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У циљу духовног буђења и успостављања прекинуте духовне везе са својом
Православном и Светосавском црквом, као ваш духовни пастир, коме су поверене
православне душе, обраћам вам се овим

PASTIRSKIM PISMOM
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прецима и залог који треба да оставимо својим потомцима.
олна је истина, драга браћо и сестре, да је Српски
Колико је српских домова у кoје није ушао благослов Божи
Православни народ, под утицајем насилне атеизације и
ји, колико је домова без славске иконе и не упаљене славске
расправослављења у протеклом периоду, духовно по
свеће, у којима се није осетио мирис тамјана, колико је не
срнуо и удаљио се од својих духовних извора Свете Ср
крштених душа, колико невенчаних брачних парова, колико
пске Православне и Светосавске Цркве и вере, прекинуо
неопојаних покојника, а о светом причешћу да се и не го
везу са вековном српском традицијом и постао духовни
вори. Све нам ово указује да се замислимо над нама самим.
болесник дезорјентисан у новонасталим приликама.
Владика Раде нас опомиње када каже: „Којој овци њено
Ту нашу духовну рушевину, врло вешто користе заговор
руно смета ту није ни овце ни руна“.
ници такозваног новог светског поретка
Немамо времена, а није ни потребно
као и разни квазе брижници, разни се
тражити кривца за то и такво стање, до
кташи, од источњачких религија, па до
кога смо као народ доспели, већ је вре
добро нам познатих суботара (адвен
ме да схватимо и признамо да смо криви
тиста), јеховиних сведока... и оне нај
и да се што пре са странпутице вратимо
црње и најпогубније секте, сатаниста.
на прави пут, а то је пут Светосавља и
Сви они нуде Православним Србима
Православне Свете Цркве.
„спасење“ кроз своју секту а што води
Наилазе нам благи дани: Храмовна
ка још тежем рањавању и онако боле
слава свети пророк Илија, а од јесени
сног националног и духовног бића. Сва
почињу и свечарске свечаности – крсне
ки се народ поз наје по неком свом
славе...
идентитету, а идентитет Српског наро
Позивамо Вас да посећујете света
да јесте Православље, односно Свето
Богослужења, шаљете децу на верона
савље. То Светосавско Православље
уку, унесете славску икону у свој дом,
јесте стуб и тврђава српског народа, као
упалите славску свећу и кандило, отво
и светионик и орјентир кроз целу нашу
рите врата свога дома своме свештени
историју.
ку за Славске и Васкршње водице, да
Морамо прихватити, као горку чи
унесе благослов Божији и дах право
њеницу да нам је памћење врло кратко,
славља у Ваш дом.
када смо се за нешто више од шездесет
Дужност ми је ради одговорности,
година заборавили и одрекли свега, што
пред Богом и људима, пред историјом,
наши преци нису заборавили нити се
да као Ваш свештеник у име Српске
одрекли под петовековним ропством
Од Св. пророка Илије, почиње се
Православне Цркве закуцам на врата
под турцима.
са редовним Богослужењима у Но
вашег срца и ваше савести и да вам у
Један мрачни период је иза нас, вре
вим Козарцима уз Благослов Његовог
душу дам неколико речи и апела, „Ко
ме је да се пренемо из духовног сна и
Преосвештенства Епископа банатског
има уши да чује, нека чује“, каже нам
учмалости, да се отрезнимо и схватимо
Господина, Господина Никанора.
Господ Исус Христос.
ком народу и вери припадамо, да при
Распоред богослужења
падамо народу који је кроз целу своју
историју чувао и неговао Православље
1. Света Литургија – недељом и праВаш молитвеник
и због њега крварио а крвари и данас.
зником у 9 часова
пред Господом,
Вратимо се вери својој, вратимо се
2. Вечерње – 16 часова уочи празника
ваш парох протонамесник
својој Православној Светосавској наро
Управа парохије
дној традицији, то је дуг према нашим
Борко Лукић
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Недавно је отац Никодим, сабрат Хиландарски, из поснице Светог Саве у Кареји на Светој
Гори, рекао једном мом пријатељу: „Уради добро све што је до тебе и не бој се. Биће све добро!“.
И новине које сада читате су управо то. Моја жеља да урадим нешто добро, што ја могу. И не само
моја. Велики број људи, дао је све од себе, да ове новине нађу пут до Вас. И поносан сам што сам
део таквог тима и што Вас могу поздравити са:

POMA@E BOG, BRA]O I SESTRE
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аш народ кроз историју, жи
вео је у различитим државама, сре
динама где је култура живљења
другачија од наше, али су успели да са
чувају духовно и културно јединство.
На нама је да то ујединимо и повежемо
у једну целину. Култура у земљама у ко
јимa су били долази од култа, то јест по
гледа на свет. Вера – ствара културу, каква
је вера таква је и култура.
Црква је носилац култа по којој над
раста државне организме и оквире. Наш
народ, наша историја не познају границе
православне духовности и не поистове
ћују се са границама држава, него са очу
вањем православног етоса и правосла
вног култа у српском народу ма где се
он налазио, уз обезбеђивање духовне
целине и културног јединства. Ношен
сам размишљањем да смо као народ са
танизовани од стране западних моћника
којима је једини циљ да униште право
славље и да нас потчине њиховом кул
туром.
Стварајући нови поредак у којем
нема ни вере ни културе него само на
сиља; њима смета наша вера, традиција
коју покушавају изобличити, сатанизо
вати, променити све историјске чињенице,
а то се мора једном за свагда заустави
ти, због генерација које су још нејаке
да схвате.
Желе да нам наметну своје, нама ту
ђе моделе живота, хоће да нас ментално
и духовно поробе и да нас контролишу.
Наше историчаре, хришћанске ин
телектуалце. треба пробудити из мало
душности, јер су спремни за оно мало
хвале, да по сваку цену добијемо епитет
модерног и савременог друштва. Они не
би смели да ћуте над овим сакаћењем
наше историје.

У овим невољама које су снашле
српски народ потребно је промишљати
о начинима и путевима опстанка. Ду
ховно поробљени, запуштени и непри
лагодљиви, несавитљиви, обезбожени,
без заједништва и ауторитета, неспо
собни да се организујемо, губимо наду
да нам уопште има спаса на дуге стазе.

Свети мученик Трифун,
(01. 02. / 14. 02.)

Рођен је у сиромашној сељачкој
породици. Од малена је у себи носио
велику Божју благодат. Могао је
исцељивати болести и код људи и код
стоке. Велико богатство које је добио
исцеливши болесну умом ћерку цара
Гордијана, младић је поделио сирo
масима и наставио да живи као пре.
Свети Трифун је 250. године постра
дао за Христа, пошто га је римски цар
Декије, противник хришћанства,
осудио да буде посечен мачем.
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Као што се физички квалитет једног
народа изражава способношћу у хармо
низовању са оним што је око њега и
што чини услове његовог живота, тако
се и снага и дубина националних осе
ћања, као снага народног духа, поред
осталог, на првом месту мери снагом и
дубином религиозног веровања – људи
верују у оно што су у стању веровати.
Снага веровања је сразмерна виси
ни културе и образовања, сразмерна ви
сини знања о људском незнању. Људска
је вера израз дубине душе и дубине ср
ца у вези са моћи и способности схва
тања. Отуда се степен људског духа и
људске културе мери савршенством људ
ског карактера.
Култ патријахалности код српске пра
вославне браће треба развити, јер него
вање породичног и сродничког живота,
који опет развија необично јака осећања
сродничке љубави и солидарности, на
такав начин имали би врло угледне ку
ће и веома многобројне сродничке везе.
При том би се развила осећања пошто
вања и послушности, што би била до
бра основа за развијање породичне и
националне дисциплине.
Да би једна нација, један народ, ја
ких националних осећања, снажног духа
и довољно толерантан, могао сачувати
свој народни карактер и своје народно
достојанство, и ако није везано за зе
мљишне границе, за време и простор,
морао би се вратити религији, нашим
коренима и нашем православном духу.
Морамо дати завет, савет старијима
да своју децу уче да буду Срби, добри
православни хришћани, да их науче
да буду добри људи.

