин постојања и жи
вота. Не да човек постоји и да уз то
воли, него да постоји јер воли и у
мери у којој воли. Да постојање не
црпи из природе, него из односа.
Као што се човек рађа као ра
зуман субјекат (који поседује моћ
говора, просуђивања, мисао, ма
шту, вољу) само у простору Другога
(чије је први узрок еросно обра
ћање, а не мождане функције),
тако, само и једино у простору
односа љубави, у простору васкр
слог Другог, свог Женика и Воље
ног, може да се роди као лична
ипостас којој смрт ништа не може.
Христова смрт потврђена на кр
сту – иста заједничким искуством
потврђена смрт која све нас чека
– у црквеној пракси се открива као
егзистенцијална могућност крај
њег еросног предавања и прино
шења самог себе. То може бити
свеобухватно одрицање од свих за
хтева егоцентричне отцепљености
и самодовољности, савршено свла
чење са себе императива самоодр
жања природе (биолошке индиви
дуалности): улазак у егзистен
цијално неограничену слободу
односа, у слободу љубави. На је
зику искуства Цркве смрт значи
живот.
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Teodorova subota – У суботу прве недеље Часног поста, пада празник светог Великомученика Тео

дора Тирона. Тога дана се у православним домовима кува жито као за славу. Тако се слави успомена на је
дан догађај из првих векова хришћанства. Наиме, у време римског цара Јулијана Апостате 362. године, када
је било гоњење хришћана као у време Нерона, нареди овај цар да се све намирнице по цариградским пија
цама и радњама попршћу крвљу од жртвених животиња, како би се хришћани оскрнавили и не би могли да
се причесте. Међутим, свети Теодор Тирон јави архиепископу цариградском Евдоксију, да хришћани Цари
града не купују ништа од намирница, него да у својим домовима, те недеље кувају пшенично жито и мешају
са медом, и то узимају уместо хране. Хришћани тако и ураде, и достојни се причесте у недељу. Као успомену
на тај догађај, у овај дан, домаћице кувају жито као за славу, и служе своје укућане и госте који тога дана
дођу у кућу.

Lazareva subota Vrbica

– Субота уочи празника Цвети (који увек падају у шесту недељу Часног
поста) посвећена је успомени на васкрсење четвородневног Лазара, и на улазак Христов у Јерусалим, где су
га деца свечано дочекала и поздравила. Тада се у нашим храмовима у поподневним часовима служи ве
черње богослужење, и у цркву се уносе млади врбови ластари, тек олистали. Пошто се врба освети, свештеник
народу дели гранчице, и затим се трократно опходи око храма са црквеним барјацима, рипидама и чира
цима. Народ обилази око храма уз певање тропара Лазареве суботе.
Овај празник је искључиво празник деце. За тај дан мајке свечано обуку своју децу, па чак и ону најмању
од неколико месеци, доносе свечано обучену цркви, купују им звончиће везане на тробојку и стављају око
врата. Деца се радују, трче по порти и учествују у опходу око цркве. Младе врбове гранчице се односе кућама
и стављају поред иконе и кандила. Са овим даном почињу велики Васкршњи празници.

Velika nedeqa

– Ова недеља се зове још и Страсна седмица, у којој се слави успомена на издају, хва
тање (хапшење) и страдање Господа Исуса Христа. Ове седмице се у нашим храмовима служе посебна бого
служења, и пожељно је да верници у њима редовно учествују. У овој недељи су најважнији празници Велики
четвртак и Велики петак. На Велики четвртак служи се литургија светог Василија Великог, и тога дана је Го
спод установио свету тајну причешћа, зато је добро да се тога дана причестимо. На тај дан увече, читају се
дванаест јеванђеља о страдању Христовом, и док се читају јеванђеља народ у цркви клечи.
На Велики петак, када се слави успомена на Христово распеће, у нашим храмовима, поподне се износи
плаштаница (платно на коме је приказано полагање Христово у гроб), коју верници целивају све до Васкрса.
Плаштаница се поставља на посебно украшен сто (гроб Христов), испред олтара. У неким нашим крајевима,
обичај је да се верници после целивања плаштанице, провлаче испод стола на који је положена плаштаница.
По народном веровању приликом провлачења, треба се помолити Богу и помислити неку лепу жељу, и та
жеља ће бити испуњена.
Ове недеље црква заповеда најстрожи пост без рибе и уља. На Велики петак пожељно је ништа не јести
све до изношења Плаштанице.

Vaskrs – Васкрс је највећи хришћански празник. Тога дана је Господ Исус Христос васкрсао из мртвих,

победио смрт и свима људима, од Адама и Еве, до последњег човека на земљи, даровао вечни живот. Због
значаја овога празника, свака недеља у току године посвећена је Васкрсу и свака недеља је мали Васкрс. Ва
скрс спада у покретне празнике, и празнује се после јеврејске Пасхе, у прву недељу после пуног месеца који
пада на сам дан пролећне равнодневнице, или непосредно после ње, никада, пак, не пре те равнодневнице.
Најраније може да падне 4. априла, а најкасније 8. маја по новом календару.
За Васкрс су, такође, везани лепи обичаји у нашем народу. У целом хришћанском свету, па и код нас Срба,
за овај празник је везан обичај даривања јајима.
Јаје је символ обнављања природе и живота. И као што бадњак горећи на огњишту даје посебну чар божи
ћној ноћи, тако исто васкршње црвено јаје значи радост и за оне који га дају и који га примају.

Farbawe vaskr{wih jaja

– Један од најлепших и најрадоснијих српских обичаја, који се није ис
коренио, чак ни у градовима, јесте фарбање јаја за Васкрс. Вредна домаћица, по устаљеној традицији, васкр
шња јаја боји (фарба) на Велики петак, у дан када се, иначе, ништа друго не ради, већ су све наше мисли
упућене на страшни догађај Христовог невиног страдања и понижења, од људи, на Голготи и у Јерусалиму.
Како се фарбају јаја?
Домаћица се најпре прекрсти и помоли Богу, затим у суд са водом, у коме ће кувати и фарбати јаја, додаје
мало освећене водице која је освећена у току васкршњег поста. На шпорету ври вода са бојом (варзилом),
домаћица у њега спушта јаја, пазећи да равномерно буду обојена, а деца обигравају око матере, и броје
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свеже офарбана јаја, чији број расте свакога часа. Прво обојено јаје, оставља се на страну до идућег Васкрса
и зове се „чуваркућа”. Пре фарбања јаја се могу „шарати”. Наиме, са растопљеним воском и пером за писање,
или нечим сличним, на јаје се наноси топљени восак. Најпре се перо загреје на пламену свеће, па се онако
вруће умаче у восак, а потом се воском по јајету пише и црта. Пошто восак не прима боју, после, приликом
фарбања, на јајету остају беле нацртане фигурице и слова. На јајету се обично пише X. В. и В. В. (Христос Ва
скрсе и Ваистину Васкрсе), цртају крстићи, цветићи и друге ле-пе фигурице. У новије време, израђују се спе
цијалне налепнице од папира или пластике и оне се могу лепити на јаја.

Simvolika vaskr{wih jaja – Јаја се фарбају у спомен на догађај када је света Марија Магдалина
Мироносица (то је она девојка, која је са Пресветом Богородицом, непрекидно била уз Христа у току његовог
голготског страдања, и којој се Христос првој јавио по васкрсењу), путовала у Рим да проповеда Јеванђеље, и
посетила цара Тиберија. Тада му је, у
знак пажње, као новогодишњи по
клон, предала црвено јаје, и поздра
вила га речима: „Христос Васкрсе”.
Црвена боја символише Спаситељеву,
невино проливену крв на Голготи,
али је црвена боја истовремено и
боја васкрсења. Јер васкрсења нема
без страдања и смрти. То је, дакле, пр
венствено боја хришћана и цркве,
без обзира што су неки појединци и
покрети кроз историју покушавали
да ту боју присвоје и компромитују.

Vaskr{we slavqe

– Када сва
не дан Васкрсења Христова, са свих
торњева православних храмова, дуго, звоне сва звона, и јављају долазак
великог празника. Домаћин са сво
јом чељади одлази у цркву на свету
васкршњу службу. После службе, на
род се међусобно поздравља речима:
„Христос Васкрсе!” и „Ваистину Вас
крсе!” Тај поздрав траје све до Спа
совдана.
Кад се дође из цркве кући, сви се
укућани међусобно поздрављају вас
кршњим поздравом и љубе. Домаћин
онда пали свећу, узима кадионицу и
тамјан, окади све укућане који стоје
на молитви, предаје неком млађем
кадионицу и овај кади целу кућу. Уко
лико се не уме да отпева васкршњи
тропар, наглас се чита „Оче наш” и
друге молитве које се знају напамет,
или се читају из молитвеника. После
заједничке молитве, поново, једни
другима честитају Васкрс и седају за
свечано постављену трпезу.

Tucawe jajima

– На столу стоји украшена чинија са офарбаним јајима. Домаћин први узима јаје, а
за њим сви укућани. Тад настане весеље и такмичење чије је јаје најјаче. То представља велику радост за
децу. Приликом туцања изговара се, такође, „Христос Васкрсе” и „Ваистину Васкрсе”. На Васкрс се прво једе
кувано васкршње јаје, а онда остало јело. Тога дана, ако гост дође у кућу, прво се дарива фарбаним јајетом,
па се онда послужује осталим понудама.

Pobusani ponedeqak – Први понедељак после Васкрса зове се Побусани понедељак. Тога дана, по

народном веровању и обичају, треба покрити (побусати) гробове умрлих сродника бусењем са зеленом тра
вом. У неким крајевима, овај дан се обележава као и задушнице. Наиме, излази се на гробља, пале се свеће,
уређују гробови и свештеник служи парастосе и помене за покој душа покојника. Тај дан се износе фарбана
васршња јаја на гроб, и деле се потом сиротињи. Дакле, Побусани понедаљак је дан посвећен мртвима.
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та за духовни живот хри

шћанина значи Св. При
чешће јасно је из те речи
самога Господа: „Ја сам живи Хлеб
који је сишао с неба. Ко једе од
овога Хлеба живеће вечно... Ако не
једете Тела сина човечијег и не пи
јете Крви његове, живота нећете
имати у себи. Ко једе Тело моје и
пије Крв моју има живот вечни и
ја ћу га васкрснути у последњи дан.
Јер је моје Тело право јело и Крв је
моја право пиће”. Из потпуне вере
у ове речи Господње, први су хри
шћани журили Св. Причешћу не
по неком наређењу, него непосре
дно из осећања да без Њега не
могу духовно живети, управо она
ко као што човек не дише по на
ређењу, него спонтано, осећајући
да се без ваздуха гуши и да умире.
Одлазили су свагда недељом и
празником на Св. Литургију, и на
ђаконов позив „са страхом Божи
јим и вером приступите!” сви су у
реду прилазили и причешћивали
се. Они су при том потпуно осећа
ли да приступају најдубљој тајни
наше вере и највећем дару Божијег
милосрђа, па су се трудили да Све
светном и Пречистом Богу, у Св.
Причешћу, прилазе у чистоти и
светости срца и душе. Звали су се
„свети” и заиста су били свети; чу
вали су се од сваког греха, јер су
знали да „ко чини грех, роб је гре
ху”, да грех окреће човека на пра
вац који води супротно од Бога,
прља душу и чини је неспособном
за Св. Причешће. Онај који би ипак
пао у грех, одмах се дизао, испо
вешћу чистио душу од њега да не
би у нечистоти примио Св. При
чешће: „Јер, који недостојно једе и
пије (Хлеб и Чашу Господњу) суд
себи једе и пије, не разликујући Тела и Крви Господње”. У исто време,
хришћани су све то, држали у ус
танову поста, знајући да је пост
божанска установа, јер је још у
Старом завету Бог наредио пост као
„наредбу вечну”. У Новом завету је
сам Господ Исус Христос постио и
рекао да ће Његови ученици по
стити. Постили су и Апостоли и

сви Свети... Пост су држали у одре
ђено време ради потребе поста, а
причешћивали се ради потребе
причешћа стално, како за време
поста тако и за време мрса; у посту
се постило и причешћивало, у мрсу се мрсило и причешћивало, она
ко као што данас чине свештеници.
Првобитно није било неке посебне
припреме за Причешће, нити је
пост сматран за једно од средстава
припреме за њега. За Причешће се
припремало целокупним животом,
држањем свих Божјих заповести и
чувањем од сваког греха.
Тако су поступали и свештени
ци и верници у хришћанској Цр
кви за читаво време прогона, за
првих 300 година, док су у њу сту
пали само они који су из чврсте
вере у Царство небеско били спре
мни на све тешкоће да би га задо
били. Морални живот хришћана
тада је био на великој висини. Но,
када је дошла слобода, под царем
Константином, 313. године, Цркви
су почели прилазити и они који у
њој нису тражили и нашли „благо
скривено у пољу” и који нису били
спремни да све даду да би купили
то поље... Стога се ниво моралног
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живота хришћана у многоме сни
жава. Светом Причешћу многи
прис тупају и тада редовно, али
без озбиљног старања да за Њега
буду што достојнији. Други, пак,
почињу свој редован прилазак Св.
Чаши да одлажу, са изговором да
желе да се што боље припреме.
Али борбу за очишћење своје душе нису водили стално, него повре
мено... само неколико дана пре
Причешћа. Но, и то им је падало
тешко, па су све чешће одлагали
припрему и само причешћивање,
док нису спали на то да се приче
шћују само четири пута годишње
или још ређе.
Због оних првих Црква је, по ре
чима Св. Јована Златоуста, и уста
новила четрдосетодневни пост пред
Васкрс: „Приметивши штету која
долази од немарног поступања, Оци
одредише 40 дана... да бисмо сви
ми, очистивши се пажљиво у ове
дане молитвама, милостињом, по
стом, свеноћним бдењем, сузама,
тако приступили Св. Причешћу чи
сте савести, колико је то могуће”.
Оне друге, пак, Св. Отац опомиње
да се морају трудити не повремено,
пред само Причешће, него да им
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ваља да стално живе тако да му чи
сте савести могу редовно присту
пати. На питање “којима треба дати за право, онима који се ретко
причешћују, или онима који то чине често”, он одговара: „Ни једнима
ни другима, него онима који се
причешћују са чистом савешћу, чи
стим срцем и беспрекорним живо
том. Такви нека приступају свагда.
А који нису такви ниједанпут. Зато
што они на себе навлаче суд, осуду,
казну и муке.”
Но од свих средстава чишћење
душе за овај најприснији сусрет и
за сједињење са Господом, о при
мању Његовог Тела и Крви, у све
сти нашег народа дошло се дотле
да се у телесном посту види све и
сва. Многи од свештеника поста
виће пред Причешће верном само
једно питање: „Јеси ли постио?” и,
кад чују потврдан одговор, рећи
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ће: „Приступи!” Као да је то једино
важно, а све друго небитно, и то –
да ли овај зна чему приступа и за
што, и то – зна ли Символ вере и
основне молитве, и да су му уста и
језик чисти од лажи, псовки и ру
жних речи, и да ли су са неким у
завади, и да можда нису блудници;
а ако је у питању жена, да није мо
жда сујеверна, да не иде врачара
ма и гатарама, да не носи какве
амајлије, или да можда, не врши
побачај... А о интересовању све
штеника за редовну молитву, чи
тање Св. Писма и богомислије
онога ко жели да се причести, и да
не говоримо.
Против оваквог механичког при
ступа Св. Причешћу, у православ
ном свету свештеници-пастири
интензивно настоје на томе да се
верни што чешће, по могућству на
свакој Литургији причешћују, спре
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мајући се за то сталним бдењем
над својом душом. Познајући до
бро духовно стање сваког поједи
начног члана своје пастве, једнима
саветују да се причешћују више
пута у току поста, другима да то
чине и за време мрса, при чему не
кима саветују да посте два-три дана, некима седам дана, а некима
да се причешћују стално и без по
ста. (...)
Неоспорно је да и схватање на
ших верних треба уздизати у прав
цу редовног приступања Св. Тајни
Причешћа, али под условом да
стално бдију над чистотом своје
душе, над држањем духовног по
ста, чувањем срца, очију, ушију и
свију чула од свега грешног, а не
само држањем телесног поста, и
то само недељу дана пред Причеш
ће. Значи, треба се чувати сваке
крајности и једностраности.


