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Распоред богослужења - јул, август и септембар 2012. године
Сваке недеље и празника Света Литургија у 10 ч.

Датум (по новом
календару)
7. јул – субота
12. јул – четвртак
2. август
14. августа
19. август – недеља
28. август – уторак
11. септембар –уторак
21. септембар – петак
27. септембар –
четвртак

ПРАЗНИК
Рођење Св. Јована Крститеља – Ивањдан
Петровдан - Крај Петровданског поста
Илиндан
Почиње Госпојински пост
Преображење Господње - након Свете Литургије
благосиљање грожђа
Успење Пресвете Богородице - Велика Госпојина
(Крај Госпојинског поста)
Усековање главе Св. Јована Крститеља - пост
Рођење Пресвете Богородице, Мала Госпојина - пост
Воздвижење Часног Крста – Крстовдан - пост

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ОДРЖАВАЊА БОГОСЛУЖЕЊА
И ВЕРСКИХ ОБРЕДА МОЖЕТЕ ДОБИТИ КОД НАДЛЕЖНОГ
СВЕШТЕНИКА ДЕСИМИРА ВИДОВИЋ
телефон (604) 501 – 9477
desimirvidovic@gmail.com
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ЦРКВЕНИ ПРАЗНИЦИ- ЖИТИЈА
СВЕТИХ
Православни календар и житија светих за сваки
дан можете наћи на следећој презентацији:
http://www.crkvenikalendar.com/