Милан Рељић
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оговидац, чудотворац, равнатељ Божије вере, све
ти Илија би родом из племена Аронова из града Те
свита, због чега је и прозван Тесвићанин. Када се Илија
роди, отац његов Савах виде анђеле Божије око детета, како
огњем дете повијају и хране га пламеном огњеним. А све то
да би се показао пламени карактер Илијин и његове Богом
дане силе огњене.Сву младост своју провео је у богомислију
и молитви, често повлачећи се у планину и пустињу, да у ти
шини размишља и моли се.
У то време царство јудејско било је раздељено на два де
ла. Царство Јудино и царство Израиљево са престоницом у
Самарији. Првим царством владали су потомци Соломонови,
а другим потомци Јоровоама слуге Соломонова. Највећи су
коб имаше са Израиљским царем Ахавом и његовом опаком
женом Језавељом. Јер су се ови клањали идолима и забрањи
вали веру у правога Господа, терали су народ да приносе жр
тве идолима. При том је Језавеља, као Сиринка, наговорила
цара да се подигне храм Сиријанском Богу Валу, и одреди
много свештеника на службу том лажном богу. Великим чу
десима Илија доказа силу и власт Божију. Он затвори небо на
три године и шест месеци да не буде кише, спусти огањ са
неба и запали жртву Богу своме, док Балови жреци то не мо
гаше учинити, сведе кишу с неба молитвом својом, умножи

уље и брашно удо
вице у Сарапети
и васкрсе јој си
на. Прорече Аха
ву и Језавељи како
ће умрети као и
многа друга чу
деса што учини и
догађаје које про
рече:
На планини
Хориву разгова
рао је са Господом
Богом и чу глас
Божији у светлом
и тихом поветарцу. Пред своју смрт узео је Јелисеја и од
редио га за наследника у пророчком звању, својим огртачем
пресекао је воду на реци Јордану, и био узнет на небо са ог
њеним кочијама и огњеним коњима. На гори Тавору јавио
се заједно са Мојсијем Господу нашем Исусу Христу. Пред
крај света опет ће доћи Илија да сузбије силу Антихристо
ву, и припреми пут за други долазак Господа Нашег Исуса
Христа. (Откр.11.1.).(Пролог).
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а Петровдан, 12. јула, лета Госпо
дњег 2009. одржан је први састанак
на коме је договорено покретање
црквених новина у Новим Козарцима.
Оснивач листа Милан Рељић позвао је
у свој дом и богато угостио много људи
добре воље.
Отац Борко Лукић рекао је да ће за
Светог Пророка Илију, чије име носи
Храм у Новим Козарцима, изаћи први

број црквених новина, које ће се звати
„Свети Сава“. Излазак листа Благосло
вио је Његово Преосвештенствo Епископ
банатски Господин, Господин Никанор.
Отац Борко позвао је да се вратимо ве
ри својој, вратимо својој Православној
Светосавској народној традицији, јер
је то дуг према нашим прецима и за
лог који треба да оставимо својим по
томцима.
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Идејни творац, покретач и оснивач
листа, Милан Рељић, позвао је све оне
који желе да помогну да ураде оно што
могу. Морамо дати завет, савет старији
ма да своју децу уче да буду Срби, до
бри православни хришћани, да их науче
да буду добри људи. Кроз праве вредно
сти које ће пропагирати црквене нови
не и завршетак Храма Пророка Илије,
управо то желимо да постигнемо.
Уредник листа, Душан Убовић, ре
као је да ће се у црквеним новинама
„Свети Сава“, које ће бити магазин ка
кав немају ни много већа места, моћи
прочитати занимљиви садржаји о рели
гији и важности вере, који ће бити пи
сани на једноставан начин. Али, ово ће
бити и новине које ће представити све
што је добро у Новим Козарцима: нај
бољег ђака, пољопривредника, домаћицу,
најуређеније двориште, улицу... Цркве
не новине „Свети Сава“ јесу лист сваког
становника Нових Козараца и свако мо
же дати свој допринос напретку села.
Учесници оснивачког састанка оби
шли су Храм Пророка Илије у изградњи
и измерили простор на коме треба да
буде изграђен иконостас.
Д. У.

SVETI SAVA

Broj

1

Avgust 2009.

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

S

рпска православна црква је

сте заједница људи који су међу
собом сједињени једном вером у
Господа Исуса Христа, једним учењем,
једном законском јерархијом и једним
светим тајнама.
Највећу и највишу власт у Цркви
представљају Васељенски Сабори. Од
луке Васељенских Сабора су обавезне
за све хришћане свих времена. У упра
вљању помесним Црквама епископи
тих Цркава имају се у свему држати
учења и правила Светих Апостола, од
редаба Св. Васељенских Сабора и про
писа Светих Отаца. Никакав папа не
постоји као глава Цркве, јер је једина
глава Цркве и на небу и на земљи Бо
гочовек Исус Христос.
Устројство или уређење Српске пра
вославне цркве је црквено јерархијско
и црквеносамоуправно. Црквена власт
је духовна, црквено дисциплинска и цр
квеносудска, а по каконима и уређењу
Српске православне цркве, припада са
мо јерархији. Ту власт јерархија врши

преко својих представника и органа.
Епископска власт у заједници са све
штенством и народом преко својих пред
ставника и органа, уређује и управља
пословима имовинским, задужбинским,
фондовским, као и другим пословима
који се Уставом предвиђају.
У Српској православној цркви посто
је следеће црквено-јерархиjске и самоу
правне власти, тела и органи: Патријарх,
Свети архијерејски сабор и Свети ар
хијерејски синод, Велики црквени суд,
Патријаршијски савет, Патријаршијски
управни одбор; Епархијски Архијереј,
Епархијски црквени суд, Епархијски
савет, Епархијски управни одбор; Ар
хијерејски намесник; Парох; Црквеноопштински савет и Црквеноопштински
управни одбор, и Настојатељ и мана
стирско братство.
Српска православна црква је епи
скопална; њена главна администра
тивна подела је на епархије, како у
црквенојерархијском тако и у црквено
самоуправном погледу.

На челу Српске православне цркве
је Патријарх српски, као њен врховни
поглавар, и први међу једнакима. Њего
ва титула је Архиепископ пећки, Ми
трополит београдско-карловачки и
Патријарх српски.
Патријарх се бира између српских
активних архијереја, који управљају
епархијама најмање пет година, нај
даље у року за три месеца од дана
када се патријаршијски престо упра
зни, Свети архијерејски сабор, на
заседању проширеном активним и ви
карним епископима. Свечано устоли
чење новоизаб раног патријарха бива
на архијерејс кој литургији, сутрадан
по избору.
Као врховни поглавар Српске пра
вославне цркве, поред права и дужности
епархијског архијереја у архиеписко
пији Београдско-карловачкој и поред
права која му дају канони и црквени
прописи – Патријарх има посебна пра
ва части, свештенодејства, репрезента
ције и администрације.

Vladika Nikolaj Velimirovi}

MOLITVA ZA SRPSKI NAROD
Спаси, Господе, народ свој, и спаси мене.
Ако не спасеш народ Твој и мој,
а спасеш мене, ја ћу се у Рају осећати у туђини.
Услиши, Господе,
молитву праведника Твојих Саве и Немање,
те грешни народ спаси Твој, иако је грешан.
Како си спасавао Јерусалим
од незнабожаца и кривоклетника,
тако спаси и Београд од безверника,
да се гласи спасење од Тебе, а не од људи.
Изнеможе народ Твој од чекања,
не кушај до краја стрпљење његово, Господе.