Свети Сава

KAREJSKI TIPIK

P

очетак је мудрости страх Го
сподњи, разума су добра сви
што тако творе”. Као што каже
велики апостол Павле:
„Што око не виде, ни ухо не чу,
нити на срце човеку не дође, уго
това Бог онима који га љубе”.
И зато, слушајући ово, сваки који хоће да се спасе треба да се под
визава, да иде уским и тесним пу
тем. Јер пут је кратак, браћо моја
љубљена, којим ходимо. Дим је жи
вот наш, пара, земља и прах; за
мало се јавља и брзо нестаје. Мали
је труд живота нашег, а велико и
бесконачно добро као награда.
Стога и ја, од свих последњи и
грешнији, свагда слаб и тром за под
визавање духовно, дошавши у Све
ту Гору нађох богоизабрана свети
ла где на разне начине хитају на
подвиг духовни. Те и ја, укрепивши
своју немоћ, потрудих се колико
ми снага дозвољаваше, подигох ма
настир свети, дом пресвете Влади
чице наше Богородице, Присно
деве Марије, светога општежитија,
и ћелије ми довољне у Карејама,

где да пребивају игуман и сва бра
тија када долазе.
Потом, опет, подигох и овде у
Ораховици место за тиховање, све
тог и преподобног оца нашег Саве,
за стан двојици или тројици, по
речима Господњој: „Где су двоје или
троје сабрани у име моје, ту сам ја
међу њима”. Зато ову заповест да
јем, сви да знају: ни прот нема вла
сти над том ћелијом, ни игуман
светога нашег манастира, нити ко
други од братије да не узнемирава
онога који живи у овој ћелији све
тог Саве. И што се налази у тој ће
лији, било вино, било воће, да не
узима наш манастир ништа од тога, нити игуман другима да не даје, већ напротив, да се ту даје из
нашег манастира ради спомена,
свећа светом Сави, уља 60 литара.
А о свему другоме на вољу ос
тављам игуману и свој братији; ако
чиме буду могли да помогну брату
који живи у ћелији овој, верујем у
Бога да вам неће недостати пре
гршт брашна ни чанак уља, ако и
моју макар и грешну молитву, хо
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ћете да имате у помоћ себи. Јер
онај кога ја оставим после смрти
своје у тој ћелији, он да пребива
до краја живота својега незамењен
ни од кога.
Потом, пак, дајем овакво пра
вило да се примењује, да се скупе
игуман светога тога манастира и
сва братија, и да бирају мужа бого
бојажљива, који је подобан да живи у ћелији у месту том. Или ако
буде ко – као игуман, или неко дру
ги од оних што су служили у месту
томе светоме, да се шаље у то ме
сто, и он сваку слободу и власт да
има над том ћелијом, као што и
горе писасмо. А манастир, ни игу
ман, да нема никоје власти над
ћелијом том. Нити, пак, за мито да
се не поставља неко у ћелији тој,
недостојан правила духовног.
Овај, пак, устав прописујем у ће
лији тој, да држи који хоће да живи у њој. Понедељком, и средом, и
петком – нити уља једи, нити вина
пиј; а у уторак и у четвртак – уље
једи и вино пиј. И у свих ових пет
дана једанпут дневно да једеш. У
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суботу, пак, и у недељу – рибе, и сир,
и све друго; и двапут дневно једе се.
А у пост велики, суботом и не
дељом једи уље и вина кушај; а у
друге дане – ни вина, ни уља.
А за пост рођења Христова – као
и у друге дане што прописасмо, нека и тада буде исто.
А у пост светих апостола, да једе исто као и у друге дане обично
што прописасмо.
У појању да се држи овакав ус
тав: јутрења и вечерња – као што
је обичај, на јутрењи преко целе го
дине да се поју по 3 катизме псал
тира, а навечерњи “Ка Господу, када” без тропара.
Часове појемо разно. Први час
са јутрењем без псалтира. На тре
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ћем часу, и на шестом, и на деве
том, певамо по 3 катизме псалти
ра, са метанијама, као што имамо
обичај. На сваком почетку, на
„Приђите, поклонимо се”, по 3 ме
таније. И опет, кад се заврши пса
лам и каже „Алилуја!”, по 3 мета
није. Било на вечерњи, било на
метимону, било за време читања
псалтира, било на часовима, било
на полуноћницама, на свакој слу
жби кад се служе крај, тамо где се
каже „Боже, буди милосрдан пре
ма нама и благослови нас” – по 12
метанија.
А полуноћница се поје у цркви
са „Блаженима”, и три катизме, и
канон Богородици. А што остане
од псалтира, то изговори било да-
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њу, било ноћу, само да се испева
псалтир за дан и ноћ.
У суботу увече бива, по нашем
обичају, агрипнија. А ово појемо
на агрипнији: пошто се каже „Три
свето!” и „Помилуј ме, Боже!”, по
том појемо канон агрипније. И по
том се чита једна глава тетраје
ванђеља. Ако ли буде немогуће, да
преполови. И потом се почиње
служба јутрење. Отпојавши после
Шестопсалмија „Бог Господ”, а онда отпојавши 3 катизме, и четврту
катизму „Блажени” са припевом
„Анђела сабор”; потом седилне, по
том чтеније, и после овог Степена,
„Све што дише”, јеванђеље, по је
ванђељу „Васкрсење Христово” и
потом „Помилуј ме, Боже!” и песме
заједно да поје сам. И потом канон
васкрсни, као што имамо обичај, и
светом – ако имаш. И потом се за
вршава, како је и ред.
О светим и божанственим ли
тургијама: према могућности да
се служе.
А у Господње велике празнике
треба да пазимо на појање и бде
није ноћно, сећајући се речи која
вели: „Бдите и молите се, да не па
днете у напаст; јер дух је бодар, а
тело немоћно”. Због тога бдите, јер
ћете у плоду труда својега уживати
ако то извршите, и бићете блажени.
Овај, дакле, устав појања и јела
написасмо. Молим и захтевам да буде непроменљив, сем ако у бoлeст
падне; тада, колико снага може.
О пићу и о јелу: ако се догоди
да ти неко драг дође на утеху, нека
се тада наруши пост – осим средом
и петком.
О слободи места тога: заклињем
Господом нашим Исусом Христом
и пресветом његовом Матером, као
што писасмо овде да не буде по
творено. Ако ли ко ово промени, и
буде узнемиравао онога који живи
у месту овом, или буде што узео
што је у месту овом, или од књига,
или од икона, или друго, што год
буде у месту том, нека буде про
клет и завезан од Свете и Живо
творне Тројице. Оца и Сина и Све
тога Духа, и од мене грешног. И да
не буде опроштен ни у овоме веку
ни у будућем. Због тога писах и
потписах овај свој рукопис, 6707
(=1199) године.
Од свих последњи,

Сава грешни.
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а дело светог

Саве

везан је не само по
четак стварања и ор
ганизовања српске цркве
и државе, већ и почетак
српске књижевности и
правне науке.
Карејски типик је нај
старији српски документ у
Хиландару. То је оснива
чки или ктиторски доку
мент испоснице у Кареји,
назван по њој, коју је Све
ти Сава подигао 1199. го
дине, одмах по оснивању
манастира Хиландара.
По некима, ово је први
или рани препис са ориги
нала, али по хиландарском
предању и мишљењу дру
гих научника, оригинал са
својеручним потписом и
печатом светог Саве, сви
так се чувао у Карејској
испосници све до друге
половине 19. века, када је
пренет у Хиландар где се
налази и данас.
Он је у овом фототип
ском издању репродуко
ван у својој природној ве
личини. Писан је на сви
тку од пергамента, само
на једној страни, а његова
дужина је 74 центиметра.
Може се видети печат не
правилнога кружног обли
ка са крстолико утисну
тим жигом са монограмом
САВА.
Карејски типик, што и одговара
његовој природи и садржају, писан
је старословенским језиком рашке
редакције, чији су истакнути спо
меници и остали списи Св. Саве,
као и Душанов законик. Препо
знају се и извесни ретки трагови
српског народног језика.
Карејски типик има веома ва
жно место у историји православне
монашке духовности и литургиј
ског живота код Срба. Упоредо са
учвршћивањем тзв. „општежитељ
не” организације монаштва у Хи
ландару, по узору на развијене
обрасце Палестине, Цариграда и
саме Свете Горе, Сава је посветио

пуну пажњу тзв. „скитским”, пусти
њачким или усамљеничким видо
вима монашког подвижништва.
Ови су, пак, познати још из давних
времена настанка и ширења мо
наштва у земљама Блиског Истока,
пре свега у Египту, на Синају, у Па
лестини и Сирији. Између две крај
ности – чврстих заједница са стро
гом дисциплином (киновија) и
потпуне испосничке усамљености
(анахорезе), развио се облик уме
реног осамљивања двојице или тро
јице испосника који се удружују
ради испуњавања строжих прави
ла поста и молитве, обезбеђени од
опасних духовних и психолошких
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крајности потпуне самоће.
Кареја је била администра
тивно и духовно монашко
средиште на Светој Гори,
богато и познато по „кели
јама-исихастиријама”. У
њој је, пошто је изградио и
осамосталио Хиландар,
Сава оформио братство од
петнаест марљивих мона
ха. У току 1199. године
успео је да подигне мању
цркву да би се посветио
мeдитацијама и молитве
ним подвизима, попут по
божних монаха-усамљени
ка. Пошто је овакав начин
живота укључивао пост, бде
ње, клањање, ноћно стајање,
усамљеност и молитвено
тиховање, овај комплекс
се још назива „млчалница,
исихастирија и испосница”.
Још увек важећи доку
мент, Карејски типик, про
писује правила живота у
испосници Кареји. Сава је,
у својој 24. години, заправо
написао и превео строга
правила за српске монахе,
која одређују ко све може
да постане усамљеник. Сама реч монах потиче од
грч. monón, monachós „са
мац, појединац, усамље
ник”, „онај који живи сам”,
тј. усамљеник, калуђер
(Милан Вујаклија, Лекси
кон страних речи и израза,
1980: 579). Типик је укле
сан и на белој мраморној плочи
изнад црквених двери, те је испо
сница познатија као „типикар
ница”.
Свети Сава је 1221. године пи
сао Иринеју: „Исток је мислио да
смо ми Запад, а Запад да смо Ис
ток. Неки од нас су погрешно схва
тили наше место у овом сукобу
струја па су викали: ми нисмо ни
једна ни друга страна, а неки да
смо искључиво једна или друга! А
ми смо, кажем ти Иринеју, судби
ном предодређени да будемо Ис
ток на Западу и Запад на Истоку!”

Гордана Вилотић
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Радош Бајић, аутор популарног серијала
„Село гори, а баба се чешља”

RELIGIOZNOST
SRPSKOG NARODA JE DUBOKA

G

лумац, сценариста и реди
тељ Радош Бајић створио је
најгледанију серију у истори
ји РТС. Истовремено, серија је са
обарањем свих рекорда гледано
сти постала својеврсни културни
феномен који поред ТВ екрана
сваке суботе окупи сваког другог
грађанина Србије, од сељака до
академика, како каже аутор, за ову
комедију са елементима мело
драме која говори о српском селу
на достојанствен начин и отвара
питања искрености, љубави и то
плине душе српског сељака. После
дужег времена, ова прича чији су
протагонисти људи са села, село
не приказује као нешто ретрогра
дно, заостало и примитивно.
Има ли у томе и идеализације,
може да се полемише, али у слици
обичних, малих људи који имају
своје муке, топлину, душу и који су
у суштини честити и поштени,
многи су се препознали. Чак 70
одсто гледалаца, тврди наш саго
ворник, јер сви у сећању имамо
родне куће у неком селу, и вечне
сентименте за детињство у коме
су нас бабе и деде будили у цик
зоре, док се на шпорету у коме пу
цкета ватра, варило тек помужено
млеко и пушио качамак.
И сама животна сторија Радоша
Бајића је добар предложак за филм.
У 56. години има 33 година глу
мачке каријере и више од 80 рола
на филму и телевизији. Велику по
пуларност донео му је лик Секуле
у филмовима о шумадијском селу
(„Секула се поново жени”, „Трећа
срећа”). Са малих и великих екра
на нестаје 1996. јер је, како се при
сећа, одбио да рецитује на конвен
цији ЈУЛ-а у “Центру Сава”. Пошто
је тиме затворио сва врата као не
подобан, наредну деценију живео
је на селу радећи послове у обла
сти
пољопривреде,
гајио

савременом српском селу су РТС и
Бајићева фирма „Контраст Студио”,
а телевизијска серија прерасла је
у играни филм.
• Да ли је Ваша серија „Село гори...”
редефинисала вредности села, кога су се готово сви одрекли?