ВИДОВДАН
28.06.2012
Јулиански (црквени) календар:
15.06.2012
Видовдан је непокретни вјерски празник кога
празнује Српска православна црква 28. јуна и један
од највећих српских празника. Спада у непокретне
празнике, а по старом календару је 15. јуна. Код
Срба је познат под називом Видовдан. Значај
Видовдана за српски народ проистиче из
историјских догађаја који су везани за тај датум. Од
свих је најзначајнији Косовски бој, погибија кнеза
Лазара (1371-1389) па се тог дана, поред светог
Амоса, од почетка XX вијека слави и црквени
празник Светог великомученика кнеза Лазара и
светих српских мученика.
Житије Светог Кнеза Лазара
Лазар Хребељановић је највероватније рођен 1329.
године у Прилепцу
код Новог Брда. Тај
град
је
добио
његов отац Прибац
Хребељановић од
краља
Душана
Немањића
као
награду за службу
на његовом двору.
Историја за сада не
зна како се звала
мајка
Лазара
Хребељановића.
Не зна се такође ни
колико је тачно браће и сестара имао.
Отац Лазара је био логотет на двору краља Душана у
Приштини. У доба када се краљ Душан крунисао за
цара, Лазар Хребељановић је имао око 17. година.
Породично богатство Хребељановића је било веома
мало и обухватало је само утврђени град Прилепац
(где се Лазар родио) и град Призренац. Као младић
Лазар је служио на двору цара Душана. О томе
говори и „Повесно слово о кнезу Лазару", као и
патријарх Данило. Као дворски чиновник Лазар је од
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цара Душана добио титулу ставиоца и са овом
титулом је имао велико учешће у политичком
животу царевине. На двору је срео деспота Јована
Оливера, ратничког кесара Прељубу, деспота Дејана
и кесара Војихну.
Лазар Хребељановић се 1353. године оженио
ћерком великог кнеза Вратка Милицом. Њен отац је
био из рода Немањића по линији великог жупана
Вукана. После напрасне смрти цара Душана
Немањића 20. децембра 1355. Лазар Хребељановић
као дворанин је присуствовао сахрани у маузолеју
Светог Арханђела код Призрена. Ту је Лазар могао
да види како су у југозападном углу храма сахрањују
посмртни остаци цара Душана и како се гробница
затвара са поклопцем од беличастог мермера на
којем је извајан високи рељеф цара Душана.
Победом на Марици Турцима је био отворен пут за
даља поробљавања српских покрајина. Мањи
одреди турске војске сејали су пустош по селима и
трговима. „Страх... невоља и несрећа љуто су обли
све градове и западне пределе..."Лазар се почиње у
свим интитулацијама називати „Господин все
Србљем", „Кнез Србљем", што у ствари значи „Кнез
или владар српских земаља". Поред тога, Лазар
употребљава и краљевско владарско име Стефан
Лазар. Чак се на аверсу очуваног печата на
„Лазаревој даровној повељи" Хиландару из 1379.
налази лик Стефана Првомученика, заштитника лозе
Немањића. У повељама се потписује црвеним
мастилом. Од битног значаја, у складу са
средњовековном државноправном теоријом је то
што је Лазар поседовао црквени легитимитет.
Угрожен од Турака, изложен сталној опасности да га
нападне Никола Алтомановић, страхујући и од
напада Угара кнез Лазар је морао и енергично и
мудро да дела на јачању одбрамбене моћи своје
државе. Пошто је имао велики број женске
родбине, претежно женидбеним везама успео је да
окупи око себе своје моћне суседе. Сестру Драгињу
удао је за челника Мусу, господара рударског краја
око Копаоника, града и жупе Брвеник, а кћер Мару,
1371. године, за Вука Бранковића. Две млађе своје
кћери предао је кнез Лазар сватовима у Крушевцу.
Јелена се удала за Ђурђа Страцимировића Балшића,
„господара всом Зети и поморју", а Теодору за
Николу Горјанског Млађег, угледног феудалца у
Јужној Угарској (Мачва).
Удадбама, успостављањем савезничких односа и
оружаном борбом са непокорним великашима
успео је кнез Лазар да ојача и територијално
прошири своју државу. Са околним великашима
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основао је неку врсту породичног савеза, коме је он
био на челу. Најмоћнији чланови савеза после кнеза
Лазара били су његови зетови Вук Бранковић и
Ђурђе Страцимировић Балшић. Са смрћу цара
Уроша нестало је царског достојанства. Пошто је по
протоколу византијског двора, који је примењиван и
на српском двору, само цар могао додељивати
висока звања, те је Лазар остао у звању кнеза а Вук
Бранковић има законско право само на наслов
„господин". „Благоверни и христољубиви и Богом
просвећени кнез Лазар и љубазни му син господин
Вук", забележио је непознати летописац 1387.
године, „када су владали свим српским земљама и
поморским и тако у слози и љубави побеђивали
непријатеље своје".
Удруженим снагама кнеза Лазара и босанског бана
Твртка, 1373. године побеђен је, заробљен у Ужицу
и ослепљен Никола Алтомановић. Победници су
поделили његову област. Бану Твртку је припао и
манастир Милешево у коме је сахрањен Свети Сава.
Потомак Немањића по женској линији, бан Твртко је
одлучио да се 1377. године крунише за краља Босне
и Србије. Обред крунисања извршен је на гробу
Светог Саве. Непомућено пријатељство кнеза Лазара
са краљем Твртком јасан је доказ да је Твртков
поступак сматран сагласним са средњевековним
поимањем легитимности наслеђа престола. То,
међутим, никако не значи да је кнез Лазар престао
да се сматра главним владаоцем на територији
српског царства, тим пре што је и он преко своје
жене Милице био у сродству са изумрлом
династијом Немањића.
Веран традицији владара на српском престолу, кнез
Лазар је прегао да подигне ауторитет цркве и учини
је моћном потпором у борби за учвршћење своје
власти и одбрану од Турака. У том циљу сматрао је
неопходним да измири Пећку и Цариградску
патријаршију, које су биле у непријатељству од доба
проглашења Пећке патријаршије 1346. године када
се краљ Душан крунисао за цара. После дугих
преговора у којима се истакао монах Исаија, до
измирења је дошло 1375. године. Обред свечаног
признања Пећке патријаршије обављен је у
патријаршијској цркви у Пећи. Била је то велика
свечаност, којој су, поред многобројних велможа и
црквених
великодостојника,
присуствовале
монахиње Јелисавета (монашко име царице Јелене),
и Јефимија, удовица деспота Јована Угљеше.
Монахиња Јелисавета умрла је почетком новембра
1376. године. Вероватно по договору са кнегињом
Милицом, Јефимија је одмах после њене смрти
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дошла у Крушевац и настанила се у двору кнеза
Лазара.
Када му се у Крушевцу родила и пета кћер Оливера,
кнез Лазар је вероватно изгубио сваку наду да ће
добити наследника престола. Зато није тешко
замислити радост супружника када им се 1377.
године родио син, који је на крштењу, по традицији
лозе Немањића, добио име Стефан. После Стефана
кнегиња је родила још два сина Вука и Добривоја.
Добривоје је умро као дете а Вук је растао уз
Стефана који није био много старији.
Привредни и културни напредак државе кнеза
Лазара ометан је сталним покушајима Турака да је
подчине. Зато је кнез био принуђен да усредсреди
своју пажњу на војне припреме. На територији своје
државе први пут се сукобио са јачим одредом
турске војске 1380/1381. године када су његове
војсковође Цреп и Витомир победили Турке на
Дубравици код Параћина.
Мада поражени у Босни код Билеће 1388. године,
Турци су одлучили да и по трећи пут нападну кнеза
Лазара. Обавештен о њиховим припремама, кнез
Лазар је 1389. године преко свог зета Николе
Горјанског, мачванског бана, уговором са Угрима
осигурао залеђе и прегао да прикупи што већу
војску за предстојећу битку. Обратио се за помоћ и
краљу Твртку, који је и по својој титули био дужан да
учествује у борбама за одбрану независности
Србије.
Обавештен да ће Турци покушати продор преко
Косова, кнез Лазар је на челу своје војске средином
јуна дошао на Косово.
„Пођимо, браћо и чеда", - обратио се кнез Лазар
уочи битке војницима, како је записао непознати
летописац у Повесном Слову о кнезу Лазару,
„пођимо на подвиг који је пред нама, угледавши се
на наградодавца Христа. Смрћу послужимо
дужности, пролијмо крв нашу, искупимо живот
смрћу и дајмо удове наших тела непоштедимо за
част и отачаство наше, а Бог ће се свакако смиловати
на остатке наше и неће истребити до краја род и
земљу нашу ".
Што се тиче сукоба са Османлијама, летописи
говоре да је Лазар имао успеха у борбама с њима.
Године 1386. Орханов син, Мурат I је предводио
војску на Србију. Српска војска, с кнезом Лазаром на
челу, налазила се на Топлици (на Плочнику) и тада је
спречен дубљи продор непријатеља у унутрашњост
земље. Из сажетих вести летописца стиче се утисак
да су два владара избегла сукоб.
После смрти Угарског краља Лудовика I (1382), кнез
Лазар је одбио положај турског вазала и заједно са
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краљем Твртком умешао се у династичке сукобе у
Угарској. Међутим, српска држава није морала да
брани само северну границу већ и јужну - на Косову.
Турска хорда је прешла преко земљаља браће
Драгаша и на помолу је висио неизбежан сукоб са
Србијом. Битка се одиграла на Видовдан 28. јуна
1389. године на пољу Косову.
У окршају првог сукоба Срби су победили Турке.
„Међу војницима" , пише Константин Филозоф у
Житију деспота Стефана Лазаревића, „који су се
борили пред војском беше неки веома благородни
Милош а овај да покаже верност, а уједно и
храброст, нађе згодно време, устреми се ка самоме
великом начелнику. А кад је био близу, изненада
појури и зари мач у тога самога гордога и страшнога
властодршца. А ту и сам паде од њих. У први мах
одолевали су Лазареви људи и побеђивали су. Али
већ не беше време за избављање. Стога и син тога
цара ојача опет у тој самој бици и победи. Шта је
било после тога? Постиже Лазар блажену смрт тако
што му је глава посечена, а његови мили другови
молили су усрдно да погину пре њега и не виде
његову смрт. Ова битка била је године 6897. месеца
јунија 15. дан. А тада, тада не беше места у целој тој
земљи где се није чуо тужни глас ридања и вапај
који се не може ни са чиме упоредити тако да се
ваздух испунио..."
На Косову пољу: „мученик Христов постаде велики
кнез Лазар" (Деспот Стефан: натпис на стубу
мраморном на Косову), избором и опредељењем за
небеско испуни речи Његове: „Од ове љубави нема
веће до ако ко положи живот за ближње своје". Јн
15;13. Ономе који је учинио избор достојан
Небеског Цара народ непоколебљиво имену додаје
- цар - и овенчава га ореолом светавштва а Црква
канонизује, већ неколико година после погибије.
Из Митрополијске цркве у Приштини тело Кнеза
Лазара 1390/1391. год. пренесено је у његову
задужбину манастир Раваницу. Због надирања
Турака и становништво и монаштво бива принуђено
да напушта огњишта и светиње. Са собом носи и
највећу драгоценост - мошти Лазареве. Наставља
светитељ да дели судбину свог народа, преко
Београда до Сент Андреје у Угарској после неколико
година пренесен у фрушкогорски манастир Врдник
(Нова Раваница). Током Другог светског рата, године
1942. због усташких пустошења православних
светиња у Срему, мошти бивају пренесене у Саборну
цркву у Београд.
Године 1954. Свети архијерејски сабор СПЦ донео је
одлуку о преношењу моштију Св. Кнеза у Раваницу.
Ова одлука се спроводи о шестотој годишњици