Господе, изнеможе народ Твој од чекања.
Сва се земља покри труповима верних Твојих,
не можемо да копамо,
а да мотика не звекне о кости
сродника наших
и не одјекне болно у душама нашим.
Нема њиве која није гробље,
нити дрвета које није надгробни споменик.
Сва је српска земља гробље.
Смилуј се, Господе и спаси народ свој,
са мном или без мене.
Amin.
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Сава (по рођењу Растко Немањић; рођен око
1169. године у дежевачком крају на планини Голији,
преминуо је 14. јануарa (по јулијанском календару)
1236. године у Трнову у Бугарској, при повратку са хо
дочашћа у Јерусалиму) био је најмлађи син великог жу
пана Стефана Немање и први српски архиепископ. Био је
брат краљева Вукана и Стефана Првовенчаног. Изборио
се за самосталност рашке архиепископије од Византије
1219. године и поставио темеље данашње Српске право
славне цркве.
Растко Немањић је у младости од оца добио Захумље на
управу. Међутим, Растко је побегао на Свету гору и замо
нашио се у руском манастиру Светог Пантелејмона. Касније
је са својим оцем, који се у међувремену замонашио и добио
име Симеон, подигао манастир Хиландар, први и једини
српски манастир на Светој Гори.
У Србији је убрзо дошло до борбе за власт између Са
вине браће. Због тога се Сава вратио у Србију, како би
зауставио грађански рат. Истовремено се бавио просвети
тељским радом, настојећи приближити својим сународни
цима основе верске и световне поуке, да би се 1217. године
вратио на Свету гору. Године 1219. Сава је од васељенског
патријарха у Никеји изборио аутокефалност српске цркве, а
патријарх га је именовао за првог српског архиепископа.
Остао је архиепископ све до 1233, да би га потом заменио
његов ученик Арсеније. Више пута је путовао у Палестину.
На повратку са једног од ходочашћа из Свете земље 1236.
године смрт га је затекла у тадашњој бугарској престоници
Великом Трнову. Његове мошти је у манастир Милешеву
пренео његов нећак, краљ Владислав.
Његова најзначајнија писана дела су „Житије, спомен на
покојног оца Стефана Немању (Симеона)“, „Карејски ти
пик“, „Хиландарски типик“ и „Студенички типик“, као и
„Номоканон“.
Мошти Светог Саве су биле у Милешеви, све док их Си
нан-паша није одатле отео, однео у Београд и спалио их на
брду Врачар 27. априла 1594. године. После ослобођења од
Турака на Врачару је подигнут храм посвећен Светом Сави,
у знак сећања и захвалности за све оно што је Свети Сава
урадио за свој народ и Цркву. Место спаљивања, међутим,
вероватно није било на данашњем Врачару, који је тада био
далеко изван зидина града, већ на брду „Чупина умка“ на
месту између данашње цркве Светог Марка и спортског
комплекса, а које се тада звало Врачар. По народном преда
њу, пре спаљивања мошти, спашена је рука Светог Саве и
данас се налази у манастиру код Пљеваља.
Српска православна црква празнује Саву као светитеља
27. јануара по грегоријанском, односно 14. јануара по јули
јанском календару. Празник Светог Саве, Савиндан, се обе
лежава као школска слава у свим школама у Србији. Такође
се обележава и спаљивање моштију светог Саве.
вети
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олитва, пост, бдење, и сва
остала хришћанска делања,
ма колико да су она добра са
ма по себи, ипак у њима се не састоји
циљ нашег хришћанског живота, мада
она служе као неопходна средства за
достигуће тога циља.

Истински циљ нашег хришћанског
живота сатоји се у задобијању
Светог Духа Божијег.
А пост, и бдење, и молитва, и мило
стиња, и свако дело Христа ради учиње

но јесу средства за задобијање Светога
Духа Божијег. Запазите, да само ради
Христа учињено добро дело доноси
плодове Духа Светога. Све што се учи
ни не ради Христа, макар и добро, неће
нам донети награде у будућем животу,
нити ће нам дати благодати Божије у
животу овдашњем. За то је Господ Исус
Христос и рекао:
„Свак ко не сабира са Мном, тај ра
сипа“ (Лука 11,23).
Добро дело не може се назвати
друкчије него сабирањем, јер ако је

оно и не ради Христа учињено, ипак
је добро.
Господ употребљује сва своја бо
жанска средства, да би дао могућно
сти сваком човеку, да се за своја добра
дела не лиши награде у будућем жи
воту. Но за ово је потребно отпочети
овде правом вером у Господа нашег
Исуса Христа Сина Божијега, Који је
дошао на свет, да грешне спасе, и задо
бијањем благодати Духа Светога, Који
уводи Царство Божије у срца наша, и
који нам отвара пут за блаженство бу
дућег живота.

[TA JE LITURGIJA

B

ожанствена

Литургија (реч долази из грчког је

Основни делови Свете литургије су: Проскомидија (прино
шење и припрема хлеба и вина, уз помињање свих чланова цр
кве, оних који су међу нама и упокојених), Литургија оглашених
(обавезно су јој у ранија времена присуствовали оглашени, тј.
они који се спремају за крштење; неки је називају и Литургија
речи због тога што су у њој главни делови читање Светог пи
сма – апостолских посланица и јеванђеља, њихово тумачење и
проповеди), Литургија верних (почиње Великим входом – пре
ношењем евхаристијских дарова у олтар, наставља се прино
шењем дарова али и нас самих Богу, кроз Христову жртву
поднесену ради нас, призивањем Духа Светог и претварањем
дарова), Причешћивање, и Отпуст (молитва свештеника по
сле које смо спремни да “пођемо у миру”, назад у свет).
Литургија се служи сваке недеље као дана васкрсења
Христовог, на све велике празнике, Христове, Богородичине
и светитељске, а може да се служи (и служи се нарочито у
манастирима) и сваког дана. Литургију коју служимо најче
шће у току године написао је свети Јован Златоусти, Литур
гија светог Василија Великог служи се у одређене дане
(десет пута годишње), а Литургија пређеосвећених дарова
служи се само у току Великог васкршњег поста.

зика и значи заједничка служба) или евхаристија (бла
годарење, захвалност) средиште је живота Православне
цркве. Свети оци одредили су је као Свету тајну над тајнама,
или тајну цркве. Из ње све извире и њој се све враћа. Она је
истовремено и путовање ка Царству Небеском и његово
присуство на земљи.
Све остале свете тајне везане су и проистичу из Свете
литургије. Видљива заједница верних са главом сабрања,
епископом или свештеником као епископским изаслаником,
у Литургији постаје Црква, Тело Христово, Народ Божији.
Свету литургију установио је сам Господ Исус Христос на
Тајној вечери са својим ученицима, преломивши хлеб и
дајући им хлеб и вино уз речи: “Чините ово у мој спомен”.
У најширем смислу, Литургија се састоји од молитава,
певања, читања и обреда. На Литургији читава црква у Хри
стово име приноси Богу жртву хвале, која обнавља спомен
на смрт и васкрсење Господње. После преображења наших
дарова, хлеба и вина, у тело и крв Христову, ми се приче
шћујемо тим даровима и улазимо у савршену заједницу са
Христом, уграђујемо се у Њега, испуњени Њиме.
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кона значи слика, лик или образ. Православни

лази до тајанственог сусрета између Господа нашег Исуса
Христа и онога који се моли.
Ипак, за верне икона не представља просто уметничко
дело или некакву религијску слику. Она се сматра и незао
билазним литургијским сасудом који освештава човека и
уводи га у непосредни однос са благодаћу и личношћу која
је на њој изображена.
Икона има по преимућству анагошку и педагошку функци
ју. Православље нам, дакле, помоћу иконе сугерише и поучава
нас “не томе како да задржимо Господа и Бога у сопственој
убогости, него како да се узнесемо ка Његовом богатству”. А
разлог томе је тај што се иконом чини прелазак и кроз њу ми
прелазимо, постајемо поклоницима и судеоницима славе Бо
жије. У православном храму, чак и када се не савршавају свете
Тајне, верујући човек осећа снажно присуство Бога и Светих,
а томе у великој мери доприноси и постојање светих икона.