шампињоне, семенски кукуруз,
кромпир и извозио вишње... Обја
шњава да пошто није могао да се
бави својим послом, почиње да ради нешто друго настојећи да сачу
ва себе и достојанство своје основ
не професије. Никада није био члан
ниједне политичке партије, што не
значи да је аполитичан, каже по
знати глумац и у једном од ин
тервјуа објашњава да ни после 5.
октобра 2000. није снимио ниједан
кадар, а камо ли филм или ТВ се
рију, јер „после 5. октобра нисам
био у прилици да партиципирам у
постреволуционарној подели пле
на јер нисам био првоборац. Филм
ски бизнис захтева значајна фи
нансијска средства која мојим про
јектима нису била доступна, јер су
рецитатори са Теразија и осталих
српских тргова морали да намире
и наплате свој допринос демокра
тији”. Крајем 2007. снима серију
„Село гори...” која постиже огромну
гледаност. Продуценти ове саге о
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— О томе најбоље говоре звани
чни подаци. Данас има преко 50
ТВ канала и сви желе нешто да са
опште, додворавајући се гледаоцу
на овај или онај начин. Пиплме
три, који мере гледаност телеви
зијског програма, показују да је
наш рејтинг гледаности 36 рејтинг
поена. Поређења ради, „Фарма” и
„Велики брат”, програми где се по
мом мишљењу млати празна сла
ма и промовише нерад као облик
друштвеног понашања и јерес са
веома сумњивим етичким порука
ма, на које се лично грозим, имају
рејтинг 22 поена. Укупна гледаност
„Село гори...” је три и по до четири
милиона гледалаца на циклус од
50 епизода. Аналитичари медија
су дефинисали да је „Село гори...”
постало својеврсни социолошки,
антрополошки и културни фено
мен као најгледанија серија у ис
торији РТС. Сваки други грађанин
наше земље, чак и они који теле
визијски програм уопште не прате,
сваке суботе после другог дневни
ка РТС-а, прате догодовштине Ра
дашина, Милашина, Драгојла,
Златане и сина Драгана. То говори
да је „Село гори...” запалило душе
не само српског народа. Добили
смо преко 600 мејлова из целог
света, од Новог Зеланда до Латин
ске Америке. На јединствен начин,
серија је сабрала и окупила српски
народ и то је значајан сегмент ње
ног успеха. У овој носталгичној се
оској пасторали има и бајковитог
виђења српског села и сељака, јер
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село неповратно нестаје. Моји ју
наци су они људи који прво плате
порез и струју држави. А шта до
бију од ње? Серија је поетска при
ча о растакању села, о кућним
огњиштима у којима се поново пале ватре, о завичају у коме се
жанром комедије говори о малим,
а великим људима, сељацима. Није Србија само београдски круг
двојке. Ја поштујем себе и народ
из кога сам изникао. Не живим у
илузији да „ Село гори...” сви воле,
али велики број људи којима је
серија ушла у душу и срце показује
да ти ликови имају искуствено,
емотивно, духовно и животно ис
куство у нашем етосу. Ако неко
види српско село другачије, ја то
дозвољавам, али ја ову причу пот
писујем онако како ми то јавља
мој разум и мој сентимент који
види село изнад свега искрено, че
стито и поштено.
• Да ли су Ваши јунаци успели да
очувају склад између православља
и српства?
— СПЦ је значајан сегмент на
шег постојања и идентитета и ја
сам срећан јер је „Село гори...” на
један искрен и прави начин пот
цртало место вере у народном жи
воту. Религиозност српског народа
је дубока, премда је деценијама
била потискивана. Имамо реак
ције – од пароха у забаченим се
лима до самих преосвећених вла
дика, да је наша серија добро
примљена. Моји јунаци препозна
ју споне своје духовне вертикале и
хоризонтале у православљу и то је
спој међусобног поштовања и ра
зумевања народног живота и ње
говог духовног исходишта у Вечно
сти, коју наш народ поштује кроз
црквено предање.
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међу једнакима. То је пример на
који треба да се угледају полити
чари како се бирају најбољи и нај
значајнији међу важнима. На по
четку снимања трећег серијала,
2008. године имали смо част да је
снимање наше серије благословио
Владика Иринеј. Дошао је на сни
мање прве клапе и благословио
наш рад. Без Божије благодати и
благослова Владике Иринеја наш
рад не би био овако успешан и на
дамо се на корист нашем народу.
И обавезао нас да не заборавимо
да је природна сраслост народа са
својом Црквом света ствар. Ја ли
чно и цела екипа желимо новом
патријарху добро здравље и срећу
у вођењу СПЦ.
• „Село гори...” је најгледанији ТВ
пројекат и у земљама бивше Југо
славије?
— Из Македоније, Црне Горе, Хр
ватске, Словеније, РС пишу нам
Јанези, Еџади, Хрвоје из Загреба и
то такође има значајну димензију
када је у питању наш пројекат. Када су у питању поруке које ја као
аутор шаљем, моја теза је да су Срби добар народ, да су мали људи
заправо велики људи, да смо ми
честит народ који је вековима био

• Познато је да је Епископ нишки
Иринеј, садашњи Патријарх срп
ски, благословио снимање Ваше се
рије. Какав је Ваш коментар на из
бор новог патријарха српског?
— Најпре да изразим, као Србин
и православац, своје усхићење, због
начина на који су високопреосве
ћене и преосвећене владике на
заседању Сабора, у беспрекорном
миру, ефикасно, у братској љубави
и поштовању, изабрале најбољег
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у посрнућима разне врсте, посебно
у савременој историји, поготово
после огромног процеса деструк
ције и тумарања последње две де
ценије кроз страхоте кроз које смо
прошли. Драго ми је да су мени
као оцу пројекта стигла огромна
признања, по мени најважнија, од
публике. Добио сам све највеће
државне награде, укључујући и
Вукову награду за општи допринос
српској култури. Сви показатељи
говоре да „Село гори...” није само
популарна ТВ серија. „Село гори...”
је добило обрисе општенародног
покрета. Није случајно што су све
политичке опције, и леве и десне,
раширили руке не би ли им у за
грљај утрчао Радош Бајић и „Село
гори...”, што се неће десити. Зато
што су људи којима је животно
опредељење да владају људима и
да буду на власти, свесни снаге
коју има „Село гори...”. Снага мог
пројекта и моја снага је у томе што
ми верују четири милиона Срба.
Шта нам све пишу људи из целог
света? Рецимо, у писму из Шведске
коју су потписали наши лекари,
пише да је после гледања првих
епизода деведесет посто Срба у
Шведској поново почело да слави
крсну славу. Или, у писму апсол
вената Медицинског факултета у
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мњивог моралног кредибилитета,
којима ништа није свето, пропаги
рају излежавање, блесављење, го
лотињу. То је свет коме ја не при
падам, али који је у великој екс
панзији јер њима манипулишу
медијски мешетари који пуне сво
је џепове. А несрећни родитељи се
забезекну када им стигну теле
фонски рачуни.

Београду, који су из унутрашњости
(Свилајнац, Лесковац, Рађевина) и
живе у Студентском дому, пише да
су донели одлуку да се после завр
шетка студија сви врате у родна ме
ста и свој завичај, и помогну свом
народу тако што ће га лечити и
водити рачуна о његовом здрављу.
• Да ли Вас је изненадила посета
председника Тадића, који је дошао
у блатњаво село Петловац, да по
здрави екипу?
— Први пут од времена друга
Тита, који је пре 40 година ишао на
снимање филма „Сутјеска”, колико
се ја сећам, српски председник
државе је дошао у наше село Пе
тловац, заправо село Богдање код
Трстеника, да поздрави филмску
екипу филма „Село гори...” Био је
кишни дан и председник је зага
зио у то блато којим ходају Рада
шин, Драгојло и мештани. Указао
нам је велику част, то је за нас
значајан догађај, према том чину
гајим велико поштовање, јер је
председник државе демократски
изабран председник Срба. Разго
варали смо и о томе у ком смеру
ће ићи прича. Заокружићу једну
сагу о српском народу, отворићу
нове теме, пре свега питање исто
ријских подела у српском народу,
место Равногорског покрета, пита
ње помирења... Нећемо у политику,
то је сасвим сигурно. Не може ме
нико купити и не може ме нико
одвући од Истине, моје крсне сла
ве, породице и фамилије. Без об
зира на тренутну популарност, ја
и даље идем ујутро на пијацу, не
мам боди гард, немам PR, ја сам
једноставан човек, део мог народа,
сељак у најбољем смислу те речи
и никаква похлепа ме неће нигде
повући.
• Мајка Вера је била Ваш највећи
ауторитет у животу, тако да сте
знали полушаљиво да изјавите да
сте за матријархат. Колико је вера значајна за Ваш живот и рад и
од када знате да сте религиозни?
— Никада се нисам стидео да
признам да је мајка била темељ
мог васпитања. Моја крсна слава
је Св. Мрата и увек је славимо у
свом селу Медвеђи, јер мој отац још
није пренео славу на мене. Ујутро
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поведем унуке Ленку и Софију у
Цркву, запалимо свећу и помоли
мо се, као што је мени мој деда
пренео прва сазнања да сам пра
вославац и Србин. То су прва се
ћања, био сам јако мали, не сећам
се колико година сам имао... Пам
тим божићно јутро, мој деда Мир
ко Божић, честити Србин, Моравац,
буди ме пре свитања. Мраз је, деда
отвара врата наше куће. Имали смо
кућу са два одељења у којој сам се
ја родио, у кухињи је био земљани
под и један кревет у ћошку који је
био анкерисан јер је под био не
раван. На њему сам ја спавао на
постељини од кукурузовине. Ни
сам био газдинско дете. Кад дође
пролеће моја мајка помера тај кре
вет да би кречила, а испод никла
пшеница. То је мој живот. Деда на
точио црног вина, мени једна нога
на кревету, друга вири кроз отво
рена врата, а деда ме учи да се кр
стим док гледамо Сунце које из
лази. Деда изговара молитву првог
божићног јутра. Одатле све креће.
Ако је Свевишњи Бог један, а јесте
и другачије се зове у различитим
вероисповестима и тумачењима,
тешко ономе ко је безбожник. Ми
слим да смо неопрезни, јер шар
латански и површно допуштамо
да се трајне вредности нашег на
рода – Света Црква и традиција у
ширем смислу, обезвређују увозом
нама потпуно страних обичаја. На
Св. Трифуна, који је виноградарска
слава, Београд је преплављен розе
срцима и прославља Дан заљубље
них, Св. Валентина. Какве то има
везе са нашим народом, вером и
традицијом? Коју поруку млади до
бијају гледајући читавог дана „Фар
му” или „Великог брата”? Људи су
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• Инсистирате на породици, па је
тако сељак Радашин намеран да
на своје имање уз Мораву врати из
белог света сина, ћерку и унучад.
Противници Вам спочитавају не
потизам, па кажу да сте у серији
запослили супругу, сина, ћерку, ширу и даљу родбину, а све се снима у
завичају?
— Моја ћерка Јелена је са 22 го
дине завршила Арт дизајн у Лон
дону и вратила се у земљу задојена
љубављу, вером и поштовањем пре
ма својој породици. Син Недељко
такође. Говоре енглески као ма
терњи. Ваљда је логично да раде са
мном. Пекарева деца раде са оцем
у пекари, најнормалније. Основна
ствар у животу сваког човека је
породица. Она је за мене средиште
света. Ниједна ствар у овом послу
није важнија од породице. Моје
упориште је да сам деда. Све се за
борави: и шта си радио, где си био,
јеси ли створио капитал... Остају
само духовна дела и надасве и пре
свега породица и фамилија. На
крају се све сведе на то чији сам ја
син и који су моји унуци. Ја живим
тако и то ме испуњава радошћу а
истовремено ми омогућава мир са
самим собом, што је најважније.
• Када у Вашој серији мајка Злата
на исплете рукавице свом сину,
цела Србија плаче. Зашто?
— Зато што се растаје са самом
собом. Зато што „Село гори...” гово
ри о Србији које више нема и која
нестаје. Јер су нас незнабошци и
разни манипуланти, разни прота
гонисти сумњивих приватизација,
криминалци и пљачкаши препла
вили. Постоји још прасећање о ср
пском поштењу и породичној иди
ли које нас увек учини бољима.

Славица Лазић
(Преузето из листа „Православље”)
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чему је смисао послушања
духовнику. Послушање оби
чно значи ограничавање себе, својих жеља – значи – ограни
чавање права и слободе. Али човек
је створен слободан – он је једини
од свега створеног, коме је Бог дао
овај дар. Како спојити слободу и
послушање?
По мишљењу старешине Цркве По
крова Пресвете Богородице у Акуло
ву, старијег духовника Московске
епархије протојереја Валеријана Кре
четова, један од главних задатака
духовника јесте да научи своје чедо да мисли. А духовног чеда – да
се учи одговорности за свој живот.

Po ~emu je poslu{nik
slobodan?

Шта је то слобода? То је једно од
основних дарова Бога човеку, које
је Бог дао из љубави према човеку.
Човек је вољан слободно да прими
или да не прими Бога као Љубав и
Истину, и у томе се открива једин
ство љубави, истине и послушања.
Послушање човека је у слободној
узвраћеној љубави човека према
Богу. Зато је упоређивање послуша
ња и слободе, у истинском смислу
немогуће.
На Божићној вечерњој молитви
чита се текст из Пророштва Исаије:
„Он ће се хранити млеком и ме
дом, све дотле док не спозна да од
бацује лоше и да бира добро” (Ис,
7, 15). Кад човек направи избор, он
своју слободу схвата као испуња

Могуће је да се поставља пита
ње послушања и слободе, јер је су
штина ствари постепено постала
несхватљива. Како је рекао свети
тељ Николај Србски, први људи су
мало знали, али су све схатали.
Постепено су почели да знају више, али да ништа не схватају. По
свој прилици, доћи ћемо до тога,
да ћемо све знати али ништа не
ћемо схватати. Ова тенденција се
може приметити и на питање од
носа духовног оца с чедима. Данас
има много начитаних, али мало
духовних. И духовна схватања љу
дима су недоступна.
Познато је да постоји много ва
ријанти тумачења Старог и Новог
завета. Ова мишљења су изазвала
проблем схватања духовног – по
себно питања, као што су послу
шање и слобода. Али, пре него што
о њима будемо говорили, треба та
чно да одредимо њихово значење.
Јер често говоре или о сасвим ра
зличитим стварима, или засењено,
и настаје рат са сенком, и суштина
нам измиче. Сена – то је оно што
излази из саме личности, када њене амбиције, пристрасности искрив
љују схватање суштине.
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вање воље Божије. И тада он већ
слуша у стању слободе.
Да чује и прими вољу Божију чо
веку смета грех. Његове грешке и
заблуде могу бити искрене – апо
стол Павле је класичан пример за
то. Али кад је Павле поверовао Го
споду, он је Њега слушао.
Исто се односи и на духовника
и духовна чеда. Ако је човек иза
брао духовника, он је дужан да га
слуша. Човек треба да се поучава
преко некога. Ради смирења, да се
не би уобразио. Иначе га очекује
опасност јер може да прихвати то,
што му долази у срце, као од Бога,
и погрешиће. Има такав пример:
једноме старцу светог живота са
служивао је један свештеник и ви
дио је да старац служи неправил
но, да нешто не ради по чину. А
овај старац је видео анђела који је
с њим саслуживао. И када га је
овај свештеник исправио, старац
му је рекао: „Анђеле, зашто ти мени сам ништа ниси рекао, ти толи
ко година са мном служиш?” Ан
ђео му је одговорио: „Ти си човек и
треба пре свега да се поучаваш од
човека.” Ако су тако велики људи
који су видели да с њима анђели
служе, имали потребу у поучавању
од човека, тада ми, обични смр
тници, имамо тим пре. Послушања
има свагде. О томе говоре чак и
погрешке. Само на једној је страни
послушање – истини, духовним оци
ма, Богу, а на другој – ђаволу.
У односима духовника и чеда
увек је присутан Господ. И ако ду
ховник греши (што се, наравно, де
шава), а човек га послуша, Господ
руководи овом ситуацијом за послу
шање, при чему чак не увек преко
духовника. У односима духовника
и послушника главно је духовно
стање послушника. Запажено је да
је било светих послушника и код
не светих духовника. А то значи
да је над свима и у свему – про
мисао Божија. Када није било ни
кога да поправи апостола Павла,
њега је сам Господ зауставио.
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Duhovnik i ~edo
– saradnici
Али за то, да би се Господ уме
шао, потребно је да човек сам стре
ми ка истини. А стремљење ка ис
тини претпоставља, да човек учи
да размишља. Отац Алексеј Мечев,
например, често је питао своја ду
ховна чеда: „А како ти мислиш?” Сво
јим питањем он је учио самог чо
века да расуђује. Отац Всеволод Шпи
лер је говорио: послушање није у томе, да би питали: „Благословите да
отворим прозорчић, благословите
да затворим прозорчић.” У животу
се могу често срести овакви „послу
шници”. Али ако ипак тако о свему
буду запиткивали, испаметиће те,
и неће бити користи. Послушање
захтева од послушника самостал
ност, и одговорност, и храброст.
Има такав принцип: када небо
ћути, ништа не треба предузимати
не помоливши се. Кад сам живео
на Уралу у једној ситуацији нисам
знао како да поступим. Мислим
да ми је анђео чувар ради молитви
мојих духовних отаца и родитеља
дао ову мисао: моли се. Почео сам
сваког дана да читам акатист све
титељу Николају и преподобноме
Серафиму – јер једноставно ништа
друго нисам имао уз себе. Дошло
ми је решење, и ја сам поступио у
сагласности с њим. А после неког
времена је дошао благослов од ар
хијереја, како да поступим – и упра
во онако како сам ја већ поступио.
Мени стално задају питања као
што су: „Оче, куда да идем?” И ја
требам да мислим, ко куда да иде,
или куда да иде да студира, или за
кога да се уда. Таква питања човек
не само да треба сам да решава,
него треба и много да се потруди,
да да много самих искрених, не
формалних напора да осети вољу
Божију. Молити се поред тога и за
то да Господ своју вољу открије ду
ховнику. Наравно, све се то стиче
искуством. А код нас... помолили
се две недеље и... како то мени Бог
не помаже! То је наша бoлeст. То је
свет, онај свет о којем је отац Але
ксеј Мечев говорио: у свету – херој,
а у хришћанству – подвижници. Хе
рој направи трзај – дан, два, три –
па и месец, годину – и заврши! Сав
углед отишао у ветар. А ко претрпи
до краја тај ће се и спасти.