Косовске битке, 1989. године и то тако што су
његове мошти излагане на путу кроз велики број
српских градова и манастира. Тако је од Видовдана
1988. до августа 1989. ћивот из Београдске Саборне
цркве преко манастира Врдника, Озрена, Троноше и
Ћелија, затим Шапца, Ваљева и Крагујевца, па
манастира Жича, Љубостиња и Павлица пренесен до
Косова. На Газиместану, месту косовске битке,
одржан је помен а потом, после боравка у
манастиру Грачаница и свечаних видовданских
богослужења, ћивот са Лазаревим моштима преко
Ниша, Крушевца и манастира Манасија, пренесен је
у Раваницу.

Рођење светог Јована Претече и
Крститеља Господњег – Ивањдан
07.07.2012
24.06.2012

Јулиански

(црквени)

календар:

Када
је
Незалазно
Сунце Правде
Христос
Спаситељ наш
хтео да засија
свету, и већ
био
савио
небеса
и
сишао
у
чистију
од
неба
девичанску
утробу,
требало је да
се најпре роди
од нероткиње
Његова звезда
даница - свети Јован Претеча, да би ишао испред
Господа као предвесник, проповедајући и говорећи:
Иде за мном јачи од мене (Мк. 1, 7). Стога, када се
светој Јелисавети наврши време да роди, она роди
сина у старости својој, од оматореле утробе, као што
у старо време Сара роди Исака. Тако, једно чудо
претходи другоме чуду: пре но што Дјева роди
Христа, стара Јелисавета роди Претечу Христовог, да
би људи, видевши надприродно рођење од
старице, поверовали надприродном рођењу које је
имало бити од безбрачне девице, и рекли себи:
"свемогућа сила Божја, која раздреши неплодност
старице, у стању је да и чедну Дјеву учини Мајком".
- Зато чудесном рођењу Христовом претходи
чудесно рођење Претече. То би тако зато, да се
5

Православна вера
једним чудом свет припреми за примање другог
чуда: да људи, угледавши старицу матер, лакше
приме увекдевујућу Матер; да људи, поставши
сведоци необичног рођења од престареле
Јелисавете, припреме себе за вест о чудноватом
рођењу Христа од Дјеве. Јер и у једној и у другој
матери чин рођења превазилажаше законе
природе, пошто је тако хтео Бог, коме се као Творцу
повињава
свака
природа.
Када Јелисавета роди Претечу, чуше њезини суседи,
сродници и познаници, и радоваху се заједно с њом
што Господ показа велику милост Своју на њој,
избавивши је од укора бездетности. Тако се
испунише речи светог благовесника Божјег
Архангела Гаврила, који беше рекао Захарији: Жена
твоја Јелисавета родиће ти сина, и многи ће се
обрадовати рођењу његовом (Лк. 1, 13. 14). Тада се
радоваху како сродници тако и они који гораху
пламеном жељом за очекиваним Месијом. Јер, иако
они не знађаху да је већ настала тајна оваплоћења
Христова, ипак у време рођења Претече Христова,
дух њихов покреташе се на радост, пошто Дух Свети
весељаше срца њихова, и они у рођењу Претечином
добише као неко уверење да ће дочекати
очекиваног
Месију.
У осми дан по рођењу Претече дођоше свештеници
и сродници у дом Захаријин, да обрежу дете, и
хтедоше му дати име оца његова - Захарија. Али
мати дететова не пристајаше на то. Јер, будући
супругом мужа-пророка и мајком сина-пророка,
света Јелисавета беше и сама испуњена пророчким
даром, и по пророчком предзнању настојаваше да
њеном сину надену име Јован. То име она није
могла чути од свога мужа, јер се Захарија врати из
храма дома са језиком свезаним немилом, те не
могаше испричати својој супрузи да је видео анђела
који му је објавио благовест о зачећу сина и
наредио да му се надене име Јован. Дакле, Духом
Светим упућена, света мајка као пророчица даје
младенцу име Јован, као што она и раније пророчки
познаде долазак к њој Божје Матере и рече: Откуда
мени ово да дође мати Господа мога к мени? (Лк. 1,
43).
Тада свештеници и сродници стадоше знацима
питати Захарију, какво би име он хтео да надене
младенцу. А он заискавши дашчицу, написа: "Јован
му је име". И одмах се Захарији отворише уста, и
језик му се раздреши од немила, и стаде говорити
благосиљајући Бога. И чуђаху се сви толиким