хришћани oдају иконама велико поштовање, јер у
њима виде стварно Божје присуство у Цркви. И када
се моле пред иконама, они се у ствари моле Богу. Пра
вославна црква на иконама после Седмог васељенског сабо
ра представља: Господа Исуса Христа, Богородицу, анђеле,
и светитеље. Икона има свој основ и у религиозној психо
логији, тако дубок, да се у православљу јавља неопходним
елементом богопоштовања. Због тога се иконе стављају у
куће, храмове и на друга места.
Дом у коме нема иконе за православне је нечисто и пусто
место. Поштовање се не односи на материју од које је икона
израђена: дрво, злато, боја и друге, већ на лик који је пред
стављен на њој. Иконе се освећују посебним чином и кроз
то свештено дејство успоставља се веза између оног ко је
на икони насликан и саме иконе. Кроз освећење иконе до

TROJERU^ICA

T

ројеручица је најпоштованија
икона у Хиландару и најзначај
нија икона српскога народа. Ико
нописао је, по предању, апостол Лука,
први сликар хришћанства. Име је до
била у 8. веку. Тада се Јован Дамас кин,
односно Свети Јован, целу ноћ молио
пред иконом Пресвете Богородице да
му исцели одсечену руку, како би на
ставио да пише о поштовању светих
икона. И, чудо се заиста догодило. У
знак захвалности светитељ је дао зла
тарима да искују руку од сребра и по
ставе је на икону. И, ето објашњења за
трећу руку.
Дамаскин се замонашио и живео у
лаври Светог Саве Јерусалимског где је
понео и икону своје добротворке – Тро
јеручице. Према предању Свети Сава
Освећени је прорекао да ће управо ту
доћи царски син, његовог имена – Сава,
и оставио му чудотворну икону Бого
родице Млекопитатељнице и свој игу
мански штап. Дамаскин је завештању
додао и Тројеручицу.
Пет векова касније, пророчанство
се обистинило. У лавру је дошао српски
монах Сава. Када је игумански штап
пао са олтара монаси су знали да су
њега чекали и дају му све три светиње.

Тројеручица је чувана уз дворове
свих Немањића, све док за време Цар
Душана Силног није стигла у манастир
Студеницу. Почетком 15. века монаси са
знају да долазе Турци и, спашавајући
највеће драгоцености од уништења, Тро
јеручицу учврсте на самар једног мага
рета и пусте га да иде куда га води
Богородичина воља.
Предање даље каже да је магаре са
мо преш ло цео пут до Свете Горе и
стигло надомак манастира Хиландар.
Манастирски оци су га пронашли и ски
нули чудотворну икону, а магаре је тада
пало мртво. На том месту је у знак за
хвалности подигнут параклис – мала
црква. Мотиви на фрескама управо го
воре о том догађају.
Тројеручица се данас налази поред
игуманског престола, уз јужну певницу
у главној Хиландарској цркви Ваведе
ња Пресвете Богородице, где јој сви
одају почасти, молитве и захвалнице. У
традицији манастира она је чак била и
игуманија Хиландара, јер несложно
братство није умело само да одабере
најбољег међу собом. Од времена све
тог Јована у VIII веку до данашњих
дана икона “Тројеручица” чини чуда на
разне начине, у самом Манастиру али и
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изван њега, по свим православним кра
јевима. Забележена су исцељења мно
гих бoлeсти и многа чудесна дејства.
О икони Богородице Тројеручице
може се дуго причати и никада се не би
довољно рекло. А опет, и само њено
спомињање значи много.
А Матија Бећковић је o Тројеручици
написао:
И кад би ми земљу и језик збрисали,
све, сем ове стопе на којој сад
стојим,
знам: још се из људи нисмо
исписали,
А док тебе има да и ја постојим.
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една од најкраћих порука која се може послати верујућем хришћанину јесте да живот у Цркви представља живот

према догматима (читај Божијим истинама) кроз Свете тајне. Да би се испунила мисија Цркве и целокупно људско
спасење, обожење, охристовљење и све најсавршеније што је потребно црква је свој делатни пут устројила кроз
свете тајне које су: крштење, миропомазање, исповест, причешће, брак, свештенство и јелеосвећење. Оне представљају
свештенорадње кроз које се верницима на видљив начин даје невидљива благодат Божија. Пошто је човек психофизичко
биће, где је тело видљиво и душа невидљива, тако и свака света тајна има две своје стране: видљиву и невидљиву. Ви
дљиву страну сачињавају свештеникове радње, речи, молитве, симболи и материја која се употребљава, а невидљиву
страну чини благодат Божија.

Kr{tewe

Чином крштења се постаје члан црквеног тела и то не само прихватањем извесних
теоријских начела и вредности или моралних кодекса него и телесним чином који се
састоји од троструког погружавања и израњања у води Крштења. Овим се делатним радњама чувствено постиже да се
верујући саобрази са смрћу и васкрсењем Христовим, тј. “бива погребен” као “стари човек” и троструким израњањем “ва
скрсава” у живот. Овај “погреб” је добровољан исто као што је и Христос због нас добровољно распет на крсту.
Ово је пре свега тајна Светога Духа. Уствари, заједно са светом тајном Крштења ра
ди се о двоједној тајни. Са миропомазањем се прима “печат дара Духа Светога”, тј
божанско освећење и помазање и укрепљење захваљујући благодати Духа Светога.
Крштеном се даје енергија Светога Духа за нови живот у Христу који је крштењем примио.

Miropomazawe

У овој светој тајни хришћанин исповеда своје грехе пред свештеником, и преко њега
добија невидљиви опроштај грехова од самога Господа Христа, од саме Цркве, јер
сваки грех је грех против Бога, против Цркве, против људи. Власт отпуштати грехе
има само Бог. Ту власт је Спаситељ дао својим ученицима дајући им Духа Светога, речима: “Што год свежете на земљи,
биће свезано на небу, и што год раздрешите на земљи, биће раздрешено на небу”.

Ispovest

Светом тајном причешћа примамо под видом хлеба и вина право Тело и праву Крв
Господа Исуса Христа. Ова Света тајна представља врхунац љубави и заједништва
између Бога и човека. Свету тајну причешћа установио је сам Исус Христос на Тајној вечери.

Pri~e{}e

У овој светој тајни свештенослужитељ благосиља добровољну брачну везу и даје
благодат Божију која освећује њихов брачни живот ради узајамне помоћи у њиховом
еванђељском животу и ради законитог рађања и хришћанског васпитања деце. Овај
однос између мужа и жене треба да личи на однос Спаситеља према својој Цркви. Апостол Павле о овој тајни каже:
“Оставиће човек оца свог и матер, и прилепиће се жени својој; и биће двоје једно тело. Тајна је ово велика, и ја говорим за
Христа и за Цркву”.

Brak

Кроз свету тајну Свештенства Свети Дух путем молитви и полагања руке од стране
епископа за време свете Литургије даје правилно изабраном лицу благодат за вршење
светих тајни и руковођење вернога народа. Свештеник добија од епископа право и
власт да врши свете тајне и да духовно руководи. Међутим свештеник не може вршити свету тајну свештенства, освећење
мира ни освећење антиминса.

Sve{tenstvo

Овом тајном се хришћанину помазивањем извесних делова тела освећеним јелејем
(уља), невидљиво даје благодат Божија која исцељује душевне немоћи – грехе, а
понекад и телесне болести. Ова трајне се користила од најранијих времена што се
види из речи апостола Јакова: ”Болује ли ко међу вама, нека дозове старешине црквене, те нека читају молитву на њим, и
нека га помажу уљем у име Господње. И молитва вере помоћи ће болеснику, и подигнуће га Господ, а ако је грехе учинио,
опростиће му се.”

Jeleosve}ewe
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VERSKI PRAZNICI
Поједине дане у току једне календарске године, црква је посветила значајним до
гађајима из Спаситељевог живота, и великим светитељима, и ти дани су уписани
црвеним словом у православном календару. То су верски празници, и у тај дан
православни хришћани празнују, односно, не раде. Дакле, сваки дан који је у календару уписан као црвено слово, по цр
квеном правилу је нерадан дан. Тога дана хришћани одлазе у цркву на света богослужења, воде се озбиљни и побожни
разговори у вези са празником, и не обављају се уобичајени послови у њиви, радионици или на неком другом радном месту.
У кући се обављају само нужни послови припремање хране и сл. Наравно од ове обавезе изузети су они који раде у др
жавним фирмама, где се увек преко недеље ради, али по доласку кући, треба да празнују, значи да изоставе неке своје по
слове које обављају код куће. За дан своје крсне славе, сваки радник треба да тражи слободан дан у фирми, и да тај дан на
миру, са својим укућанима, посвети својој слави и празнику.