Лично мени је увек тешко дава
ти савете за тако важна животна
питања. То је огромна одговорност.
Ја сам на Атосу чуо изреку старца
Пајсија о том, да духовни отац може бити само онај свештеник, који
је спреман ради својих духовних
чеда поћи и у ад.
Духовник не треба да замењује
Бога, али преко духовника Господ
може деловати. И узајамни труд чеда и духовника Господ неће пре
зрети. И духовник, и чедо треба да
постану сарадници Богу. И зато
благослов духовника није заповест
нити гаранција тога, да ће се све
тако и догодити. Благослов духов
ника на нешто је препорука, савет,
али како то испунити – то зависи
од чеда. Ако се не догоди, можда,
није била воља Божија, а можда
још није дошло време. Например,
човек хоће да се замонаши, а њему
кажу, не, жени се, а монаштво ће
бити на крају живота. А ми некада
очекујемо резултат истог тренутка.
Често расуђујемо; или–или. Једном
су неком човеку препоручили да
баци жреб. И свештеник му је ре
као: и ти не мислиш да овде могу
бити не само те две варијанте, а мо
жда и нека трећа и четврта? А на
тај начин се могу догодити само
две варијанте.
Благослов није наређење, јер за
поведање је већ диктатура. А у ди
ктатури нама љубави. А љубав и
слобода нераздвојиво су повезани.
Основно је овде – љубав Божија, а
као одговор на њу – слободна љу
бав човека.

„Ne budi uvek u pravu!”
Када човек учи да мисли, расу
ђује и уз то се моли, надајући се
на Бога, проверава своја осећања,
мисли и намере у складу запове
стима Божијим, то и јесте процес
очишчења свога срца. То је веома
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велик посао. И ава Доротеј каза:
„Не знам другог пада за монаха,
осим онога када он поверује своме
срцу.” Да, док се оно још није очи
стило. Мени се још чини да је то
речено у том смислу да треба увек
поставити овакву мисао: а можда,
и нисам у праву. Да допустимо и
такву могућност, признајући огра
ниченост било којег личног миш
љења. „Не буди увек у праву!”, по
стоји таква узречица. Ако је Сисоје
Велики, умирући, рекао: „Не знам
да ли сам поставио почетак пока
јања”, значи, он није поверовао сво
ме срцу до краја у том смислу. Чо
век греши. Апостол Петар је испо
ведао Исуса Христа Сина Божијега,
а када је Христос рекао да му пред
стоји да прими крсну смрт, против
речио му је: „ . . . Да не буде то с
Тобом!” (Мат. 16,22).
Категоричност је опасна особи
на. Почнеш некога да критикујеш,
чак само унутарње, и можеш не
вољно упасти у тај исти безизлазан
положај, само с друге стране. Мој
духовни отац, протојереј Серафим
(Орлов), човек свестрано образо
ван, на моја питања често не би
одговарио ништа конкретно. „Да,
... каже, како би се могло рећи...”
Мислио сам: „Па зашто он ништа
јасно не говори?”, а сада схватам
да ме је он тиме учио, као прво да
размишљам, а друго да не будем
брзоплет, непромишљен.
Једном су оцу Николају Гурјано
ву са узрујаношћу причали о не
ком католику, који је служио мисе
на плажи. А он је тако смирено ре
као: „Е, можда, није требало тако
да ради.” Али то није била споља
шња пажљивост, него унутрашња
брижност његове душе у односима
према људима. Према свима.
Неке ствари се не могу речима
објаснити. Разумевање долази од
искуства. Како објаснити: како је
то пливати? Све док човек сам не
заплива, он не схвата, а пре тога
треба да уђе у воду. За сваку област
постоји велико искуство и учите
ља, више искусних, мање искусних.
Ако у науци, књижевности, уме
тности и у другим професијама по
стоје наставници, како да они нису потребни и у духовном животу?
Јер је он дупло тежи. Ни столар, ни
занатлаија не можете бити, ако не
почнете да радите, него само раз
мишљате. Важна је пракса у духов
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ном животу. Почети је примењи
вати у сваком конкретном случају,
потрудити се да добре намере и
савете духовника применимо у
животу. Нажалост, често се све сво
ди само на речи.

^edo uzrasta
Истинско послушање се не сво
ди на „послушност” једанпут. Оно
постаје навика, расположење. Ду
ховник ће једнога дана умрети. И
шта тада? Управо ово расположење
ће и даље чинити своје, помагати
човеку.
Послушањем се изграђује снага
воље. Кад је Јован Колов за послу
шање свога старца Антонија Ве
ликога заливао суво дрво из чаше,
он је на први поглед испуњавао ап
сурдан захтев. Унутар њега је мо
гла бити бура помисли, али он је
себе принуђивао. И дрво је процве
тало. Али ипак је и за то потребан
труд.
Из своје пастирске праксе могу
рећи да многи схватају послушање
формално. Наводно слушају, али
опет раде по своме. Наводно и ис
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пуњавају, али не у том духу. На
пример, кажеш неком: не осуђуј, и
иако тај директно не суди, ипак
има неку заједљиву примедбу.
Односи између духовног чеда и
духовника треба да се развијају.
Када духовно чедо долази код ду
ховног оца, говори му своје мисли
о томе како да поступи, а духовник
ове мисли одобрава, саглашава се,
значи да духовно чедо узраста. Тада човек може мање питања да
поставља духовнику. Али свеједно
треба себе проверавати, јер ако
осетиш да „ја то могу”, баш ту може
и да се погреши.
На питању слободе и послуша
ња ми често заборављамо на Бога
и ђавола. Кад ђаво види, да  отац
греши он не омета послушање, а
када види, да је дело достојно, он
га на сваки начин омета. Стога и
код нас, нажалост, мало има сле
пог послушања светим оцима, а
има слепог послушања слепим оци
ма. Јер је послушање дело Божије.
Господ се труди да свему руководи,
али ђаво у томе прави сметње. До
бар пример за то: Православна Цр
ква каже: не пијте прекомерно, не
пушите дуван, али је много међу
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православнима и пијаница, и пу
шача! А баптисти не пуше и не пију! Да, једноставно тамо им ђаво
не прави сметње, само да не би
постали верници! То јест по већој
цени продају „побожност”.
По чему је у Јеванђељу речено:
„А ви се не зовите учитељима, јер
је један ваш Учитељ – Христос, сви
сте ви – браћа; И оцем себи не на
зивајте никога на земљи, јер један
је ваш Отац, Који је на небесима”
(Мат. 23, 8-9). Ово се може схватити
и у овом смислу, да се ми сви учи
мо једни од других. Новомученик
отац Сергеј Мечев је писао у пи
смима духовној деци: „Ја сам мно
го од вас научио.”
Однос духовника и чеда расте
од послушања-најамника до по
слушања-усиновљења. А зашто су
„синови слободни”? (Мат. 17,26).
Син има више слободе и одговор
ности, јер има више љубави. На
равно, не само према духовнику.
Разговор водила:

Ирина Лухманова
Превод с руског:
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благодаћу да нам помогне да оста
вимо пут безбожности, да напреду
јемо у сваком добром делу, да нас
ојача у борби са страстима и похо
тама нашим, да усади у срца наша
дух смирења и кротости, дух бра
тољубља и незлобивости, дух трпе
ња и мудрости, дух ревности за
славу Божију и спасење ближњих.
Уништи твојим молитвама, проро
че, рђаве обичаје људи, а особито
погубни и шкодљиви дух овога века који је заразио хришћански род
непоштовањем божанске право
славне вере, устава свете Цркве и
заповести Господњих, непоштова
њем родитеља и виших власти, што
све баца људе у бездан безбожно
сти, разврата и погибли. Отклони
од нас, предивни пророче, зашти

прехвални и предивни про

роче Божији Илија, који си за
сијао на земљи животом рав
ноангелским, ватреном ревношћу
према Господу Богу Сведржитељу,
знамењима и преславним чудима,
затим по узвишеној Божијој мило
сти према теби натприродно узне
сен телом на небо на огњеним ко
лима, удостојивши се говорити са
Спаситељем света преображеном
на Тавору, и сада стално пребиваш
у рају и стојиш пред престолом Не
беског Цара. Услиши нас грешне и
некорисне који сада стојимо пред
твојом светом иконом и усрдно при
бегавамо твоме заступништву. Моли за нас човекољупца Бога да нам
дарује дух покајања и опроштај на
ших грехова и својом свесилном
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том твојом праведни гнев Божији
и избави све градове и села наша
од суше и глади, од страшних бура
и земљотреса, од смртоносних рана и бoлeсти, од напада неприја
теља и међусобне борбе. Измоли,
пророче Божији, од Господа на
шим пастирима ревност према Богу, срдачну бригу о спасењу пастве,
мудрост у учењу и управљању, по
божност и снагу у искушењима;
судијама измоли искреност и не
користољубивост, правду и сажале
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Akatist
Акатист је грчка реч и прево
ди се као химна, која се поје сто
јећи. Стојећи пред иконом. За сва
ки празник, за сваког светитеља,
за сваку икону постоји акатист. То
је посебно поетско дело. Акатист
се може читати и код куће. Има
тренутака када нам дарована не
очекивана радост таквом светло
шћу обасјава душу, да од вишка
срца почињу да говоре наша уста.
Тада је тренутак да станемо пред
икону и прочитамо акатист.
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ње према увређенима; свима који
управљају бригу за потчињене, ми
лост и праведност, а потчињенима
покорност и послушност властима
и усрдно испуњавање својих оба
веза, да се тако поживевши у овом
веку у миру и побожности удосто
јимо учешћа вечних блага у Цар
ству Господа и Спаса нашег Исуса
Христа, коме припада част и по
клоњење са беспочетним његовим
Оцем и Пресветим Духом у векове
векова. Амин.
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Pona{awe u hramu

Kako se celiva ikona?

Непостојање веронауке у нашим
школама, и вишегодишња насилна
атеизација и борба против цркве и
вере, допринели су да је наш на
род прилично постао нецрквен и
верски непросвећен. Данас, када
се полако враћа својој цркви, при
мећено је да не зна како се треба у
појединим ситуацијама, на вер
ским обредима и богослужењима
понашати. Ево неколико упутстава
о понашању у храму. Пре свега,
храм је свето место, и када човек
улази у њега мора улазити тихо,
лагано и са дубоким страхопошто
вањем. Када се дође на црквена
врата, мало се застане, прекрсти
се и лагано поклони према храму.
Негде је обичај да се целивају цр
квена врата. Пошто се у већини
случајева свеће продају у цркви,
стане се у ред, и стрпљиво чека, ако
је гужва, да се купи свећа. Када се
купи свећа, одлази се месту где се
пале свеће. Свећа се целива и на
мени се зашто се пали. Свеће за
здравље пале се у горњем делу све
ћњака или палионице, а за покој
душа у доњем делу. Када се свеће
запале, онда тихо, као сенка, а по
готову ако је богослужење у току,
одлази се и целива икона која је у
централном делу храма Зато је
најбоље доћи на службу пре поче
тка богослужења, јер се касније
ходањем кроз храм омета свето бо
гослужење.

Стане се пред икону, два пута
се прекрсти, поклони, затим цели
ва икона и још једном се прекрсти
и поклони. Затим се одлази на неко слободно место у храму.

Pona{awe na bogoslu`ewu
Мушкарци обично стоје на де
сној, а жене на левој страни храма.
На том месту се стоји мирно, без
окретања, шетања или разговора
са неким ко стоји у близини. На
тај начин се омета богослужење, а
и други који су присутни у храму.
Боље је изаћи из храма, ако се осе
ти умор и ослаби воља, него оме
тати друге. Најбоље је када се осе
ти умор, појачати молитву и на
прегнути вољу да се замор савлада,
јер све то ствара ђаво, да би човека
спречио у молитви. Руке за време
молитве стоје прекрштене на гру
дима или спуштене низ тело. Мо
литве се изговарају у себи (тзв,
умне молитве). Дискретно се пази
на свештеникове радње, и када се
он прекрсти, и када се у молитви
и песми помињу имена Оца и Сина и Светога Духа сви се у цркви
крсте, а када свештеник кади бла
го се клањају. За време читања Је
ванђеља, Входа и проповеди, где
се ко затекао ту стоји док се та ра
дња не заврши. Уколико неко зна
да пева, он пева тихо и полако, да
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не омета хор или појце који певају
за певницом. Све у свему, својим
понашањем треба настојати да се
у храму буде као невидљива сенка,
а никако настојати да будеш при
мећен и запажен. Надмено пона
шање фарисеја у храму, Христос је
осудио, а похвалио је скромно др
жање и скрушену молитву царини
ка. У данима причешћа, или када
се дели нафора постала је пракса
да се народ гура ко ће пре да дође
на ред. Велики је грех стварати гу
жву и неред у храму. Боље је са
чекати неколико минута, и тиме
показати своју свест, стрпљење и
скромност, и тиме заслужити на
граду пред Богом. Приликом изла
ска из храма, опет се целива ико
на, изађе се на врата храма, тихо и
нечујно, поново се окрене према
унутрашњости храма и смерно се
прекрсти и поклони.