број 1
чудесима: старици која роди, матери и немом оцу
који се без договарања сложише у погледу имена
своме сину, немоме оцу који одмах проговори и
написа руком оно што језиком изговори, и имену
Јовановом које као кључ отвори уста оцу на
прослављање Бога. Слушајући речи Захаријине, сви
се са страхом дивљаху, и о свему томе причаше се
по целом планинском крају Јудеје, тојест у околини
свештеног града Хеврона, у коме бејаше дом
Захаријин.
Овај град са околином још у дане Исуса Навина би
додељен свештеничком племену Ароновом. Од
Јерусалима удаљен осам сати хода, подаље од
Витлејема на великој висини. Називао се "Горски
град" због високих гора на којима се налазио, а
околина његова називала се "горски крај", као што о
томе пише у Еванђељу приликом путовања
Пресвете Богородице к њеној рођаци Јелисавети:
Марија уставши отиде (из Назарета Галилејског)
брзо у планински крај, то јест у Хеврон, и уђе у кућу
Захаријину, и поздрави се с Јелисаветом (Лк. 1, 39).
Ту дакле, у Хеврону, у том планинском крају, збише
се сви ови необични и чудесни догађаји, о којима се
говори горе. И сви који чуше о тим догађајима,
веома се дивљаху и у недоумици се питаху: Шта ће
бити
из
овога
детета?
(Лк.1,66).
И рука Господња беше са новорођеним младенцем,
умножавајући у њему благодат Божију и чувајући га
од мача Иродова. Јер о чудесном рођењу Јовановом
дође глас и до Ирода. и он се много чуђаше,
говорећи у себи: "Шта ће бити из овога детета?" А
када се у Витлејему јудејском роди Господ наш Исус
Христос, и са Истока дођоше мудраци и распитиваху
о новорођеном цару Јудејском, тада Ирод,
пославши војнике у Витлејем да побију тамо сву
децу, сети се и Јована, сина Захаријина, о коме је
чуо много чудесних ствари, и питаше се у себи: "Да
није он будући цар Јудејски?" И одлучивши да убије
и њега, он нарочито посла убице у Хеврон у кућу
Захаријину. Али послане убице не нађоше светог
Јована, јер када у Витлејему отпоче безбожно
убијање деце, глас и кукњава тамошња допреше и
до Хеврона који није много удаљен од Витлејема, и
сазнаде се разлог те кукњаве. Онда света Јелисавета
одмах узе младенца Јована и побеже у високе пусте
горе; а свети Захарија у то време налажаше се у
Јерусалиму, држећи по обичају свештенства чреду
своју у храму. Света пак Јелисавета, кријући се по
горама, са сузама се мољаше Богу да заштити њу са
дететом. И када са врха горе угледа војнике где се
приближавају, она завапи ка стени пред којом се
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обрете: Горо Божија, прими мајку са чедом!
И тог часа се отвори стена и прими унутра
Јелисавету са дететом, и тако их сакри од убица који
су их тражили. А војници, не нашавши онога кога су
тражили, вратише се празних руку к ономе који их
беше послао. Тада Ирод посла свог оруженосца у
храм к Захарију да му каже: Дај ми сина твог! - Свети
Захарије одговори: Ја сада служим Господу Богу
Израиљеву, а о сину мом не знам где је.
Силно разјарен, Ирод поново посла војнике к
Захарији наредивши им да, ако Захарија не преда
сина, онда убију њега сама. Војници, свирепи као
зверови, похиташе да изврше наређење безаконог
цара, и са јарошћу говораху свештенику Божјем: Где
си сакрио свога сина? Предај нам га, јер је цар
наредио да тебе одмах убијемо, ако нам не предаш
сина свог. - Свети Захарија им одговори на то: "Ви
ћете убити тело моје, а Господ ће примити душу
моју". - Тада убице, извршујући Иродово наређење,
јурнуше и убише светог слугу Божјег између храма и
олтара (Мт. 23, 35). А проливена крв његова стврдну
се на мермеру и постаде као камен, за сведочанство
Иродова злочина и на вечну осуду његову.
Међутим, света Јелисавета са Јованом, скривена
Богом, борављаше у отворившеј се стени. У њој се,
по наређењу Божјем, образова пећина за њих, и
потече извор воде, и над пећином израсте палма,
пуна урми. И сваки пут, када је наступало време
узимању хране, то се дрво савијало и они су јели од
рода његова, а када би се наситили, дрво се опет
усправљало.
Четрдесет дана по убиству Захаријином света
Јелисавета се престави у тој пећини. Од тога
времена свети Јован беше храњен анђелом
Господњим до свога пунолетства, и чуван у пустињи
све до дана јављења свога Израиљу. Тако рука
Господња чуваше и заклањаше светог Јована, да би
у духу и сили Илијиној ишао испред лица Господња
и припремио пут Њему који долази да спасе род
људски. Због свега тога нека се слави Христос Бог Спаситељ наш, са Оцем и Светим Духом вавек.
Амин.

Свети апостол Петар – Петровдан
12.07.2012
29.06.2012

Јулиански

(црквени)

календар:

Син Јонин, брат Андреје
првозваног,
из
племена
Симеонова,
из
града
Витсаиде. Био је рибар, и
најпре се звао Симеоном, но
Господ је благозволео назвати
га Кифом, или Петром (Јн 1,
42). Он је први од ученика
јасно изразио веру у Господа
Исуса рекавши: „Ти су Христос,
Син Бога живога” (Мт 16, 16). Његова љубав према
Господу била је велика, а његова вера у Господа
постепено се утврђивала. Када је Господ изведен на
суд, Петар Га се три пута одрекао, но само један
поглед у лице Господа - и душа Петрова била је
испуњена стидом и покајањем. После силаска
Светога Духа Петар се јавља наустрашивим и силним
проповедником Јеванђеља. После његове једне
беседе у Јерусалиму обратило се у веру око три
хиљаде душа. Проповедао је Јеванђеље по
Палестини и Малој Азији, по Илирику и Италији.
Чинио је моћна чудеса: лечио је болесне,
ваксрсавао мртве; чак и од сенке његове
исцељивали су се болесници. Имао је велику борбу
са Симоном Волхом, који се издавао за бога, а у
ствари био је слуга сатанин. Најзад га је посрамио и
победио. По заповести опакога цара Нерона,
Симоновог пријатеља, Петар би осуђен на смрт.
Поставивши Лина за епископа у Риму и
посаветовавши и утешивши стадо Христово, Петар
пође радосно на смрт. Видећи крст пред собом, он
умоли своје џелате, да га распну наопако, пошто
сматраше себе недостојним да умре као и Господ
његов. И тако упокоји се велики слуга великог
Господара, и прими венац славе вечне (в. 16.
јануар).