Crveno slovo
u kalendaru

Васкрс је највећи хришћански празник, јер је тога дана Господ Исус Христос ва
скрсао из мртвих и то је најзначајнији догађај у историји света на коме почива хри
шћанство. Да Христос није васкрсао не би било ни хришћанства. Зато је Васкрс празник над празницима. Због толиког
значаја и свака недеља у току године посвећена је Васкрсењу. Руси недељу зову “воскресеније”’. Недеља је, дакле, поновљени
празник Васкрса, и као таква спада у највеће хришћанске празнике. У нашем народу, у појединим крајевима, ослабила је та
свест, и врло често се дешава, да се у недељу ради као на најобичнијем радном дану. То је велики грех. Још у Старом завету,
у Десет Божијих заповести је наређено: “Шест дана ради и посвршавај све своје послове, а седми дан посвети Господу Богу
своме”. Недеља је тај седми дан, и хришћани су дужни да се држе ове заповести као највеће светиње. Треба, дакле, знати,
да је недеља већи празник од свих светитељских празника, од Никољдана, Ђурђевдана, Јовањдана итд. и да је њено
празновање заповедио сам Бог у заповестима које је предао људима.

Nedeqa

Поред дана које је црква одредила за празновање, појединци, читаве породице, па и
поједина села или крајеви имају неке дане које празнују и у које не раде. То су наши
преци, из одређених разлога почели да празнују и то се претворило у завет који има снагу црквене заповести. Такви празници
су у нашем народу Блага и Огњена Марија, свети Прокопије, свети Јеремија итд. Празновање ових дана толико је ушло у
праксу, да то и не треба мењати, јер су ти светитељи на тај начин постали заштитници оних који их празнују. Неки од тих
дана постали су и народне и сеоске преславе.

Zavetni praznici

Познато је да у неким нашим крајевима народ празнује и петак који пада уочи неког
великог празника Илиндана, Крстовдана, Никољдана, Ђурђевдана итд. Како црква
гледа на празновање петка? Као што је свака недеља у једној години посвећена ва
скрсењу, тако је и сваки петак посвећен Христовом страдању на Голготи. Сваки пе
так је успомена на Велики Петак. Вероватно су се наши преци у старим временима, због те символике, уздражавали од рада
у петак пред велике празнике, да би тиме одали поштовање и обновили успомену на Христово страдање. Јер да Христос
није пострадао и васкрсао, не би било светитеља, нити би било хришћана. Црква није заповедила да се петак празнује, осим
што је заповедила пост у петак и среду, јер је и среда посвећена страдању Христовом. Али то празновање наших предака
временом се претворило у једну врсту завета. И како данас поступати? Најбоље је да они, који су до сада празновали,
празнују и даље, а ко сматра да не треба да празнује може тај дан радити. Има случајева, где су неки покушали да прекину
традицију празновања петка, нарочито на селу, и дешавала им се увек нека штета на имању. Значи да је празновање већ
примило снагу завета. Зато је најбоље поступити ослањајући се на властито искуство. Овде још, треба додати, да празновање
петка нема никакве везе са претпоставком да је то остало од Турака, пошто је “петак турски светац”. Срби су све примали
од Турака, и ношњу и обичаје, и навике, али веру су чували као зеницу ока. И ништа није од ислама продрло у право
славље.

Petak pred velike
praznike
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H

ришћанска вера нас учи шта је

Бог учинио за човеково спасење,
а шта човек треба да учини да би
спасење добио. Циљ човековог живота
на земљи је достизање блаженства у
оном непролазном свету у близини Бо
жијој и заједници са свима Светима. Тај
циљ се остварује правом вером у Бога
и животом у тој вери. Бог људима обја
вљује Себе преко Својих дела – преко
видљивог света, а нарочито преко чове
ковог разума, савести и срца. То приро
дно Божије откровење (објављивање)
омогућава нам, дакле да знамо о Богу и
Његовом закону. Да би смо могли пра
вилно веровати и достојно поштовати
Бога, људима је објављена Божија Реч.
Она је објављена преко Божијих изабра
ника, пророка, а нарочито преко Сина
Божијег, Господа Исуса Христа и преко
Његових ученика, Апостола. Пророци
и Апостоли су по упутству и надахнућу
Светога Духа, написали низ свештених
књига, које у себи садрже Божије нат
природно откровење – објављивање љу
дима. То је писана Реч Божија, Библија
или Свето Писмо.
Свето Писмо је подељено на Стари
и Нови Завет. Књиге Старог Завета на
писали су пророци и оне садрже Божије
објављивање људима до Христовог до
ласка на земљу. Књиге Новог Завета на
писали су Христови ученици, Апостоли
и оне садрже Реч Божију коју нам је об

јавио наш Господ, Исус Христос. Осим
писане Речи Божије, Постоји и учење
вере (Божије откровење) које није за
писано у Светом Писму, него је усмено
предано од Светих Апостола. То усмено
Свето предање је у потпуној сагласности
са Светим Писмом и за њега се зна од
времена првих хришћана (2 Сол. 2,15;
2 Тим. 2,2). Најглавније истине Светог
предања налазе се у Правилима апо
столским Васељенских и помесних са
бора Цркве, у Правилима Светих Отаца
као и у црквеним Богослужбеним књи
гама, песмама и молитвама.

МОЛИТВА је побожно управљање
човековог ума и срца Богу Оцу нашем
небеском, обраћање Господу с вером и
надом у Њега. Молитве некад остају не
услишене јер “греси ваши заклонише
лице Божије од вас, да не чује”, вели
Пророк Исаија (Ис. 59,2).
Хришћанска молитва садржи про
слављање Бога због Његове веч не и
недоступне славе, захвалност Богу за
Његова доброчинства и за сваки дар ко
ји од Њега имамо, мољење за благодат
и помоћ Његову, за опроштај грехова, из
бављење од зла.
Треба се молити с чврстом вером у
Господа и непоколебљивим поуздањем
у Његово милосрђе, с истрајношћу, не
престајући са молитвама ни онда кад
нам изгледа да нас Господ није услишио.
Хришћанска вера је чврсто и непо
колебљиво убеђење:
– да постоји Бог – Створитељ и
Промислитељ (Владитељ, Ста
ратељ о свима створењима);
– да нам је послао Сина Свог, Го
спода Исуса Христа и
– да је истинито и спасоносно оно
што нам је Духом Светим обја
вљено у Божијем откровењу (об
јављивању).
Бога не можемо потпуно познати –
Он је недостижан за човечији разум,
јер Он бесконачно превазилази људску
моћ схватања. Па ипак, можемо знати
онолико колико нам је за спасење по
требно, и колико нам то Сам Бог пока
зује и објављује: у Божијим делима у
свету.
Господ наш Исус Христос је наш
Спаситељ. Ради нас Он је страдао и био
распет на крсту, устао је из мртвих –
васкрсао, и узнео се на небо; и поново
ће доћи да суди живима и мртвима. Ње
гово царство је вечно.
Хришћани добијају Духа Светог
кроз Свете тајне и молитву. Благодаћу
Божијом Дух Свети чисти човека од
греха, освећује га и препорађа у нови
духовни живот, учи га, крепи и теши.

СВЕТО ПИСМО је књига коју мо
раш имати и свакодневно је читати, јер
је то Реч Божија, храна за твоју душу и
основа вере. Који год призове име Го
сподње, спашће се, али да би га призвао
мора веровати, а да би веровао мора чу
ти. Чуј зато реч Истине, Еванђеље твога
спасења.
Читај прво Нови Завет и Псалме, мо
лећи Бога да ти оспособи ум да разумеш.
Немој се поколебати ако одмах не будеш
схватио, јер кад год будеш поново читао
ту Књигу, увек ћеш у њој наћи неку нову
истину и биће ти све јасније. Управљај
свој живот према науци Светога Писма,
Реч Христова тада ће ти увек доносити
радост и мир.
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NA^IN
POSTA

У току овог поста, од 15. новембра до 17. децембра:
понедељком, средом и петком постимо на води, уторком и
четвртком на уљу, а суботом и недељом на риби; а од 18. до
24. децембра: понедељак, среда, петак на води, а уторак,
четвртак, субота и недеља на уљу.

Veliki (^asni) post

P

У току овог поста понедељком, уторком, средом, четвр
тком и петком постимо на води; суботом и недељом пости
мо на уљу, а на Благовести и на Цвети дозвољено је јести
рибу.