Odevawe
Потребно је овде рећи да и оде
вање мора бити пристојно када се
иде у цркву. Мушкарци у храм
улазе гологлави, а жене покривене
главе, дакле, са марамом. Одело
мора бити свечано и озбиљно. Не
прикладно је у храм долазити у
фармеркама, папучама, мајицама,
бермудама, кратким сукњама, го
лих руку и слично. Такође, жене
треба да избегавају шминку, руж
на уснама, нарочито када хоће да
се причесте.

April 2010
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Ispovest
Света тајна покајања и испове
сти је једно од најважнијих, бла
годатних средстава у животу је
дног хришћанина. У свакодневном
животу човек чини ситније или
крупније грехе. Они су као блато
које каља душу човекову и његов
морални лик. Зато је Црква одре
дила средство којим се то блато и
прљавштина греха спира са човека
то је Света тајна покајања или ис
повести. Исповест је потребна што
чешће, а обавезно уочи сваког при
чешћа. Нажалост, ова света тајна
није довољно заступљена у нашем
народу, а можда је одсуство покај
не дисциплине један од битнијих
узрока нашег моралног и духовног
посрнућа. Верник исповеда све оно
што га мучи у души, и што му оп
терећује савест, све грехе, чак и
оне који су почињени у мислима
или жељама. Колико је важна ис
повест знају они који се исповедају,
јер они после исповести осете ве
лико олакшање, као да им је неки
велики терет пао са душе и срца, а
цело њихово биће прожима неиз
рециво блаженство. Не треба се
плашити исповести, јер свештеник,
по својој заклетви не сме да откри
је ни један грех који му је испо
веђен, по цену живота.

Pri~e{}e
Најузвишенија и најсветија све
та тајна, јесте Света тајна причеш
ћа или евхаристија. У њој се човек
потпуно, физички и духовно сједи
њује са Христом. Вино и хлеб, у
причешћу су истинско тело и крв
Христова. Зато се за примање све
тог причешћа, хришћанин мора
припремити на најдостојнији на
чин. Седам дана се пости строги
пост, без уља, дакле, на води. Деца
и бoлeсници могу и мање, са одо
брењем и благословом надлежног
свештеника. Ујутро пре причешћа,
не узима се ништа од јела, нити се
пуши, све док се не причести, и не
узме нафора.
Поред поста, припремање за при
чешће подразумева и уздржавање
од рђавих и злих дела, измирење
са свима са којима је неко у зава
ди, чињење добрих дела и давања

милостиње, једном речи истрајава
ње у свакој врлини, а уздражавање
од греха.

Kako se pri~e{}uje?
Када се приђе свештенику који
причешћује, изговара се име, да
свештеник чује, и тада се не крсти,
јер постоји опасност да се закачи
чаша (путир) из кога се причеш
ћује, и да се тако проспе причешће,
што је велики грех. Треба се пре
крстити раније, и када се одмакне
од чаше, свештенику се тада не
љуби рука, ни путир, него се пола
ко прилази ономе ко дели нафору.
Причешће се узима као храна. Када свештеник, ономе који се при
чешћује, кашичицу са причешћем
стави у уста, усне се склопе као
када се узима храна из кашичице.
Ако се неко причести на Божић,
Васкрс, или који други мрсни дан,
тога дана се не пости. Пости се само онда, када се причешћује на
посном дану.
Нафора је хлеб које се верници
ма дели на крају свете литургије.
То је подсећање на прве хришћан
ске вечере љубави, агапе, где се за
једно вечерало, певале се црквене
песме и делила милостиња Нафо
ра се узима на следећи начин: По
лако у реду, прилази се свештенику
који дели нафору. Када се дође на
ред, прво се прекрсти, а затим на
длан леве руке прекрсти се десни
длан и приђе се свештенику, који
на испружени длан ставља коц
кицу нафоре. Онда се свештенику
целива рука, нафора се узима у
уста и поједе, и полако се излази
из цркве.
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Sve{tena lica
Свештена лица су од Бога иза
брана лица, и на посебан начин
посвећена да врше света богослу
жења, свете тајне и обреде. У нај
чешћем контакту са народом су
парохијски свештеници, који слу
же при црквама и обављају потре
бне верске обреде својим верници
ма. Такав свештеник је парох, а
народ су његови парохијани. Јер
одређено црквено подручје, које
опслужује свештеник, зове се па
рохија. Свештеник се поздравља
при сусрету: „Помози Бог оче, бла
гословите!” Свештенику се целива
рука без обзира на године свеште
ника и онога који целива. Свеште
ник се у разговору ословљава са
„оче”, рецимо „оче Марко”, или ако
је прота, може „оче прото”. Владика
се ословљава речима: „Ваше Прео
свештенство”, или „Преосвећени
Владико”, или ако је неформални
разговор само „Преосвећени”. Па
тријарх се ословљава са: „Ваша
Светости”, или „Свјатјејши Владико”
или само: „Свјатјејши”. Монахиње
се ословљавају са „сестро”, а игу
манија са „мати”. Од женског мо
наштва се не тражи благослов и не
љуби се рука. Монашка лица се та
кође ословљавају са „оче”. Млађи
ма се каже „оче” и његово име, а
старешини манастира се може рећи „оче игумане” или „оче архи
мандрите”. Искушеници се ослов
љавају са „брате”.
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HRI[]ANSKI DOM
Најбитније обележје једног хришћанског и православног дома, пре свега, јесте да
је дом освећен. Поред тога, хришћански дом треба да има: икону, кандило, чи
рак и свећу, слово, кадионицу, босиљак и тамјан, Свето писмо и Молитвеник.

Osve}ewe doma

– Када се једна кућа или стан сагради, окречи, улепша, и када се наместе ствари, и
када у њему породица започне живот, потребно је извршити освећење дома.То освећење врши надлежни
свештеник. Освећење се врши на следећи начин: Позове се надлежни свештеник, у неким крјевима се по
зива обавезно и кум. У најсвечанијој просторији где су иконе, постави се сто покривен столњаком, а на столу
свећа, кадионица, тамјан, чинија са водом за освећење, босиљак, једна посуда са мало брашна, једна чаша
уља (зејтина), четири мале свећице које се на освећењу пале и лепе на зидове стана и један мали штапић,
на врху обавијен ватом, за помазивање зидова освећеним уљем. Освећење се врши у свако доба дана. У мо
литвама на освећењу, свештеник се моли за напредак дома, за здравље и срећу укућана, нарочито деце, за
слогу, за љубав, разумевање међу укућанима и за свако добро које хришћани мoлe од Бога.

Ikona – Сваки хришћански дом треба да има икону своје крсне славе. Икона се поставља у најсвечанијој

просторији, трпезарији или дневној соби и то увек на источном зиду. Поред иконе крсне славе, пожељно је
да у кући стоји икона Христа Спаситеља и икона Мајке Божије, а може и икона неког другог светитеља који
се у том дому посебно поштује икона Светог Саве, икона преславе и слично. На зиду на коме је икона не могу стајати неке друге слике, гоблени, постери и сл.
Православна црква има своје правило у иконографији. Најзаступљенији је византијски стил у сликању
иконе. Нажалост, иконе се код нас продају на пијацама и вашарима, па је и ту завладао невиђени кич и
неукус, па ликови на таквим иконама више личе на карикатуре него на светитеље. Зато је препоручљиво
иконе куповати у црквама и црквеним продавницама. Када се икона купи, носи се свештенику на освећење.
Негде се практикује да икона стоји у цркви неколико недеља. Тек освећена икона се поставља у хришћански
дом. Добро је да пред иконом стоји мањи сточић на коме би стајале све горе поменуте ствари и предмети.
Испред иконе се обављају сви хришћански обреди и молитве у кући.

Kandilo – Кандило се поставља испред иконе. Пали се уочи, и на дан свакога празника и сваке недеље,

а може горети непрестано. Кандило обично пали и одржава домаћица. Кандило и пламен на њему сим
волизују светлост науке Христове и светлост живота светитеља пред којим се кандило пали. Истовремено
подсећа, све у кући да и они треба да живе светлим и чистим животом. Они који имају у кући кандило знају
какву непоновљиву духовну атмосферу уочи празника и недеље ствара дрхтави пламичак кандила. Наро
чито се то урезује у детињу душу, и остаје као најдража успомена из детињства до краја живота. Та атмо
сфера је непресушна инспирација свим уметничким и песничким душама и многа велика дела су инспи
рисана том дрхтавом и незаборавном светлошћу и игром сенки домаћег кандила.

^irak i sve}a – Без свеће се не може извршити ниједан обред, ни молитва у кући. Чирак и свећа стоје

на почасном месту у кући и пале се увек пред молитву. Домаћин пали свећу на следећи начин: Најпре се
прекрсти, помене Бога и своју крсну славу, целива и пали свећу. Свећа за славу се гаси помоћу вина, а мања
свећа дувањем, или се влажним палцем и кажипрстом стисне пламен и фитиљ који гори. Пламен свеће има
исту символику као и кандило.

Slovo, anafornik, prosfornik

– Слово је дрвени печат који се утискује у славски колач. Слово
се, исто као икона, носи у цркву на освећење. На печату су урезана слова: ИС ХС НИ КА што значи Исус
Христос побеђује.

Bosiqak – Босиљак је ароматична биљка, пријатног мириса, која се гаји у баштама и цвећњацима. Бо

сиљак се набере сложи у букет (киту) увеже се у струку и осуши. Такав се чува преко целе године и износи се
када свештеник свети водицу да њиме кропи укућане. Босиљак и његов пријатни мирис символизују благо
дат Духа Светога

Kadionica, `ar i tamjan – Кадионица у дому је обично ручна, направљена од земље или ме

тала, и има разних облика који су у складу са хришћанским духом. У кадионицу се ставља жар од дрвета (од
угља има непријатан мирис) и на жар се ставља тамјан који шири пријатан мирис. Пошто у градовима често
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нема жара, потребно је набавити специјални брикет у колутићима који замењује жар и врло је практичан.
Кадионица и жар у њој, символизују нашу жарку љубав према вери и топлоту наше хришћанске душе. Ми
рис тамјана символизује благодат Светога Духа. Кадионица се употребљава приликом сваке молитве. Дома
ћин кади, држећи у десној руци кадионицу и њоме чини знак крста. Кади се прво старији па млађи. Кади
оница се такође држи на свечаном месту у кући.

Sveto pismo – Biblija – Не може се у хришћанском свету замислити дом без „Светог писма”. На

хришћанском Западу у свакој хотелској соби, крај узглавља, има „Свето писмо”, које стоји госту на распо
лагању да може да, прочита један одељак из ове свете књиге и да се тако духовно окрепи. Нажалост, код нас
„Свето писмо”, није баш честа књига у домовима. Зато треба настојати да сваки дом има ову књигу. На томе,
наравно, треба највише да раде свештеници и црква. Нарочито због наше деце, омладине и будућности овог
народа. Не може се разумети историја, философија, уметност, књижевност, музика, једном речју свеукупна
цивилизација, без „Библије”. „Библија” или „Свето писмо” (то су називи за исту књигу), има не само културни,
већ, пре свега, духовни, молитвени, религиозни и васпитни карактер. Да би млад човек лакше ушао у чу
десни свет „Библије”, наша црква је штампала књигу „Илустрована Библија за младе”, са којом се дух „Светог
писма” лако разумева и брзо швата. Зато је добро, да ову књигу има свака српска кућа, првенствено због деце и омладине. Иначе, „Свето писмо” је најсветија, највреднија, најстарија и најраспрострањенија књига у
историји света, штампана и данас се штампа у милионским тиражима широм наше планете.

Molitvenik

– Молитвеник је обично мања џепна књижица, у којој су штампане молитве за разне
прилике, потребе, и време у животу једног хришћанина Пожељно би било да ту књижицу има свака кућа.
Молитвеник стоји пред иконом. Када се обавља кућна молитва, из молитвеника се читају молитве. Чита их
домаћин, а може и неко од млађих укућана са пријатним и умилним гласом. Док се молитве читају остали
стоје, пажљиво слушају и мoлe се у себи.
Важније молитве као што су: Оче наш, Богородице Дјево, Пресвјатаја Тројице, Символ вере, Царју небесниј
– сваки хришћанин треба да научи напамет и да их изговара и изван свога дома.

Doma}a molitva – Поред заједничких богослужења у храму, у којима присуствују сви мештани је

дног села или града, сваки дом, свака породица, треба да има своју домаћу молитву. Јер породица је домаћа
црква. Добро би било, када би се те домаће молитве одржавале свако вече пре вечере, или, када породица
полази на спавање, и свако јутро. Али, ако не сваког дана, обавезно је одржавати домаћу молитву уочи не
деље и празника

Kako se obavqa doma}a molitva? – Домаћин стане пред икону пред којом је домаћица већ

упалила кандило, иза њега стану сви укућани. Он се прекрсти, упали свећу, узме кадионицу са жаром, стави
мало тамјана, окади најпре иконе, затим себе, своје укућане по старештву, и кадионицу предаје неком мла
ђем који кади целу кућу. Онда домаћин или неко од млађих чита молитве из молитвеника, или одељке из
Светог писма, или оне молитве које зна напамет: Оче наш, Богородице Дјево, Пресвјатаја Тројице итд. После
завршене молитве домаћин говори: Наздравље молитва! А млађи одговоре: Амин, Боже дај!

Li~na molitva – Поред заједничке молитве, сваки хришћанин има и своју личну, интимну молитву.
Пре свакога посла, пре и после јела,увече кад се леже и ујутро кад се устаје, у невољи и у добру, увек се треба
прекрстити и прочитати одговарајућу молитву, и искрено, из дубине душе, помолити се и заблагодарити Богу.

Post – Заједно са молитвом пост спада у најважнији садржај живота сваког хришћанина. Пост је, као што

је познато, уздржавање од мрсне хране и прекомерног јела и пића. Међутим неједење мрсне хране није су
штина поста. Најважнија одлика поста је уздражавање од рђавих и злих дела, затим чињење добрих дела и
вежбање у врлини, праштању, скромности, смирењу, у обуздавању свих телесних страсти које разарају ду
ховни живот сваког хришћанина. Значи, пост је не само телесно уздржавање, него и духовно.
Црква је прописала четири поста годишње: Ускршњи или Часни пост, Петровски, Госпојински и Божићни.
Ови постови се зову вишедневни, а једнодневни је пост сваке среде и петка, осим разрешених седмица (које
се штампају у календару) и још: Крстовдан уочи Богојављења 18. јануара; Усекованије 11. септембра и Кр
стовдан 27. септембра. У ове дане се не једе месо и маст, јела од млека и друго што је, мање више познато. Једе се, дакле, посна храна спремљена на уљу.
Када неко жели да се причести, обавезан је да, седам дана уочи причешћа, пости “на води”, значи без уља.
Све што се спрема од биљних намирница, припрема се на води (куван пасуљ, кромпир, шаргарепа, грашак и
сл.) и не запржава се. Овде је важно нагласити да, уколико слава падне уз пост, у среду или петак, или неки
други посни дан, обавезно се спрема посна слава. Исто тако, уколико се обавља сахрана или даћа, спрема се
посна храна, без обзира да ли се у тој кући пости цео пост. Неки верници посте само прву и последњу недењу
поста, сматрајући да је то довољно. То је исто као кад би зидали мост преко реке, па озидали са једне и друге
стране обале а средину оставили несаграђену.