Свети апостол Павле
Родом из Тарса, а од племена
Венијаминова. Најпре се звао
Савле, учио се код Гамалила,
био фарисеј и гонитељ
Хришћанства.
Чудесно
обраћен у веру хришћанску
самим Господом, који му се
јавио на путу за Дамаск.
Крштен од апостола Ананије,
прозват Павлом и увршћен у службу великих
апостола. Са пламеном ревношћу проповедао
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Јеванђеље свуда од граница Арабије до Шпаније,
међу Јеврејима и међу незнабошцима. Добио назив
апостола незнабожаца. Колико су страховита била
његова страдања, толико је било његово
натчовечанско стрпљење. Кроз све године свог
проповедања он је из дана у дан висио као о једном
слабом кончићу између живота и смрти. Пошто је
испунио све дане и ноћи трудом и страдањем за
Христа, пошто је организовао цркву по
многобројним местима, и пошто је достигао ту меру
савршенства, да је могао рећи: „Не живим ја него
Христос живи у мени”, тада је био посечен у Риму, у
време цара Нерона, кад и апостол Петар.

Свети пророк Илија – Илиндан
2.08.2012
20.07.2012

Јулиански

(црквени)

календар:

Венијаминово, са престоницом у Јерусалиму, и
царство Израиљево обухватајући осталих десет
племена, са престоницом у Самарији. Првим
царством владаху потомци Соломонови, а другим
потомци Јеровоама, слуге Соломонова. Највећи
сукоб имаше пророк Илија са израиљским царем
Ахавом и његовом опаком женом Језавељом. Јер
ови се клањаху идолима и одвраћаху народ да
служи Богу јединоме и живоме. При том још
Језавеља, као Сиријанка, наговори мужа те подиже
храм сиријскоме богу Ваалу, и одреди многе
свештенике на службу томе лажном богу. Великим
чудесима Илија доказа силу и власт Божју: он
затвори небо, те не би кише три године и шест
месеци; спусти огањ с неба и запали жртву Богу
своме, док жречеви Ваалови то не могоше учинити;
сведе кишу с неба молитвом својом; чудесно
умножи брашно и уље у кући удовице у Сарепти, и
васкрсе јој умрлог сина, прорече Ахаву, да ће му пси
крв лизати, и Језавељи, да ће је пси изести, што се и
догоди; и друга многа чудеса учини и догађаје
прорече. На Хориву разговараше с Богом и чу глас
Божји у тихом светлом поветарцу. Пред смрт узе
Јелисеја и одреди га за наследника у пророчком
звању; својим огртачем пресече воду у Јордану; и
најзад би узет на небо у огњеним колима са
огњеним коњима. На Тавору јавио се заједно с
Мојсејем Господу нашем Исусу Христу. Пред крај
света опет ће се Илија јавити, да сузбије силу
Антихристову.

Преображење Господа Бога и Спаса
нашег Исуса Христа
19.08.2012
06.08.2012

Јулиански

(црквени)

календар:

Боговидац, чудотворац, ревнитељ вере Божје, свети
Илија би родом од племена Аронова из града
Тесвита, због чега је прозват Тесвићанин. Кад се
Илија роди, отац његова Савах виде ангеле Божје
око детета, како огњем дете повијају и пламен му
дају да једе. То би предзнамење Илијиног пламеног
карактера и његове богодане силе огњене. Сву
младост своју провео је у богомислију и молитви,
повлачећи се често у пустињу, да у тишини
размишља и моли се. У то време Царство јеврејско
беше раздељено на два неједнака дела: царство
Јудино обухватајући само два племена, Јудино и

8

број 1

Православна вера
Треће године Своје проповеди на земљи Господ
Исус чешће говораше ученицима Својим о блиском
страдању Своме, но уједно и о слави Својој после
страдања на крсту. Да не би предстојеће страдање
Његово сасвим раслабило ученике те да не би
отпали од Њега, Он Премудри, хтеде им пре
страдања показати делимично славу Своју
божанску. Зато узевши собом Петра, Јакова и
Јована изиђе с њима ноћу на гору Тавор, и ту се
преобрази пред њима. „И засија се лице његово
као сунце, а хаљине његове постадоше бијеле као
свјетлост” (Мт 17, 2). И појавише се покрај Њега
Мојсеј и Илија, велики старозаветни пророци. И
видеше ученици и удивише се. И рече Петар:
„Господе, добро нам је овдје бити; ако хоћеш да
начинимо овдје три сјенице (колибе): Теби једну, и
Мојсију једну, и једну Илији” (Мт 17, 4). Но док још
Петар говораше, удаљише се Мојсеј и Илија, и
сјајан облак окружи Господа и ученике, и дође глас
из облака: „Ово је Син мој љубљени, који је по
мојој вољи; њега слушајте” (Мт 17, 5). Чувши овај
глас, ученици падоше ничице на земљу као мртви и
осташе тако лежећи у страху докле им Господ не
приђе и не рече им: „Устаните и не бојте се” (Мт
17). Зашто Господ узе само тројицу ученика на
Тавор а не све? Јер Јуда не беше достојан да види
божанску славу Учитеља, кога ће он издати, а њега
самог Господ не хте оставити под гором, да не би
тиме издајник правдао своје издајство. Зашто се
преобрази на гори а не у долини? Да би нас научио
двема врлинама: трудољубљу и богомислију. Јер
пењање на висину захтева труд, а висина
представља висину мисли наших, тј. богомислије.
Зашто се преобрази ноћу? Јер је ноћ подеснија за
молитву и богомислије него дан, и јер ноћ закрива
тамом сву земаљску красоту, а открива красоту
звезданог неба. Зашто се појавише Мојсеј и Илија?
Да се разбије заблуда јеврејска, као да је Христос
неки од пророка, Илија, Јеремија или неки други зато се Он јавља као Цар над пророцима, и зато се
Мојсеј и Илија јављају као слуге Његове. Дотле је
Господ много пута показао ученицима божанску
моћ Своју, а на Тавору им је показао божанску
природу Своју. То виђење Божанства Његовог и
слишање небеског сведочанства о Њему као Сину
Божјем требало је да послужи ученицима у дане
страдања
Господњег
на
укрепљење
непоколебљиве вере у Њега и Његову крајњу
победу.