од постом се подразумева уздржавање од извесне

хране, претежно мрсне, и пића на извесно време. По
стоје неколико степена поста:

1. када један пут у току дана узимамо храну без уља
и вина, и то претежно не кувану, суву – тзв. су
хоједење,
2. када узимамо храну, такође без уља и вина, више
пута на дан али кувану водом – тзв. пост на води,
3. када узимамо храну која је спремана са уљем,
више пута у току дана. Код оваквог начина поста
можемо користити вино и алкохолна пића, у од
ређеним количинама, ракове, лигње, шкољке и ос
тале рептилије – ово је тзв. пост на уљу и вину, и
4. када узимамо храну која је спремана са рибом,
такође више пута у току дана – тзв. пост на риби.

Petrovski post
У току овог поста понедељак, среда и петак се посте на
води; уторак и четвртак на уљу; а субота и недеља на риби.

Gospoinski post
У току овог поста понедељком, уторком, средом, че
твртком и петком се пости на води, суботом и недељом
на уљу, а риба се користи само на Свето Преображење
Господње.

Sreda i petak

Значи за време поста се уздржавамо од употребе меса и
месних прерађевина, млека и производа од млека и јаја, на
за то одређено време.
У Православној Цркви постоје неколико постова које
смо дужни сви да постимо, и то:

Преко целе године овим данима се у исхрани користи
храна спремана на води, осим трапавих (разрешених) се
дмица.

Simvol vere
И Који је васкрсао у трећи дан, по Писму;
И Који се вазнео на небеса
и седи са десне стране Оца;
И Који ће опет доћи са славом,
да суди живима и мртвима,
Његовом царству неће бити краја.
И у Духа Светога, Господа, Животворног,
Који од Оца исходи,
Који се са Оцем и Сином
заједно поштује и заједно слави,
Који је говорио кроз пророке.
У једну свету, саборну и апостолску Цркву.
Исповедам једно крштење за опроштење грехова.
Чекам васкрсење мртвих.
И живот будућег века.

ВЕРУЈЕМ у једног Бога Оца,
Сведржитеља, Творца неба и
Земље и свега видљивог и невидљивог.
И у једног Господа Исуса Христа,
Сина Божијег, јединородног,
од Оца рођеног пре свих векова;
Светлост од Светлости,
Бога истинитог од Бога истинитог;
рођеног, а не створеног,
једносуштног Оцу, кроз Кога је све постало;
Који је ради нас људи и ради нашег спасења
сишао с небеса,
и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве,
и постао човек;
И Који је распет за нас у време Понтија Пилата,
и страдао и био погребен;

Amin!
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KOSOVO I METOHIJA

I

ако je данас под окупацијом

најмоћнијих светских сила, Ко
сово и Метохија ће се увек звати
српском земљом и колевком српства и
православља на простору Балкана.
На 10.887 квадратних километара
површине налази се много светиња ко
је одсликавају присуство православног
хришћанства на овим просторима, из
времена када многе данашње велике си
ле које су учествовале у протеривању
Срба, нису постојале. Косово је Српска
земља на којој су вековима вођени ра
тови и увек су на њему биле велике
светске војске попут данашње америчке
која на Косову жели да оствари свој по
литички циљ.
Вековно право Срба на Косово и
Метохију Шиптари покушавају да ос
поре тврдњом да су они досељени на
Косово пре Срба.
Историјски подаци показују да су
Албанци у појединим срединама на Ко
сову настањени тек после другог свет
ског рата и да су за време комунистичког
режима владавине јаким наталитетом и
неконтролисаним насељавањем из Ал
баније успели да бројно надјачају Србе
који су у то време често били примора
вани да одлазе са Косова и Метохије.
Албански историчари покушавају
да докажу измишљену тезу у вези са
пореклом Албанаца. Наиме они тврде
да су Албанци потомци ратоборних
Илира некадашњих становника Балка
на. Па тако данас на Косову поједина
места носе назив Дарданија, Илирија...
итд. Новорођеној деци све чешће дају
имена која су некада носили дардански
краљеви (Агрон, Теута, Илир, итд.).
Данас као и много пута до сада Ко
сово остаје без свог народа. Срби опет
под најездом смрти беже и остављају
вековна огњишта, а једине живе сведоке
– косовске манастире крволочне убице
српског народа пале и руше. Корачају
ћи стопама Турака и Шиптари данас
скрнаве српске историјске сведоке на
Косову и Метохији. Вековном окупа
цијом српске територије од стране Ту

рака уништено је на стотине манастира
и цркава.
У другој половин двадесетог века
неки од оскрнављених манастира су
поново обновљени. Један од најзаслу
жнијих Срба за васкрснуће уништених
манастира је наш садашњи Српски Па
тријах господин Павле који је служећи
Богу у косовским манастирима под
стицао, обнову старих и изградњу но
вих цркава.
Тек неколико година након оживља
вања појединих манастира, неки од
њих су опет оскрнављени, а монаштво
протерано.
Прогон Срба који је трајао констан
тно у периоду после Другог светског
рата достигао је свој врхунац на крају
двадесетог века.
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И само име Косово (Кос – црна пти
ца) и Метохија (од грчке речи Метох –
црквено имање) потврђује да Косово
припада Србима. Данас Шиптари Ко
сово називају – “Косова”, а област Ме
тохије “Дугађини”. Сама реч Косово,
на албанском језику нема никакво зна
чење, као и остала имена градова на
Косову и Метохији.
Након доласка Кфора и Унмика на
Косово 1999. године сва имена градова
и улица на Косову и Метохији су пре
именована у албанска имена.
Споменици српским јунацима по
пут споменика Кнеза Лазару у Гњилану,
порушени су. Срби бивају убијани на
све могуће начине, рањавани или ки
днаповани, а њихове куће спаљиване.
Данас се број убијених и несталих Ср
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ба на Косову од доласка Кфора мери
хиљадама, број уништених верских (пра
вославних) објеката на стотине као и
више дестина хиљада спаљених срп
ских кућа.
Иако је бројност војника Кфора на
Косову на почетку био око 50.000 вој
ника и неколико хиљада полицајаца као
и радници цивилне мисије, није помо
гло да се расветли ниједан од наведених
злочина.
На Косову се убиство Србина не
броји као злочин, већ на против убице
деце и старих бивају награђивани као
хероји. Од доласка Кфора и Унмик ци
вилне мисије на Косову, струје нема
довољно.
Термолектраном у Обилићу руко
воде странци који произведену струју
продају у суседне земље. Овакво ката
строфално стање снабдевања електри
чном енергијом траје од 11. јуна 1999.
године. Срби се налазе у најнижој гру
пи по приоритету снабдевања.

Broj

1

Многи станови и куће у Метохиј
ским селима и градовима су узурпира
не од стране Албанаца. Унмик цивилна
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мисија на Косову предала је сва овла
шћења на косовску владу. Данас влада
Косова управља свим министарствима.
На “административним прелазима са
Србијом” Унмик администрација је ин
сталирала царинске испоставе на који
ма се царини роба увезена из Србије.
Претпоставља се да на Косову данас
живи око 140.000 Срба у енклавама ко
ји све више подсећају на логоре (Си
ринићка и Средачка Жупа, Косовско
Поморавље, централно Косово, и Ко
совска Митровица са околином).
Школовање Срба на Косову врши
се по плану и програму министарства
просвете Србије. Школске зграде у Ко
совским градовима које су до 1999. го
дине користили Срби запоседнуте су
од стране Албанаца, а докуметација ко
ја је тада затечена у њима уништена је.
Данас српска деца уче школу у импро
визованим објектима без основних ус
лова за рад.
Са Косова је протерано око 300.000
Срба и неалбанаца. Већина протераних
Срба данас живи у колективним цен
трима у Србији.
Док су политичарима пуна уста по
вратка Срба на Косово и Метохију, Срби
који живе на Косову све више напушта
ју своја огњишта, без наде да за њих
има будућности под косовским небом.
Пећка патријаршија
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NOVI KOZARCI

P

итомо равничарско село на се

веру Баната, свега два километра
од Румунске границе. Први пода
ци о насељавању овог подручја датирају
још са почетка XV века, али су врло
оскудни те није познато ко су били ос
нивачи насеља. Током средњег века на
сеље је страдало у угарско-турским
ратовима, па се на средњевековним ма
пама представља као пустара Тојсек. За
време владавине Марије Терезије дола
зи до интензивног насељавања овог
подручја Немцима. За потребе досеље
ника изграђена су два насеља под име
ном Хајфелд и Масторт. Током Другог
светског рата места су држале немачке
окупационе снаге све до 1944. године,
када су снаге Црвене армије ослободиле
ово подручје, а становништво се пову
кло са немачком војском.
После Другог светског рата напу
штена немачка села насељена су коло
нистима из Босанске Крајине. Први
колонисти из Босанске Крајине су сти
гли на Аранђеловдан 21. новембра.