23

SVETI SAVA

Broj

3

April 2010

Џон Френсис (Френки) Шефер:

ZA[TO SAM POSTAO PRAVOSLAVAN
Џон Френсис (Френки) Шефер је сценариста, филмски режисер и писац. Његова после
дња књига носи назив „Лажни бисери за праве свиње”. Са супругом и децом живео је у
Масачусетсу. Пре него што је прешао у православље припадао је протестантско-еван
гелистичкој групацији и био познат као њен заговорник и писац.

K

рштен сам у Грчкој православ

ној цркви 1. децембра 1990. го
дине. Била је то кулминација
прилично дуге личне одисеје која
ме је из средишта евангелистичког,
протестантског „секташтва” одвела
у историјску Цркву.
Постоје три суштинска разлога
због којих сам напустио своје про
тестантско наслеђе и придружио се
православној заједници. Прво: уве
рио сам се да су тврдње историјске
Цркве – о томе да је она истинска
Црква – оправдане. Друго: у рас
колничком хаосу протестантизма
почео сам да примећујем испуње
ње страшних упозорења Отаца Цр
кве (упућених) против раскола. То
је ужурбало моје трагање за непре
кинутим, изворним и законитим,
апостолским поретком установље
ним у историјској Цркви. Треће: то
ком многих година док сам поку
шавао да будем хришћанин, ради
је него да „верујем” у хришћанство,
често сам се питао зашто је моје
путовање било усамљеничко и ин
дивидуалистичко. Питао сам се због
чега је изгледало да имам само не
колико духовних оружја којима ћу
се борити против свог сопственог
греха. Када сам почео да откривам
историјску Цркву, почео сам да от
кривам и читав арсенал духовног
оружја за који никада нисам ни
знао да постоји.
Што се тиче прве две тачке, тј.
тврдњи историјске Цркве и крити
ке хаотичног стања у протестан
тизму, на другом месту опширно
сам писао о тој теми. Овде ћу се,
дакле, углавном бавити својим тре
ћим разлогом – личном димензи
јом мог духовног путовања у Цркву.

Smisao
Сви ми трагамо за смислом свог
живота. Да бисмо пронашли тај сми
сао, потребни су нам извесни не
променљиви стандарди, циљеви и
параметри којима ћемо измерити
наш напредак да постанемо она
кви какви бисмо желели да будемо.
Међутим, ако једног дана откри
јемо да су наше идеје о томе шта
су наши духовни циљеви сведене
на субјективне и искључиво личне
стандарде које смо сами створили,
онда је свака нада за тежњом ка
непроменљивим смислом – да изо
ставимо трансцендентни вечни
смисао – изгубљена. У духовном
контексту то је једнако открићу да
се ограда у бејзболу помера из
међу два ударца, што би у целини
анулирало и поништило сваки сми
сао извршавања „слободног удар
ца”, чак и у случају да је он изведен.
Проблем протестантизма је у томе што је човек независан од Све
тог предања. „Ограда” – традиција
– може бити произвољно померена
јер без апостолског ауторитета сва
ко протестантско мишљење је исто
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тако добро као и мишљење било
које (друге) особе о томе шта значи
бити хришћанин.
Свака особа, на пример, може
рећи да се придржава Писма, али
како је Свето Предање одбачено или
радикално измењено, то се претва
ра у појаву да свака особа следи само своје субјективно тумачење о томе шта сматра да каже Писмо – сво
дећи га на оно шта то „њој значи”.
Још више збуњује протестантски
осећај за значење богослужења. То
је ударање бубњева, учешће у про
поведима, молитва, певање, гово
рење разним језицима, и шта још?
Служи се уснама, али се протес
тант никада неће сложити са про
тестантима из других „секти” шта
је богослужење, макар и у цркви, и
резултат је духовно толико хаоти
чан колико је то био однос Каина
и Авеља. Услед тога имамо податак
да свака од 23.000 протестантских
секти тврди да је она „истинска
црква”.

Bogoslu`ewe
Можда је најбољи начин да се
разуме разлика између православ
ља и протестантизма проширива
ње аналогије приче о Каину и
Авељу. Протестант претпоставља да
Бог заиста не мари да ли му при
носимо јагње или „род земаљски”.
Православни хришћанин, са друге
стране, верује да начин како вр
шимо богослужење није лична, су
бјективна ствар коју обављамо по
сопственом нахођењу, већ да је
вођством Светог Духа током векова
укорењено у светотајинску исто
ријску Цркву. Ми можемо, како
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учи Црква, знати како да вршимо
богослужење и који су основни еле
менти светотајинске праксе који
обликују изворно богослужење и
црквена правила.
Као резултат овог уверења, пра
вославни Хришћанин не упраж
њава богослужење искључиво као
индивидуални израз самоостваре
ња маскиран побожношћу, него
уместо тога прилази Богу на осно
ву јединственог и заједничког ис
торијског искуства Цркве – читаве
Цркве – која укључује војујућу Цр
кву светитеља и мученика, исто
као и садашњу Цркву на земљи.
На овај начин православни хри
шћанин није усамљен у својим ду
ховним трагањима. Он није прину
ђен да једноставно прикупља и
одабира између онога што му нуди древна и модерна „традиција”
и уместо тога вођен је историјским
прејемством, неоспорном, светота
јинском истином и апостолским
поретком. Он не верује да је његов
епископ епископ зато „што је оми
љен” или „харизматичан”, па чак ни
због тога што је по свим питањима
увек у праву. Уместо тога, он схва
та да је власт његовог епископа
израз историјског и законитог кон
тинуитета заснованог на уистину
онтолошки историјској Цркви. Та
Црква сматра да нема теолошког
расцепа између „духовне” или „све
товне” стварности и уместо тога
прихвата сваку реланост, чак и фи
зички свет, укључујући евхаристи
ју, иконе, епископе и свештенство
као део Божијег промисла о људи
ма како би их вратио Себи.
Чињеница је да Православна цр
ква своје Свете тајне сматра духов
но-телесним. Исповест и рукополо
жење (свештенства) су свете тајне,
али су то такође и брак и евхари
стија. И као што Црква учи о фи
зичком, аутентичном апостолском
прејемству – предавању бакље апо
столске власти, вековима уназад, у
континуитету, све до Христа – она
исто тако учи и о физичком вапло
ћењу Христовом у времену, месту
и историји. На тај начин оруђа која Православна црква нуди хри
шћанину да њему – или њој – помо
гну у духовном путовању ка Богу
кроз Христа нису произвољно од
брана или измишљена, нити су ис
кључиво „духовна”, него су, заиста,
део живог светотајинског предања
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које је истински пут, а не само је
дан од путева да би се уподобило
Христу. Део тог Светог Предања је
и сасвим карактеристичан облик
богослужења и вршења Светих Тај
ни, као и начина на који можемо
узрастати да бисмо се уподобили
Христу као делови заједничког тела верујућих.

Legitimitet
Све то имало је великог утицаја
на моја лична духовна трагања када сам, након дугог изучавања, схва
тио да су облици богослужења и
Светих тајни какве нуди Православ
на црква историјски законити, а
не самовољни или измишљени од
стране појединих особа. Стекао сам
довољно поверења у поруку Цркве
да уистину покушам да започнем
да мењам свој живот у складу са
њеним учењем. На пример, почео
сам да одлазим на исповест да бих
стекао поверење у свог свештеника
и кроз њега и у Свето предање ис
торијске Цркве и њеног Господа.
Такође сам започео да читам Све
то писмо у новом светлу – са же
љом да учење речи Божије усвојим
са тачке гледишта Светог предања,
а не искључиво са свог субјектив
ног становишта или својих „осећа
ња”. Речи „тако уче Св. Оци” или
„то је оно чега се Црква увек при
државала” дале су мом изучавању
Библије ново значење а мојој вери
нову сигурност. Стекао сам велико
лично уверење у историјски кон
тинуитет Цркве, као и у историјску
непрекинутост хришћанске вере.
У области богослужења и молитве,
почео сам да их упражњавам на
начин како се то чинило у древној
Цркви, другим речима, литургиј
ски и светотајински. Прихватио сам
богослужење какво је засновано у
Православној цркви, које је кроз
низ епископа и патријараха ишло
уназад све до апостола и установ
љено на начин древне, „првобитне”
Цркве – Цркве која је полагала ве
лику важност значају уистину по
тврђеног доказа историјске сукце
сије са једног епископа на другог.
Моје изучавање Православље за
почело је да ствара велику разлику
у начину на који сам схватао сми
сао свог живота. Између осталог,
нисам више веровао да је моја ду
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жност да надмено критикујем ис
торијску Цркву, да сакупљам и
одабирам олупине на модерној
обали богослужења и праксе, као
да је богослужење искључиво ствар
личног укуса, задовољства или удо
бности. Уместо тога, почео сам да
схватам да Свето предање историј
ске Цркве треба да изрекне суд нада мном.
Први пут сам схватио да је бо
гослужење део саборног и историј
ског чина а не само лични, уну
трашњи психолошки и приватни
чин личног изражавања. Започео
сам да напуштам американизова
ну „плуралистичку” визију о томе
шта значи бити хришћанин – идеју
да је добро да „лично” верујете у не
што док год схватате да то не мора
бити истинито у смислу да људи
који у то не верују нису у праву.
Сада разумем да вековна Црква не
нуди људима само наду, а хриш
ћанима сигурност, него и то да она
није само још једна од „секти”. Уме
сто тога, то је уистину Црква. Та
чињеница не почива на осећању,
већ на историјском сведочанству и
живој светотајинској, литургијској
пракси. И док само Бог може су
дити ко је спасен, а ко не, човек
може ваљано просудити ко или
шта је Црква, а шта није.

Novi `ivot
Што се мене тиче, то разумева
ње је драматично изменило моје
схватање о томе шта значи бити
Хришћанин. Нисам више веровао
да је то једино ствар личног избора
или искључиво субјективно миш
љење о томе шта чини богослуже
ње, молитву, исповедање, тумаче
ње Светог писма, покајање или
Свету тајну. Нисам више видео себе или своје лично тумачење „Би
блије” као једини извор вере. Као
православни хришћанин гледао
сам Цркву и Св. предање као извор
истине – извор учења о томе како
да се уподобим Христу, а то је
управо што значи бити – пре него
постати – Хришћанин.
Сада, када ми је отворен арсенал
духовног оружја историјске Цркве,
окусио сам те изванредне духов
не начине самоодбране. У својим
усамљ еничким протестантс ким
лутањима никада се нисам надао
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да ћу наћи такву практичну помоћ.
Са мојим свештеником као духов
ним оцем, са мојим дневним мо
литвеним правилом, са мојим
учешћем у Христовом животу кроз
Свету тајну евхаристије, са мојом
личном духовношћу која је сада
прибројена већој целини, ја више
нисам усамљено духовно сироче –
становник протестантске пустиње
– већ мали део мноштва које ни
врата паклена неће надвладати.
Није потребно да кажем да ми
је прихватање православља отво
рило нове видике о томе шта је хри
шћанство и, што је најважније, шта

уистину значи бити хришћанин.
Штавише, православље ми је раз
јаснило шта је мој циљ у животу.
Према учењу Цркве, смисао жи
вота је поштовање Бога, у Цркви, у
живљењу, у лепоти, па чак и у болу.
Грех није само у кршењу правила
већ и у препуштању било чему што
нас удаљује од наше могућности
да следимо Христа – укључујући и
погрешне форме произвољног „бо
гослужења”. Захтев за светошћу
није дакле само у ономе што чи
ните, већ у ономе што постајете. У
суштини, глад и жеђ ради правед
ности – радије него уживање у

проповеди – чине разлику између
мог старог протестантског и новог
православног захтева за светошћу,
за спасењем.
Разлог зашто сам постао право
славни хришћанин је тај што сам
унутар Православне цркве нашао
аутентичан израз историјске вере
Христа, Апостола и Отаца. Тај ра
злог није теоријско или теолошко
„доказивање”, већ разлог који је
врло практичан, будући да су ми
као моралном инвалиду биле по
требне штаке – и историјска изве
сност – коју нуди историјска заједни
ца верних.

Препоручујемо филм:

у којој је Господ Исус Христос пре
васкрсења био умотан. Дошао је
ради нас, био је и човек и Бог, како
би потпуно подржао људе на путу
спасења и дао нам животни при
мер као богочовек. Понизио се из
своје превелике љубави према нама. Господ Исус Христос, друго лице Божије, као што сунце има све
тлост, масу и топлоту али је једно,
тако и Бог има три лица, Отац, Син
и Свети Дух али је један Бог одувек
и заувек. Никада није настао јер
одувек постоји нити ће икада пре
стати да постоји. Ко не признаје
Исуса не признаје ни Бога Оца јер
је и сам Господ Христос рекао, „Ја
и Отац смо једно... Ко је видео мене, видео је и Оца” (Јн. 10,30; 14,9).
За разлику од западњачких вари
јанти филмова о истој теми, браћа
Руси су показала свима који имају
очи и објаснила свима који имају
уши, научне доказе о Васкрсу Ису
са Христа. Позивамо и молимо све
који су пошли погрешним путем,
где се не признаје Исус Христос као
Бог већ као изасланик или чак кажу да није ни постојао и друге те
шке заблуде, да погледају овај филм
и да се што пре крсте или врате по
кајањем ако су већ крштени у пра
вославну веру. Нисмо ми право
славни хришћани идеални, али
вера јесте и директно је поставље
на од самога Господа Исуса Хри
стоса. Амин и дај Боже да се што
више људи спаси! Филм се може
бесплатно скинути са интернета
или набавити у редакцији новина
„Свети Сава”.
Д. У.

HILANDARSKI
KOLA^



„PLA[TANICA”

N

аука je потврдила чудо вас
крсења Господа Исуса Христа.
Запањујуће сазнање руских
научника кроз експертску анализу
плаштанице – међу многима по
знатије као Торинтска плаштаница
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оследњих година у Србији се
шири такозвани „Хиландарски
колач” или „Хиландарски ква
сац”. Због злоупотребе имена Хи
ландар у датом случају, неопходно
је да се манастир Хиландар огласи
о том питању.
Деведесетих година прошлога
века делио се квасац за колач под
именом „Амишки колач пријатељ
ства”, а 1999. године под именом
„Острошки хлеб љубави”. Такође,
2003. године понавља се иста пре
вара под именом „Хлеб пријатељ
ства из Хиландара”. У последње
време поново у Србији почиње да
кружи квасац за тзв. „Хиландарски
колач”.
У манастиру Хиландару постоји
пекара и у њој се пече обичан хлеб,
углавном полубели или црни хлеб.
Током мешења хлеба се користи ку
повни суви квасац у паковањима
од по пола килограма, који се угла
вном набавља у Србији. Дакле, не
постоји никакав „Хиландарски ква
сац”. Током мешења хлеба у Хилан
дару се као састојци користе: бра
шно, вода, со и обичан куповни
квасац, понекад се смеса обогати
семенкама неких биљака. Никада
се у справљању хлеба у Хиландару
не користе млеко и јаја.
Осим што се ради о превари на
рода када је у питању „Хиландар
ски колач”, веома забрињава и сам
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процес справљања тог колача, који
представља читав ритуал. Колико
смо обавештени, сам процес спра
вљања тог колача траје 10 дана, уз
коришћење млека и јаја. То наро
чито православни хришћани треба
да имају у виду, јер се справљањем
и коришћењем тог „мрсног” колача
у време Црквом установљених по

стова, нарушава пост! Веровање да
справљање овог „Хиландарског ко
лача” и ширење даље тог теста или
квасца доноси срeћу онима који га
праве чисто је сујеверје и бесми
слица. Назив „Хиландарски квасац”
или „Хиландарски колач” нема ни
какве везе са манастиром Хилан
даром, нити то потиче из манасти

ра Хиландара. Молимо православ
не хришћане да не примају „Хилан
дарски квасац” и да не праве тзв.
„Хиландарс ки колач” и да тако
спрече ширење злоупотребе наше
велике светиње Манастира Хи
ландара.