Успеније Пресвете Богородице Велика Госпојина
28.08.2012
15.08.2012

Јулиански

(црквени)

календар:

Господ који је на Синају заповедио петом
заповешћу: „Поштуј оца свога и матер своју” (5.
Мојс. 5, 16), показао је примером Својим, како треба
поштовати родитељку своју. Висећи на крсту у
мукама, Он се сети Матере Своје и показујући на
апостола Јована рече јој: „Жено, ето ти сина! Потом
рече ученику: Ето ти мајке!” (Јн 19, 26-27) И тако
збринувши Своју Мајку, Он издахну. Јован имаше
дом на Сиону у Јерусалиму, у који се настани и
Богородица и оста да живи до краја својих дана на
земљи. Својим молитвама, благим саветима,
кротошћу и трпељивошћу она много помагаше
апостолима Сина свога. Углавном све време до
смрти провела је она у Јерусалиму обилазећи често
она места, која су је подсећала на велике догађаје и
на велика дела Сина свога. Нарочито је често
походила Голготу, Витлејем и гору Јелеонску. Од
њених дужих путовања помиње се њена посета
светом Игњатију Богоносцу у Антиохији, посета
светом
Лазару
четвородневном,
епископу
кипарском, посета Светој Гори коју је она
благословила, и бављење у Ефесу са светим Јованом
за време великог гоњења хришћана у Јерусалиму. У
својој старости она се често молила Господу и Богу
своме на Јелеонској гори, на месту Вазнесења
Његова, да је што пре узме из овога света. Једном
приликом јави јој се архангел Гаврил, и објави јој, да
ће кроз три дана бити упокојена. И даде јој ангел
Божји једну грану палмову, која ће се носити при
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њеном спроводу. С великом радошћу она се врати
дому пожелевши у срцу, да још једанпут у овом
животу види све апостоле Христове. Господ јој
испуни ову жељу, и сви апостоли, ношени ангелима
и облацима, наједанпут се сабраше у дом Јованов
на Сиону. Са великом радошћу виде она свете
апостоле, охрабри их, посаветова и утеши; потом
мирно предаде дух свој Богу без икакве муке и
болести телесне. Апостоли узеше ковчег с телом
њеним, од кога излажаше ароматни мирис, и у
пратњи мноштва хришћана пренеше у врт
Гетсимански у гробницу светих Јоакима и Ане. Од
злобних Јевреја заклањаше их облак по Промислу
Божјем. Неки свештеник јеврејски, Атоније, дохвати
рукама ковчег у намери да га претури, али у том
часу ангел Божји одсече му обе руке. Тада он завапи
апостолима за помоћ, и би исцељен пошто изјави
своју веру у Господа Исуса Христа. Апостол Тома
беше изостао, опет на Божјем Промислу, да би се
тако опет открила једна нова и преславна тајна о
Пресветој Богородици. Трећег дана стиже и он, и
пожели да целива тело Пресвете Пречисте. Но када
апостоли отворише гроб, нађоше само плаштаницу,
а тела не беше у гробу. Тога вечера она се јави
апостолима - мноштвом ангела окружена, и рече
им: „Радујте се, ја ћу бити с вама навек”. Не зна се
тачно, колико стара беше Богородица у време
успенија свога, али преовлађује мишљење, да је
била прешла шездесет година свога земног века.

Усековање главе светог Јована
Крститеља
11.09.2012
29.08.2012

Јулиански

(црквени)

календар:

Ирод Антипа, син старога Ирода, убице младенаца
витлејемских у време рођења Господа Исуса, беше
господар Галилеје у време проповеди Јована
Крститеља. Беше тај Ирод жењен ћерком некога
арапског кнеза Арете. Но Ирод, зли изданак од злога
корена, отера своју закониту жену и незаконито узе
себи за сожителницу Иродијаду, жену свога брата
Филипа, који беше још у животу. Против овог
безакоња уста Јован Крститељ и силно изобличи
Ирода. Ирод га баци у тамницу. За време једнога
пира у свом двору у Севастији Галилејској играше
пред гостима Саломија, ћерка Иродијадина и
Филипова. И пијани Ирод, занесен том игром, обећа
играчици дати што год буде од њега искала, ма то
било и половина царства. Наговорена од своје мајке,
Саломија заиска главу Јована Крститеља. Ирод
нареди те Јована посекоше у тамници и донеше главу
његову на тањиру. Ученици Јованови ноћу узеше
тело свога учитеља и чесно сахранише. Шта је даље
било с главом Јовановом може се читати под 24.
фебруаром. Али убрзо постиже Божја казна ову групу
злотвора. Кнез Арета, да опере част своје ћерке,
удари с војском на Ирода и потуче га до ноге.
Поражени Ирод би осуђен од кесара римског
Калигуле на прогонство, најпре у Галију а потом у
Шпанију. Као изгнаници Ирод и Иродијада живљаху у
беди и понижењу, док се земља не отвори и не
прогута их. А Саломија погибе злом смрћу на реци
Сикорису (Сули). Смрт светог Јована догодила се
пред Пасху, а празновање 29. августа установљено је
због тога што је тога дана освећена црква, коју
подигоше на гробу његовом у Севастији цар
Константин и царица Јелена. У ту цркву положене су
и мошти ученика Јованових: Јелисеја и Авдије (в. 7.
јануар, 24. фебруар, 25. мај, 24. јун и29. август).