Од 22. јула 1947. године оба насеља
– Хајфелд и Масторт – добијају заје
дничко име Козарци, а од 5. децембра
1948. године имену је додато „Нови”,
те је од тог дана званично име места
Нови Козарци.
Од тог периода почиње убрзан ра
звој места у свим сферама живота. У
историји места није била ниједна го
дина у којој нису изграђивани, рекон
стурисани или унапређивани садржаји
који су живот учинили лепшим и бо
гатијим.
Данас Месна заједница има око 2350
становника, са око 700 домаћинстава.
Дан Месне заједнице је 22. јул, који
се традиционално обележава.
У Месној заједници активно ради
девет удружења и то: КУД „Петар Ко
чић”, ФК „Слобода”, Карате и боди
билдинг клуб „Слобода”, ДВД Нови
Козарци, Удружење возача, Актив же
на, Спортско удружење риболоваца „Зла
тни караш”, Ловачко удружење „Фазан”
и Удружење пензионера.

Од инфрастуктуре у селу је урађено
све осим канализације (асфалтирани су
сви путеви у месту, урађен је водовод
са два бунара, електрична мрежа је ре
конструисана више пута као и јавна
расвета, готово свако домаћинство има
телефон, као и прикључак на гасну мре
жу) што у многоме месту даје још један
квалитет.
У току је изградња храма „СВЕТИ
ИЛИЈА” као и капела на месним гро
бљима.
У области становања из дана у дан
је видљив напредак у изградњи и ре
конструкцији постојећих објеката инди
видуалног становања и објеката од
ширег значаја, као што су здравствена
станица, основна школа, стадион, пар
кови и друго.
Секретар Месне заједнице
Нови Козарци

• • •
Upoznajte najboqe:

U

Радован Гверић

JELENA AJDER

нашим новинама упознаваћемо вас са оним што је добро у Новим Ко

зарцима. Представићемо најуспешније ученике, привреднике, пољопри
вреднике, домаћице, показати најлепше двориште, најлепшу улицу...
Није случајно што у првом броју представљамо Јелену Ајдер. Ова млада и
скромна девојка била је ђак генерације у основној школи „Иво Лола Рибар“ у
Новим Козарцима и у средњој школи „Милош Црљански“ у Кикинди. И само то
би било довољно, да скрене пажњу на Јелену. Али има још много тога...
Поред многобројних признања и награда на општинском и окружном такми
чењу из биологије и српског језика, била је ангажована и у културно уметничком
друштву Петар Кочић у Новим Козарцима. Активно се бавила рукометом у ЖРК
„Кикинда“. Јелена је и добровоњни давалац крви.
После тестирања, на наговор својих професора, постала је и члан МЕНСЕ.
Просто је невероватно шта је све ова девојка за 19 година успела да постигне.
А најлепше од свега је то што јој је узор старији брат Петар, који је студент
Електротехничког факултета. После четири године у средњој медицинској школи,
њене амбиције су да настави да помаже људима. Каже: „Позив лекара ми се изу
зетно допао. Могућност помагања другима, онда када им је то најпотребније,
веома ме је привукла. Искрено се надам да ће моји снови постати стварност,
сигурна у својој намери да истрајем на путу до још једне, у овом тренутку мени
најзначајније дипломе, дипломе лекара.“
Искрено желимо Јелени Ајдер да успе у томе, сигурни да ћемо још писати о њој.
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@IVOT
PENZIONERA

U

Новим Козарцима активно ра

ди Удружење пензионера које бро
ји четристо чланова и то: старосни,
инвалиди рада, војни, занатлије и пољо
привредници. Удружење има свој дом у
којем се одвијају одређене активности
неопходне за чланове пензионера. Дом
је отворен сваког дана, ради двократно
за посетиоце у којем се може попити ка
фа, играти шах, домине, читати штампа.
Удружење пензионера има хуману
улогу да води бригу о болесним члано
вима и штити њихов стандард. Један од
задатака је и стварање услова за дру
жење чланова, на чему је до сада доста
урађено. На овај начин желео бих да се
захвалим Месној заједници Нови Ко
зарци која нас разуме и подржава у на
шем програму.
У Дому пензионера активно се дру
жи Актив жена, који игра значајну улогу
у животу и раду Месне заједнице Нови
Козарци. Одбор удружења организује
дружења са осталим удружењима из
наше околине па и шире. Тако имамо
одличну сарадњу са удружењем пензи
онера из Сирига.
Организујемо излете у природу, на
Фрушку Гору. Ангажовали смо лекара
за проверу здравственог стања дијабе
тичара, бесплатно за све заинтересова
не. Сваког четвртка ангажован је мушки
фризер за потребе чланова.
Удружење се укључило на спрово
ђењу активности о изјашњавању о уво
ђењу самодоприноса два одсто на пет
година. Пензионери су прихватили про
грам Месне заједнице и 283 члана су се
изјаснила за прикупљање средстава. У
првом плану била је жеља пензионера
да се оспособе две сале за потребе гра
ђана за радост и жалост. На наше ве
лико задовољство Месна заједница је
испунила договор на чему им се захва
љујемо у име свих пензонера.
На позив Месне заједнице наше
удружење масовно је учествовало на
акцији на ограђивању депоније у Но
вим Козарцима, организоване су акције
уређења села за дан планете. Учество
вали смо у акцији кошења траве у Војној
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касарни Кикинда, као помагању задру
зи „Слобода“ у сређивању воћњака на
економији. Активно смо радили на ра
сподели хуманитарне помоћи угроже
ним пензионерима, редовно обилазимо
болесне пензионере. Организовали смо
акцију на прикупљању средстава за на
бавку возила за потребе здравства.
Такође смо учествовали на дона
торској вечери, коју је организовала цр
ква која је у изградњи, приложили смо

10.000 динара у виду помоћи, помагали
смо Здравствену станицу Нови Козар
ци, Добровољно ватрогасно дриштво,
Фудбалски клуб „Слобода“.
На основу наведених података мо
жемо закључити да ово удружење игра
значајну улогу у животу и раду у Ме
сној заједници.
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проблеме и нађу начин да помогну. Ни
је им било тешко, јер су виделе да сво
јом глумом и песмом, неком ко је тужан
или болан, бар за тренутак могу изма
мити осмех, а спортом и резултатима
осетити да вреде и кренути даље.
О њиховом раду најбоље говоре
бројне дипломе, захвалнице, признања
и награде. И не само у Новим Козар
цима, већ и у Кикинди, Руском Селу,
Мокрину, Сремској Митровици, Срп
ској Црњи, Банатском Великом Селу,
Иђошу... Споменимо само прва места у
припремању пита и штрудле, радне ак
ције за пошту, ловце, цркву, посете Де
чијем селу, болници или ментално
оболелим... Ништа мање није вредна ни
захвалност у очима девојчице повређе
не у саобраћајној несрећи, ни речи за
хвалности породице која нема средстава
за живот.
И тако су опстале све ово време, и
на своју и нашу радост. Од 1977. године
председница је Мирела Благојевић. На
стављају хуманитарни рад, не осврћући
се на све недаће и проблеме. Прилаго
ђавају свој рад новим временима. Са
рађују са Месном заједницом, и свим
удружењима и установама у селу. По
плану и програму активности су угла
вном хуманитарне. Састају се сваког
четвртка у Дому пензионера и догова
рају како даље. У исто време, траже
начин да добију и опреме сопствене
просторије. Грабе у ново сутра уз много
одрицања, жеље, воље, упорности, да
се покаже и види шта је Актив жена.
Мирела Благојевић истиче да су
жене из Нових Козараца у свом активу,
радне, квалитетне, одговорне, смерне,
карактерне, светране, упорне и веома
хумане. Поносна сам што сам са њима,
желим да наставе, како у раду тако и у
сарадњи, каже госпођа Благојевић.
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ктив жена Нових Козараца је ос