PRONA\ENO
STARO ZVONO

чка гробља у нашем месту. Припре
мају се пројекти и документација
да на пролеће почну радови.

тим срединама. Средњошколци сво
је време за забаву проводе у Ки
кинди, јер у селу има само један
кафић као место намењено млади
ма. Деца из основне школе, имају
спортске секције у оквиру школе, а
девојчице и дечаци вишег основ
ношколског узраста иду на фолклор
ну секцију која постоји у оквиру
Културно-уметничког друштва. Њи
хов кореограф је Милан Вашалић,
талентован млад човек из Банат
ског Великог Сла који се уједно бави и педагошким радом, а деца су
га прихватила као пријатеља. Мно
го талентоване деце из нашег ме
ста похађа музичку школу у Кикин
ди. Секција за децу и омладину
„Насмејано детињство” са слоганом
– НАСМЕШИТЕ СЕ КАД КАЖЕТЕ
ДЕТЕ има циљ да приближи писца
дечије књижевности онима који та
дела радо читају и прихватају их
као своја и зато писце позивају у
госте да разговарају и друже се са
децом. Јер шта је у ствари књижев
ност за децу до развијање маште,
креативности и дечијег речника.
У ове зимске дане идемо у су
срет празницима, смислу и значају
властитог живота, а празник без
литургије лишен је смисла. Деца у
школи су веома задовољна својим
вероучитељем, а предстојећи праз
ници су велики и значајни садр
жаји за њих. Црквени празници
представљају чисту радост. Кроз пра
знике деца уче о својим обичајима,
народним предањима и весељима,
као и о литургији која је срце сва
ког празника. Учимо децу да осете
хармонију празника, јер се само тако враћамо извору своје духовности.
Као што је значај празника у ње
говој преображавајућој моћи, тако
је значај јединства и непоновљиве
личности у сваком детету. Негујмо,
благосиљајмо и чувајмо децу и пра
знике.

Z

Јерођакон
Доситеј Хиландарац




воно, које је саливено далеке

1922. године у Загребу, а које
је салио Антун Блазина, било
је на католичкој цркви у Новим
Козарцима све до краја Другог свет
ског рата. Након рата, као што је по
знато, црква је срушена и звону се
изгубио сваки траг. Право је чудо
што звоно велике историјске, али
и културне вредности, није завр
шило на неком стоваришту као ста
ро гвожђе. Захваљујући информа
цијама господина Јовице Караћа,
Милан Рељић је кренуо у потрагу и
пронашао звоно у Банатској Тополи.

Испоставило се да је звоно ку
пио отац Тот Георга, који је пристао
да га врати. Звоно је поново у Но
вим Козарцима и налази се у ре
дакцији црквених новина Свети
Сава. После рестаурације, биће по
стављено као споменик у нашем
месту, што ће бити договорено са
надлежним институцијама.
Са благословом владике банат
ског Никанора, у току су припреме
за уређење два запуштена католи
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лади људи у Новим Козар

цима немају богату понуду
културних и друштвених са
држаја. Предност живота у малој
средини је што се људи осећају си
гурније, мирније је, влада породи
чна атмосфера, сви се међусобно
добро познају. А мала понуда са
држаја који би деци и младима
обогатили живот и то је „мана” се
оских средина. Питање је како обо
гатити емотивни и интелектуални
смисао слободног времена деце, а
да то не „скидају” са интернета. Ди
лема је да ли је то одговорност сва
ког од нас, као појединца, дакле ро
дитеља, наставника, вероучитеља,
или тај посао треба да ради држава.
Научити их неким основним мо
ралним нормама, односно, како да
не толеришу говор мржње, не шире расну и верску нетрпељивост. Са
колико година деца могу да нео
метано претражују интернет, јер за
њих постоје огромне опасности јер
се не води рачуна о томе до каквих
садржаја она долазе, а таквих је
много. Трговина људима, дечија пор
нографија, трговина дрогом, само
су неке од њих...
Вртић „Шиља” има четрдесет ма
лишана, у Основној школи „Иво Лола Рибар” је 127 ученика. Омлади
не у селу је све мање, уписују се на
факултете, одлазе у Нови Сад или
Београд и труде се да по завршетку
студија нађу запослење и остану у
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екцију за децу и младе „На

смејано детињство” основала
је, пре годину дана, васпита
чица Драгана Даниловић. Жеља јој
је била да покаже деци да живот у
малој средини може да буде њи
хова предност, а не мана, али и да
им пружи могућност да на креа
тиван начин проводе своје слобо
дно време.

Циљ секције је да се код деце раз
вије другарство и хумани активи
зам, али и да им се приближи књи
га. Да деца схвате да је основни
мото књиге и књижевности, игра
ње и надигравање речима, разви
јање маште, креативности и бога
ћење дечијег речника. Да се упоз
нају са огромним језичким благом
у којем само стрпљиви и упорни
истински уживају. Чланови секци
је окупљају се понедељком у про
сторијама Месне заједнице.
Заједно са својим сарадницима,
професорком музичке културе Вјен
ком Бањац и професорком српског
језика Тањом Ињац, тежимо да децу научимо непролазним духов
ним вредностима, као што су до
брота, љубав, вера, саосећање са
другима.
Дружећи се, чланови секције,
разговарају о дневним догађањи
ма, тренутним интересовањима,
дилемама, плановима, о ономе што
желе, а нису у прилици да изразе
у школи или породици.
Деца ће лако у одраслима про
наћи одговарајуће саговорнике уко
лико осете да их одрасли уважа
вају, разумеју, пружају им подршку
и толерантни су. То су препознали
у овој секцији, као и то да се све
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може постићи искључиво активном
комуникацијом.
Ова секција, чији је слоган „НА
СМЕШИТЕ СЕ КАД КАЖЕТЕ ДЕТЕ”,
свој рад почела је хуманитарном
акцијом за децу „Свратишта” у
Београду. У просторијама „Виле” у
селу одржали су песничко друже
ње са песницима Недељком Попа
дићем, Радиславом Јовићем и Љу
бомиром Ћорилићем. То дружење
забележиле су камере Дечије теле
визе Београд. Организовали су и
многе журке чији је приход про
слеђен у хуманитарне сврхе. Крај
године обележили су гостовањем
уреднице дечијег часописа „Путо
каз” Милице Кирћански и библио
текарке дечијег одељења
Градске библиотеке у Новом Саду Љиљане Машировић. У току ра
дионице за млађи школски узраст,
са темом „Потрага за гусарским
благом” деца су кроз занимљиво
гусарско путовање упознала чари
књиге и маште. За старији школски
узраст тема радионице била је „Са
књигом на путовање – Европа, Сре
доземље, Америка.”
Идеја је много, крила стварала
штва и маште тек се шире. Са ен
тузијазмом и љубављу настављамо
свој рад. Позивају се сви који мо
жда до сад нису знали за рад сек
ције, да нам се придруже. Детињ
ство је нејлепши период одраста
ња. Учинимо да оно деци буде
незаборавно!


P^elarstvo u
Novim
Kozarcima

B

Каурин, пчелар из Но
вих Козараца, већ годинама
има професионални однос пре
ма пчеларству и добија високе при
носе меда и осталих производа.
Међу три хиљаде војвођанских пче
лара, Бранко се издваја по успе
шно завршеним сезонама, а да би
то остварио, по његовим речима,
потребно је да се пчелињак целе го
дине налази у близини медоносног
биља. У кошницама мора бити до
вољно природне хране, а у здра
ранко
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вим и јаким заједницама, квали
тетна млада матица, не старија од
две године.
У околини Нових Козараца пос
тоје добри услови за пчеларење. Ка
урин у поседу има око седамдесет
ЛР кошница. Сматра да ће рентабил
ност овог посла у будућности све више зависити од планирања паше и
стварања оптималних услова за уз
гој пчела. Важно је садити и гајити
медоносно биље, односно подизати
сопствене плантаже, јер се селид
бом кошница по неколико стотина
метара добит прелива у трошкове.
Плантаже пружају могућност да се
у условима стационираног пчела
рења изврца више од 45 килограма
меда по кошници.
Данас је време када пчелари мо
рају да селе пчеле на одређене паше. Ако су временске прилике за
довољене и ако се пчеле селе на
уљану репицу, багрем, липу, и на
кон тога на наше њиве сунцокрета,
тада може да се изврца и преко 70
килограма меда по кошници, што
овај пчелар и постиже.
Као и његове пчеле, Бранко вре
дно ради, а иза себе има двадесет
година пчеларског стажа. Као са
радник, у стопу га прати његова
супруга Милена. Деца нису иза
брала пут пчеларства, што је по
речима овог искусног пчелара, ог
ромна штета. Он одговорно позива
младе да започну посао са пчела
ма, те ако су стрпљиви, вредни и
упорни, раде с љубављу, врло брзо
ће видети резултате свог рада. Пре
дности које пчеларство нуди су
непрестано стручно усавршавање,
дружење, познанства, све су то лепе стране овог ни мало лаког посла.
Већ је био донатор изградњи цр
кве Храма Светог Пророка Илије у
Новим Козарцима, а жели да буде
и за икону Тројеручицу, јер је пре
познао величину и значај њеног
доласка у наше место.
Захваљујући дугогодишњем раду, вери, постојаности и предано
сти, данас за себе може да каже да
је по годишњем приносу меда је
дан од најрентабилнијих пчелара
у Србији. Савез пчеларских зајед
ница Војводине, 3. фебруара 2007.
године, као носиоцу признања –
ЗАСЛУЖНИ ПЧЕЛАР, која се доде
љује за ДОПРИНОС У РАЗВОЈУ И
УНАПРЕЂЕЊУ ПЧЕЛАРСТВА, уру
чио му је златну значку.
Д. Д.

April 2010

Broj

3

SVE U SVOJE
VREME

PRI^A O
ALEKSANDRI
MARTINOVI]

R

S

едакцији црквених новина

„Свети Сава” јавила се Дани
јела Мартиновић из Београда.
Она ради у „Галеници” као секре
тарица и прочитала је писмо у ко
јем прикупљамо прилоге за по
новни долазак иконе Богородице
Тројеручице у Србију. После теле
фонског разговора посетили смо
четвророчлану породицу Марти
новић, која живи у изнајмљеном
стану на Бежанијској коси у Бео
граду. Супруг Владимир је добио
отказ после приватизације „Теле
оптика”. После неуспелог покушаја
да покрене сопствени посао, тре
нутно ради у сервису једне при
ватне фирме, где пере аутомобиле.
И захвалан је на томе, јер у струци
није могао да пронађе посао.
Млађи син, Александар, има 8
година и тренира кошарку. Среди
ном јануара, када смо их посетили,
са својом екипом освојио је друго
место на важном турниру у Бео
граду. Александар је постигао два
коша.
Старија ћерка Александра сада
има 11 година. Тренира атлетику
и одличан је ђак.
Једна обична урбана прича о бор
би за опстанак породице у време
транзиције у главном граду.
Тачније могла би да буде оби
чна. Али, није.
Александра је прелепа девојчи
ца, која је рођена без леве подлак
тице.
Ни редовни прегледи, ни неко
лико снимања ултразвуком није
указивало на било какав проблем.
А онда шок за родитеље када им је
саопштено да је дете инвалид.
Шок је прерастао у борбу да се
детету обезбеди бар нормалан жи
вот. Родитељи, Данијела и Влади
мир, не штеде себе и раде даноно
ћно све што могу. Владимир и сада
спава само два-три сата у току дана.
Били су код свих лекара и на
дрилекара за које су чули да могу
помоћи Александри. Осим обећа
ња нису добили ништа, а дали су
све паре које су могли да зараде.
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Држава, да ли треба говорити о томе, није дала баш ништа.
Иако Александра, као дете са те
шким инвалидитетом и специјал
ним потребама, има право и на
одговарајући стан, помагала и још
много тога, није добила ништа.
Мартиновићи су својим сред
ствима, уз велику борбу, успели да
обезбеде готово 800.000 динара за
специјалну миоелектронску про
тезу. Протеза је тешка, Александра
је нерадо носи, а већ ју је и прера
сла. До краја пубертета, до када
расте, потребно је обезбедити но
вац и набавити још две, или три
протезе, које ће јој одговарати по
воличини. Борба се наставља.
А онда, на једној екскурзији по
Фрушкој гори, Александра је са
другарима из разреда посетила и
манастир Гргетег. Тамо је видила
икону Богородице Тројеручице. Ви
дела је и осетила нешто. Када се
вратила, рекла је мајци Данијели
да ће јој Тројеручица помоћи. У њи
ховој трпезарији изнад стола стоји
икона Тројеручица, којој се редов
но моле.
Зато је Данијела позвала редак
цију наших новина када је видела
писмо у „Галеници”. Зато ово није
обична прича. Породица Мартино
вић је прва која нам се јавила са
својим проблемом и вером да им
ово што радимо може помоћи.
Молимо се драгом Богу и Бо
городици Тројеручици да им дају
свако добро и помогну у њихо
вој борби за правду и кров над
главом.
Д. У.
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ве у своје време ” наслов је
прве књиге песама таленто
ване Слађане Грмаш, коју је
издала Српска књига Рума, а један
од уредника је познати дечији пи
сац Перо Зубац. Слађана, коју сви
од миља зову Слађа, рођена је 4.
јануара 1993. године у Новим Ко
зарцима. Ту је, као ученик генера
ције, завршила основну школу и
активно се бавила рукометом. Да
нас ова свестрана девојка похађа
2. разред Карловачке гимназије.
Сада пише песме зрелије, нада
хнута искуством боравка и шко
ловања у граду богате историје и
културе. Њене песме награђиване
су на литерарним конкурсима „Ми
рослав Антић”, „Дани лудаје”, на
29. песничким стазама за најмлађу
категорију „Перо младости”, као и
на „Змајевим дечијим играма”.