Рождество Пресвете Богородице Мала Госпојина
21.09.2012
08.09.2012

Јулиански

(црквени)

календар:

СВЕТА Дјева Марија роди се од старих родитеља
својих, Јоакима и Ане Отац јој беше из племена
Давидова а матер од рода Аронова. И тако она
беше по оцу од рода царска, а по мајци од рода
архијерејска. Њени родитељи беху већ остарели, а
немаху деце и зато беху постидни пред људима и
скрушени пред Богом. И у скрушености својој
мољаху се Богу с плачем, да обрадује старост
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Воздвижење Часног Крста –
Крстовдан
27.09.2012
14.09.2012

Јулиански (црквени) календар:

Овога дана празнују се два догађаја у вези са
Часним Крстом Христовим: прво проналазак Часног
Крста на Голготи, и друго повратак Часног Крста из
Персије опет у Јерусалим. Обилазећи Свету Земљу,
света царица Јелена намисли да потражи Часни
Крст Христов. Неки старац Јеврејин, по имену Јуда,
једини знаде место где се Крст нахођаше, па,
присиљен од царице, изјави, да је Крст закопан под
храмом Венериним, кога подиже на Голготи цар
Адријан.

њихову даровањем једнога чеда, као што је некад
обрадовао старца Аврама и старицу Сару
даровавши им сина Исака и Бог свемогући и
свевидећи обрадова их радошћу, која је
превазилазила далеко сва њихова очекивања и све
најлепше снове Јер им дарова не само ћерку но и
Богомајку; озари их не само радошћу временом
него и вечном. Даде им Бог само једну ћерку, која
им доцније роди само једног унука, али какву
ћерку и каквог
унука!
Благодатна
Марија,
благословена
међу
женама,
храм
Духа
Светога,
олтар
Бога
живога,
трапеза
Хлеба
небеснога, кивот
Светиње Божје,
дрво најслађега
Плода,
слава
рода
људског,
похвала рода женског, источник девства и чистоте то беше Богом дарована ћерка Јоакима и Ане.
Рођена у Назарету, а после три године одведена у
храм Јерусалимски, одакле се вратила опет у
Назарет, да ускоро чује благовест светог Архангела
Гаврила о рођењу Сина Божјег, Спаситеља света, из
Њенога пречистога и девичанскога тела.

Царица нареди, те порушише тај идолски храм, па
копајући у дубину, нађоше три крста. Док царица
беше у недоумици, како да распозна Крст Христов,
пролажаше мимо тога места пратња са мртвацем.
Тада патријарх Макарије рече, да мећу на мртваца
редом један по један крст. Када метнуше први и
други крст, мртвац лежаше непромењено. А када
ставише на њ трећи крст, мртвац оживе. По томе
познаше, да је то Часни и животворни Крст
Христов. Метнуше га потом и на једну болесну
жену, и жена оздрави. Тада патријарх уздиже Крст,
да га сав народ види, а народ са сузама певаше:
„Господе помилуј!” Царица Јелена направи ковчег
од сребра и положи у њ Часни Крст. Доцније цар
Хозрој освојивши Јерусалим, одведе многи народ у
ропство и однесе Крст Господњи у Персију. У
Персији Крст је лежао четрнаест година. Цар грчки
Ираклије 628. године победи Хозроја и са славом
поврати Крст у Јерусалим. Ушавши у град, цар
Ираклије ношаше Крст на својим леђима. Но
наједанпут стаде цар и не могаше ни корака
крочити. Патријарх Захарија виде ангела, који
спречаваше цару да у раскошном царском оделу
иде под Крстом и то по оном путу по коме је
Господ, бос и понижен, ходио. То виђење објави
патријарх цару. Тада се цар свуче, па у бедној
одећи и босоног узе Крст, изнесе га на Голготу, и
положи у храм Васкрсења, на радост, и утеху целог
хришћанског света.
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ПРАКТИЧНА ВЕРОНАУКА
Вера Наша Света Православна

Православље
је
истинито
Хришћанство
тј.
истинито
новозаветно
Христово
учење
и
старозаветно
Божије
откровење,
које је остало
неискварено и неизопачено до наших дана и као
такво остаће занавек. Сачувано је у свој његовој
чистоћи и пуноћи. Чувар овог учења је Црква
Православна коју је основао сам Господ Исус
Христос а којом руководи Дух Свети кроз све
векове.
У нашем времену је много оних који не схватају
правилно шта је Православље и где лежи његова
суштина. Неки од наших савременика прилазе
немарно овом питању и решавају га превише
примитивно, чак наивно, превиђајући његове
дубине у потпуности и уопште не виде пуноћу
Православља и не схватају смисао живота.
Овако говори Господ „Речи које вам Ја рекох, Дух
су
и
живот
су“
–
(Јован
6:63)
Зато, пазимо, будимо смерни и пажљиво
слушајмо реч Господњу. само онај који мисли
Правсолавно, осећа Православно и живи
Православно може се сматрати Православним у
стварности.
Да би се ово постигло потребно је редовно
посећивати богослужења и одлазити у цркву и
често читати Свето Писмо. У кући, у кругу
породице, свакодневно молити се Богу, уочи
недеље и црквених празника прислужити
кандило, окадити читаву кућу и породица
окупљена испред иконе и кандила помоли се
Богу. Да не би верски застранили свети оци су
нам оставили Символ вере, кратко али прецизно
исказано православно исповедање вере. Зато је
добро научити Символ вере напамет и када се
год молимо Богу прочитати и Символ вере тј.