нован пре 32 године и то сасвим
случајно”, прича једна од најста
ријих чланица, Љуба Бабић. Она је била
чланица од оснивања па до данас. Из
ложба ручних радова у основној школи
је одиграла кључну улогу. Многе жене
су донеле радове да мештани виде њи
хово умеће и то је уродило плодом, па
су се тако и зближиле. Дошли су на
идеју да се удруже и организују Актив,
па је одмах изабрана прва председница
Нада Додик. Окупиле су се жене разли
чите старосне доби у јединствен и тада
несвакидашњи Актив жена Нови Ко
зарци.
На својим прелима, тако су некада
састанке називали, преле су, плеле, хе
клале, везле и своје радове излагале у
многим местима, а за то су добијале
награде и захвалнице. Обрађивале су
земљу, сијале репу и кукуруз, копале у
задрузи и за тај новац куповале основне
ствари које су биле потребне за Актив.
Пекле су пите, крофне, чистиле парко
ве, садиле руже, организовале прославе,
помагале онима којима помоћ треба.
Дочекивале су оне и рањенике, иш
ле им у посету у Меленце, носећи пуне
руке, и прегршт добре воље, да би им
олакшале бол и патњу. Учествовале су
с успехом у драмској секцији, органи
зовале приредбе... У фолклору су имале
своју изворну групу. Бавиле су се спор
том (куглање, пикадо...), а резултати су
били изузетно добри.
Све су радиле без материјалне по
дршке, али се нису дале и нису одуста
јале. Крале су, једноставно, своје време,
да буду ту, да се друже, да схвате нечије
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рвохришћанска је вера, од Бога

нам дана и од Светих Апостола
предана, да славимо Бога и Ње
гове Светитеље. Слављење Бога и Божјих
Угодника: Анђела, Апостола, Пророка,
Мученика, Светитеља, Преподобних и
свих Праведника, јесте наш хришћан
ски православни животни став, којим
исповедамо веру своју у прави циљ и
смисао нашег људског живота и овде на
земљи и у вечности. Јер ко слави Бога и
Божје Светитеље, неће славити никакве
лажне богове ни пролазне и смртне љу
де овога света. Ко слави Бога и Божје
Свеце, као праве и истините, бесмртне
људе, који из овог пролазног и смртног
живота Богом Живим пређоше у живот
вечни и бесмртни, тај ће се и сам славом
Божјом прославити и Богу и Светима
уподобити, јер ће од Бога бити заједно
са Светима прослављен у вечном Цар
ству Небеском.
Српска Слава, као домаће празно
вање Светитеља – заштитиника поро
дице, несумњиво је настала заслугом
Светог Саве Српског и Његових директ
них наследника, када су потиснути ос
таци паганства у народу, и Славе
доведене у сагласност са хришћанским
начином слављењем Бога. Њеном утвр
ђивању и развијању у снажан црквено
– народни обред могао је допринети ви
шевековни тешки период турске влада
вине. За своје заступнике и молитвенике
пред Господом, Срби су најчешће узи
мали Мајку Божју или неког другог Све
титеља на чији су дан крштени (примили
хришћанство). Од дана прихватања Сла
ве, Срби су се свим силама залагали да
тај дан што свечаније прославе. Слава
се преносила с колена на колено, са оца
на сина и није се гасила ни у најтежим
тренуцима наше историје. Србин је сла
вио Славу у рову, у логору и ма где био
и под било каквим околностима се нашао.
Наша Крсна Слава, коју славимо по
себно у сваком дому и свакој породици
(ако се нисмо одрекли вере Христове и
имена Србиновог), молитвама Светога
кога славимо оживљава у нама и душа
ма нашим свету и светлу успомену на
онај дан када смо се сви породично кр

стили, када смо се и наши преци и ми
за њима вером и крштењем у Христа
ухристовали и охристовили.
Славећи нашу домаћу Славу, ми не
престајемо славити и своју црквену, хра
мовну Славу, заједно са својом браћом
парохијанима; и то је наша заједничка
света Преслава. А кад славимо своју
домаћу и породичну Славу, не славимо
је опет сами у кући, нити само у кући,
него најпре са осталим православним
хришћанима у Цркви, на заједничкој
светој Служби, светој Литургији, где су
присутни и сви Божји Анђели и сви Све
ти, и где се спомињу сви наши живи и
упокојени, па тек онда и у дому своме.
И опет у дому не славимо је сами, него
у задрузи и заједници са својом поро
дицом, са својим ближњима и сродни
цима, са суседима и пријатељима, и са
сваким намерником Божјим који нам
тог дана дође у дом, макар био и просјак
и убожјак, поготову он. Јер је и он, као
и сваки човек, слика Божја и брат Хри
стов и наш.
Многи наши људи се хвале данас ка
ко и даље славе Славу, али на жалост,
те “Славе” се претварају у најобичније
гозбе уз обиље хране. У многим срп
ским кућама нема славске иконе, нема
кандила, не меси се колач, не прави се
славско жито, не пали се славска свећа,
не врши се обред њиховог освећења.
Слава треба бити достојно прослављена
у складу са нашим старим обичајима (у
наредним бројевима наших новина го
ворићемо о томе детаљније).
Породица треба да отпочне да сла
ви онда када се осамостали. Када се
ожењени син одвоји од родитеља и по
грађанским мерилима оснује посебно
домаћинство, нема разлога да се и у цр
квеном смислу не сматра посебном ће
лијом великог организма Цркве. Зашто
да лишава себе и своју породицу благо
датних дарова које доноси Слава? Отуд
је погрешно уверење, које постоји у не
ким нашим крајевима, да син ако је и
одвојен од родитеља не треба да слави,
јер има жива оца или старијег брата!
Још се понегде догађа да породица не
слави ако је те године у жалости, што је
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такође погрешно, а указује на несхва
тање суштине празновања Славе!
Ако постоје материјалне могућности
може се, (али није обавезан), припре
мити и славски ручак да се угосте ро
ђаци, пријатељи и комшије, а са њима и
чланови породице. За време ручка оби
чно се наздравља и диже се здравица.
Увек се мора позвати на умереност, јер
ово није никаква гозба, већ Српска Сла
ва. За неке Славе увек се спрема посно
послужење, јер увек падају у току вели
ких постова (као Свети Никола, Свети
Игњатије Богоносац, итд.). За друге Сла
ве, које не падају у току неког од четири
велика поста, посно послужење се спре
ма ако гости долазе у среду или петак
(без обзира у који дан Слава иначе па
да) – штавише, сваки православни хри
шћанин би требало да пости средом
(због издајства Јудина), и петком (због
Христовог распећа на крст).
Међутим, ако се нема материјалних
могућности за припрему славског ручка,
не сме се заборавити и Српска Слава,
вршење славског обреда и молитва Бо
гу за напредак и срећу свих чељади у
дому који тога дана слави свог зашти
тиника.
Славу треба славити увек, ма у ка
квим се приликама човек налазио – у
срећи или несрећи, у радости и у жа
лости, само треба разликовати битно од
небитног – одвојити прослављање Све
титеља од обичне гозбе, Славу од оби
чног весеља. И док Славску трпезу може
припремити онај који има, а веселити
се онај који није у жалости, дотле за
Славску свећу, Славски колач, мало цр
ног вина, кољива, тамјана и мало зеј
тина требало би да се у току године
свако постара и спреми и да се кроз ту
молитвену успомену одужи своме Све
титељу.
Срби никада не треба да занемарују
своју Славу. Православна вера их је кроз
векове одржала и очувала, зато и они
треба да чувају своју веру, не као обичај
него као свесно убеђење.
И треба увек да потврде народну
истину:
Где је Србин, ту је и Слава!