Ова шармантна девојка, своје
снове, надања, поимање живота и
стварности доживљава кроз песму,
претаче у песму и одраста кроз њу.
Вредна, креативна, срећна и задо
вољна каква уосталом младост и
јесте, крчи себи пут како би своје
име ставила уз оне од којих сад учи,
и који је надахњују. А пише од нај
ранијег детињства, док је још кроз
игру сазнавала свет око себе. И даље је одличан ђак, омиљена међу
вршњацима, марљива и активна у
разним омладинским и хумани
тарним акцијама.
Све би ово можда личило на ве
лико хвалисање, да не представља
природан и једноставан ток живо
та Слађане Грмаш. Подржати је, хра
брити, мотивисати за даљи рад и
стваралаштво најмање је што може
мо да учинимо. Наслов њене књиге
је „Све у своје време”, а време Сла
ђане Грмаш тек долази.
Д. Д.
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ченици ОШ „Иво Лола Рибар”

празник Српске православне
цркве, Савиндан, који се пра
знује 27. јануара, свечано су про
славили у школи и у цркви.
Садржајном приредбом, коју су
започели најстаријом химном у
Срба испеваном у славу Светом Сави, ђаци су показали своје духовно
богатство и креативно умеће.
На овај свечани празник уру
чена је икона Тројеручице најбољој
ученици у другом кварталу, Ољи
Бркић. Икону јој је уручио разре
дни старешина Бранимир Зокић.
Након програма у школи ђаци
су заједно са вероучитељем оти
шли у цркву Св. Пророка Илије где
је служена Светосавска литургија
којој су присуствовали мештани и
чланови Црквеног одбора. Посебну
пажњу изазвали су малишани вр
тића „Шиља” који су са својом ва
спитачицом Павом Вујновић при
суствовали својој првој Светосав
ској литургији.
Славски колач као и славско жито ове године уприличила је шко
ла, а чин сечења колача протона
месник Борко Лукић обавио је за
једно са децом. Слаткише за све
малишане обезбедио је Црквени
одбор.
Протонамесник Лукић, поздра
вио је децу и њихов долазак у тако
великом броју, у нади и жељи да
следеће године заједно са децом буду и њихови родитељи и наставници.

„Дело и вера заједно чине чове
ка блаженим бићем. Без дела, вера
је немоћна”, рекао је Свети Сава.
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STRADAWA I
UZDIZAWA
MANASTIRA
MESI]
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Месић, код Врш
ца, један је од најстаријих
и најзначајнијих манасти
ра у Банату. Посвећен је рођењу св.
Јована Крститења. Вековима је био
мушки манастир, а 1952. године
постао је женски манастир.
Када се неупућенима предста
вља источна јужнобанатска варо
шица, или како његови становници
воле да кажу, град Вршац, увек се
користе три знака препознавања.
Кула, виногради и манастир Ме
сић. Наизглед три различита, али
по једном, иста обележја – не зна
им се година настанка. Време из
градње Куле не може се ни при
ближно одредити, а још мање се
зна о римском утврђењу на чијим
је темељима подигнута. За сакри
вање, пак, незнања о времену на
стајања винограда на обронцима
вршачког горја користи се конста
анастир
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тација – од Дачана и Римљана до
наших дана овде се узгаја винова
лоза – иако постоји запис да је
1494. године двор угарског краља
Ладислава Другог купио буре вр
шачког вина.
Нема поузданих података ни о
изградњи манастира Месић, на ула
зу у истоимено село, укотвљено
подно јединих војвођанских пла
нина. Зна се да је један од најста
ријих манастира у Банату, али о
самом постанку ове светиње по
стоји више верзија.
Најстарије предање каже да су га,
у првој половини 11. века, сагради
ли ученици светих Ћирила и Мето
дија, који су 1030. године, наредбом
угарског краља Стефана Првог, били
протерани из северозападних делова
Румуније. Они су по поменутим де
ловима Угарске ширили Јеванђеље
и имали свој Свето Претечев мана
стир у месту Морисена – данашњи
Чанад. Протерани, дошли су до об
ронака Карпата и ту саградили нови манастир посвећен рођењу св.
Јована Крститеља.
Друго предање каже да је мана
стир основао хилендарски монах
Арсеније Богдановић – Сремац, и
то 1225. године, када га је св. Сава
и поставио за игумана ове свети
ње. Касније, после смрти св. Саве,
св. Арсеније је постао други архи
епископ српски.
Познате чињенице говоре да је
манастир Месић у доба Турака био
много пута паљен и рушен и да су
га крајем 15. и почетком 16. века
обновили деспот Јован Бранковић
и његова мајка Ангелина, који су
у то време на овим просторима
имали поседе. Због учињеног сма
трају се ктиторима манастира.
Први писани документ, који по
миње манастир Месић, је катастих
Пећке патријаршије из 1660. и 1666.
године. То је време великих мигра
ција српског народа у ове крајеве
и оснивања првих српских мана
стира на територији јужне Угарске
током 15. и 16. века. Из овог доку
мента се сазнаје да је Месић био
резиденција вршачких епископа
одмах након велике сеобе, када је
привилегијама аустријског цара
Леополда Првог потврђено поста
вљање Спиридона Стибице за вр
шачког владику.
Почетком 18. века манастир је
поново доста оштећен, тада у ви
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хору рата између Аустрије и Тур
ске. Потом је крушедолски монах
Мојсеј Стефановић потражио по
моћ од руске царице Јелисавете
Петровне и добијеним средствима
обновио цркву. Знајући и пошту
јући праве вредности православља
и желећи да очува стари византиј
ски лик цркве, која према налази
ма стручњака припада рашкој шко
ли, најстаријој у нашој црквеној
архитектури, нашао је мајсторе –
зографе, чуваре традиције визан
тијског фрескописања. Звали су се
Петар, Андреј и Јован. Завршили
су фрескопис 1743. године, у пост
византијском стилу, што даје посе
бну вредност овој цркви. Међутим,
крајем 18. века, црква је поново
обновљена, по нацрту немачког ар
хитекте Антона Блобергера. Том
приликом извршена је барокиза
ција цркве и, између осталог, до
грађен је барокни звоник са при
пратом и постављен је барокни
иконостас.
Касније су фреске у поствизан
тијском стилу биле покривене са
два слоја малтера, преко којег су
местимично осликане сцене из Је
ванђеља у барокном стилу, а купо
ле, карактеристичне за византиј
ски, биле су покривене кровом у
моравском архитектонском стилу.
То је било учињено да би се при
крила изразито православна обе
лежја манастира, јер је овим кра
јевима доминирала католичка вера. Године 1847, покрај остатака
старог, саграђен је нови конак ма
настира, а 1892. године ове је кра
јеве погодио земљотрес у којем је
највише оштећења у манастирском
комплексу претрпела сама црква.
И после Другог светског рата,
1947. и 1971. године, манастир је
такође рестауриран. Колико је било могуће, цркви је враћено је пр
вобитно стање – византијски из
глед. У то време на крову цркве
пронађено је једно рукописно Је
ванђеље из 16. века, које сведочи о
постојању монашке школе при ма
настиру у ранијим вековима. Оно
говори да су се монаси бавили
преписивањем свештених књига.
Такође, након што је вековима био
мушки, манастир Месић је 1952.
године постао женски.
У цркви манастира Месић је чу
дотворна икона пресвете Богоро
дице, копија чувене чудотворне
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Богородичине иконе „Достојно јест”,
са Свете горе Атонске, пред којом
се у 10. веку, у време Патријарха
цариградског Николе Хрисоверга
(983–996), десило чудо. Предање каже да је пред њом арханђео Гаврил
отпевао до тада непознату песму
Богородици „Достојно јест”, која је
потом ушла у редовну богослуж
бену употребу у православној цр
кви. Месићка копија потиче из
1803. године и такође има чудо
творно дејство, јер према сведоче
њу људи који су се пред њом са ве
ром молили, Богородица помаже
у ономе што је за спасење њихових
душа.
У богатој ризници манастира
чува се више вредних рукописних
и штампаних књига, као и низ
слика познатих сликара, Јована
Поповића из Опова (Портрет Ј. Ј.
Шакабенте), Јохана Тобиаса Каер
глинга, Арсенија Петровића, Паве
ла Ђурковића и других мање по
знатих аутора.
Већина Вршчана користи сваки
лепши викенд да са породицама
обиђе манастир Месић, помоли се
Богородици и упали свећу, а за
тим, далеко од градске вреве, у хла
ду столетног ораха проведе неко
лико мирних тренутака.
Монахиње манастира Месић по
могле су поновни долазак чудо
творне иконе хиландарске Богоро
дице Тројеручице у Србију.
Д. У.
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недељу, 14. марта 2010. го
дине, у Храму Св. Пророка
Илије у Новим Козарцима од
9 часова одржана је Божија служба.
Уз благослов Његовог Преосвештен
ства Епископа банатског Господи
на Никанора, Српска Православна
Црквена Општина Нови Козарци,
добила је свог протонамесника Вла
ду Лазића.
У жељи добродошлице новопо
стављеном свештенику, а на добро
бит мештана Нових Козараца, про
та Арсеније Виловски, заједно са
протонамесником Владом Лазићем
одржао је Литургију.

У Храму Св. Пророка Илије, вла
дала је атмосфера свечаног мира.
Присутни верници показали су да је
вера и духовност саставни део сва
ког нашег човека, не само због радо
сти доласка свештеника, већ и због
сазнања да ће бити усмерени од свог
духовника.
Дуго је село чекало свог духов
ника. Дуго су верници лутали не
познатим стазама. На мештане
Нових Козараца се излио Божији
дар, у виду новопостављеног свеш
теника, јер су искрено и озбиљно
тражили. Сада треба бити достојан
тога дара. Потребно је носити Хри
ста у срцу, јер наша једина сигур
ност је у Господу. Колико до нас
стоји, пружимо руку, отворимо вра
та и срце свом молитвенику, пока
жимо гостољубивост и љубазност.
И никако не смемо заборавити,
звона ће нам одјекивати само до
тле док заједнички будемо потеза
ли уже!
Д. Д.
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а јужној страни саборне Хи

ландарске цркве, сваком по
клонику пада у очи високо уз
расла и снажно разграната винова
лоза, пoлeгла по својој пергули. Њено стабло долази из зида, из гроба
светог Симеона (Стефана Немање),
који се налази поред истог зида, са
унутрашње стране храма. Симео
нову лозу Светогорци сматрају је
дним од своја три највећа чуда.
О Стефану Немањи, односно Све
том Симеону, легенде се преплићу
са историјским подацима. Несум
њиво је да је био велик владар, ос
вајач и ратник, бескомпромисни
борац за државност Србије која је
под његовом управом постала мо
ћна држава.
Али, још у време његова живота
неуки народ је веровао да је он Зма
јевити човек, да се у њега увукла
ала и да је стога прождрљив. За
ручак је, тврди легенда, јео пече
ног вола, у њему печеног овна, у
овну печену кокош и у њој печено
јаје. Једном је био на ручку код сво
га сина светог Саве; када је отво
рио уста да једе, ала је зинула, а
Сава је дограбио и бацио у море.
Стефан Немања 1196. године са
зива велики сабор у Расу, на коме
се одриче световне власти у корист
свога сина Стефана Првовенчаног.
Затим прима монашки постриг и
постаје отац Симеон. Исто чини
његова жена Ана и постаје мона
хиња Анастазија. Он одлази у Сту
деницу, а Анастазија у Богородичи
ну цркву у Топлици. Године 1197, са
сином Савом, Симеон одлази на Све
ту гору, где неко време живе у ма
настиру Ватопеду, а недуго затим
оснивају Хиландар, манастир посве
ћен српском народу и монаштву.
После другог одласка Савиног у
Цариград добијају од византијског
цара Алексија Трећег царску пове
љу на којој у вези са Хиландаром
пише „Србима на вечни поклон”.
Добијањем те дозвoлe отпочео је
најважнији период српске културе
и будућности.
Када се монах Симеон упокојио
1199. године, био је сахрањен у на
осу католикона, уз јужни зид. Седам

година после његове смрти, свети
Сава долази да ископа мошти и од
несе их у Србију ради помирења за
вађене браће. Примећено је тада да
из његових моштију тече свето миро
од кога је кажу, „сва црква мириса
ла”. Светогорски монаси су га због
тога прогласили светим Симеоном
Мироточивим. Но, то није једино
чудо везано за Симеона. Када су
мошти одношене из Хиландара све
штеници су неутешно плакали.
Исте ноћи, свети Симеон јави
се у сну игуману Методију и рече
како је потребно да његове мошти
буду пренете у Србију, али да ће за
утеху хиландарском братству оста
вити лепу успомену, из његовог
гроба изнићи ће лоза и док год она
буде рађала и његов ће благослов
лебдети над Хиландаром.
Тако је заиста и било – лоза је
никла и одржала се до дана дана
шњих, сваке године богато рађа, и
представља велико чудо Божје. Си
меоновој лози се приписује чудо
творна моћ. Много је сведочења
да је бесплодним супружницима,
који су чврсто веровали, даровала
пород. Најпознатији такав случај
збио се у 16. веку када је солунски
паша, благодарећи овом грожђу,
добио наследника. У знак захвал
ности, он је 1582. године поклонио
Хиландару велико имање ван гра
ница Свете Горе, звано Каково, с
којег манастиру и данас пристижу
највећи приноси. Плод ове лозе се
даје на захтев верујућима у браку
без деце, да поштујући одговарају
ћа правила дата од стране мана
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стира и користећи плод лозе Св.
Симеона буду од Господа даривана
потомством. Некад су из Русије вер
ници масовно долазили на Свету
Гору и тражили ово грожђе. Данас
га потражују и из Србије, Црне Горе и Грчке, јер су, нарочито у по
следње време, резултати његове
употребе задивљујући.
Од онда до данас овај свети ср
пски православни манастир непре
кидно чудотворна зрна грожђа дели
поклоницима, или их доставља, у
наше дане, поштом, онима који им
се писмом обрате. Братство мана
стира Хиландар умољава све супру
жнике које Господ Бог благослови
породом по употреби грожђа Све
тог Симеона, да то јаве манастир
ској Управи, како би се повременим
објављивањем тога јачала вера и
других бездетних брачних парова.
У једно следовање спадају три
зрна грожђа и једно парче од оре
зане лозе. Ово се парче ставља у
литар освећене воде и од исте узи
мају оба супружника да пију пре
сваког јела за четрдесет дана. По
том узима супруг једно зрно гро
жђа, а супруга преостала два. За
ових четрдесет дана супружници
треба да испуњавају следеће пра
вило: да једу само посну храну, да
чине свакодневно по педесет по
клона, двадесет пет ујутру с моли
твом: „Господе Исусе Христе Сине
Божији помилуј нас”, и двадесет пет
увече са молитвом: „Преподобни
Оче Симеоне, моли Бога за нас”.
Ко жели може да удвостручи по
клоне, то јест, да дода још педесет
поклона дневно с молитвом: „Пре
света Богородице спаси нас”.
За то време супружници треба да
се уздржавају од своје супружничке
постеље. По истеку тих четрдесет
дана супружници су дужни да се
исповеде и причесте Светом тајном
Причешћа и тада ће им Господ, по
вери њиховој, благословом својим
подарити плод утробе њихове.
После зачећа, за све време тру
дноће и дојења детета, супружници
су дужни да потпуно прекрате и
искључе супружничке односе и да
живе у моралној чистоти.