правилно исповедити (исказати) нашу веру. Све
ово горепоменуто значи увести ред у породицу,
обогатити свакодневницу духовношћу. Овакав
начин живота је знак духовне зрелости.
У свету постоје на десетине хиљада разних секти,
јереси и на хиљаде безбожничких покрета а само
једна вера Православна и једна Богочовечанска
заједница - Црква Христова. Циљ и задатак вере
Православне је да спасе човека од вечне
пропасти. Бог је створио човека да вечно живи.
Од начина овоземаљског живота зависи његов
живот
у
вечности.
Рај
или
пакао.
Да би одољели свим насртајима ђавољим и да
би претрпјели сва искушења која нас кроз живот
сналазе морамо свакодневно да мислимо на
Бога, на нас, на нашу породицу и на вечност.
Дужност родитеља је да духовно васпитава своју
децу, и да их редовно доводе у цркву на
богослужења и на часове веронауке и да их
науче да воле и чувају веру православну и да их
науче да и они исто тако науче своју децу.
Црква и вера православна је једино прибежиште
где се можемо сачувати како старих тако и
најновијих зала као што су наркоманија, алкохол,
секте итд. Зато морамо свакодневно живети
православним начином живота, окупљати се на
заједничким молитвама, поучавати се у вери,
бдити и стражарити да нас ко не превари.
Православље је драгоцени бисер који морамо
чувати
као
светињу.
Постоји велико мноштво разних секти и
непријатеља православља који непрестано
насрћу на православне вернике и покушавају да
на разне лукаве начине унесу забуну и погрешно
учење. Прошлост и садашњост Православља
карактерише огорчена борба за очување чистоте
вере коју су Апостоли пренели својим
наследницима – Епископима. Та борба је почела
још за живота Светих Апостола, и трајаће све до
краја века, и другог Христовог доласка. Прогони
Хришћана у свим вековима, не само да нису
угасили Православље и Веру и развој Божије
Цркве, него су, кроз вид мучеништва, и чуда која
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су се при томе дешавала, потпомогли да се она
одржи и рашири по целом свету. Данас у свету
постоји толико секти да их неможемо избројити а
камоли изучити сва њихова лажна учења. А за то
и нема потребе јер кад упознамо Православље,
када знамо истину лако ћемо препознати лаж и
одбацити је као што нас и апостаол Павле

саветује: „Зато одбаците лаж, и говорите сваки
истину са својим ближњим“ (Еф. 4:25),
Хришћани морају увек да се сећају речи Христа
Спаситеља, лаж је од ђавола, који је „лажов, и
отац
лажи“
(Јован
8:44).
И тако, где постоје лажна учења, тамо нема
Истинске Цркве Православне Христов

ПОУКЕ
нема.
ДРАГИ РОДИТЕЉИ
Стављам вам на душу родитељи да доводите
своју дјецу на Света богослужења, поготово
на Свете Литургије, јер то је оно што ће ову нашу
дјецу да очува у Православној вјери, да их сачува
од заблуда овога свијета, да знају чији су и куда
иду, јер неће их у Православљу сачувати само
неко схоластичко знање о својој вјери, него ако
буду живјели животом вјере и Православља. И
када долазе на Свету Литургију, учите их драги
родитељи, да не буду само посматрачи него да
својим појањем и молитвама учествују у служби.
Још једном вас опомињем родитељи, доводите
дјецу у Цркву, јер она сама не могу доћи ако их
ви не доведете.”
Протојереј Ставрофор, Василије Томић

Писмо руског војника
Још ниједан пут у животу нисам говорио са
Тобом, aли данас желим да Те поздравим.
Ти знаш да су ми од детињства говорили, да Те

И

ја

лудак

сам

поверовао.

Творевину Твоју никада нисам сагледао. И гле,
ноћас сам посматрао из кратера, што га је
направила граната, звездано небо, нада мном.
Неочекивано сам схватио, дивећи се свемиру,
Како сурова може бити обмана. Не знам Боже,
хоћеш ли ми пружити руку, али ја ћу ти рећи и Ти
ћеш ме схватити није ли чудно, да се усред
ужаснога ада, изненада, појавила светлост и ја
сам Те препознао? И осим тога ја немам ништа
више рећи, још само, да сам срећан, што сам Те
упознао. У поноћ је заказан напад, Али, не
плашим се: Ти на нас гледаш.....
Сигнал. Шта ћу? Морам да кренем.
Било ми је лепо са Тобом. Још желим рећи, да
ће, што је Теби знано, битка бити тешка, и,
можда ћу Ти, већ ноћас покуцати. И ако ти до
овога тренутка нисам био пријатељ, хоћеш ли ми
дозволити да уђем, када дођем? Чини ми се, ја
плачем. Боже мој, Ти видиш, шта се са мном
десило, да сам данас прогледао. Опрости ми
Боже мој, одлазим. И не верујем да ћу да се
вратим. Како је чудно, ја се смрти више не бојим.
Нађено у шињелу Александра Зацепа, који је
погинуо у Другом светском рату на финском
фронту

.
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Поуке Светих
ПРЕПОДОБНИ ЈЕФРЕМ СИРИН
1. Не слушај савете људи који себи угађају, који
су себе учинили робовима стомака и телесних
страсти.
2. Свако ко воли чистоту и целомудреност постаје
храм Божији.
3. Нека твоја рука не буде испружена ради
узимања, већ нека радије буде испружена ради
давања (Сир.4, 35).
4. Ко другога оговара, сам себе осуђује. У ономе
ко оговара пребива клевета, и мржња, и
сплеткарење. Он се праведно сматра
братоубицом.
5. Храна за огањ су дрва, а храна за
раздражљивост је високоумље.
6. Немој давати своме срцу да буде жалосно,
него се теши у Господу.
7. Славољубље је душевна болест, лукава страст.

одмор од напада злих људи. (Св. Теофан
Затворник)

Ко не верује Апостолима тај верује Јуди, Кајафи,
Ироду и Нерону - гонитељима Апостола и
издајницима
истине.
Ко
не
поверује
праведницима, томе не остаје друго него
поверовати неправедницима. Ко не верује
чистима тај мора поверовати нечистима. Ко не
верује страдалницима за истину, тај мора
поверовати мучитељима и развратницима.

Корисно ћемо ми за себе наћи тада, када будемо
тражили корист за ближњег. (Св. Јован
Златоусти)

Дан сваки не свиће низашта друго него да се
људи определе за једне или за друге. (Св.
Николај Жички)

Задовољства

Људско срце
По природи људско срце је чисто, меко, топло;
али када страсти (грешне навике) продру унутра,
оно постаје хладније, тврђе и тамније. Као млеко
када се укисели те постаје, гушће, мање течно,
лажи (преваре) отврндњавају срце, његов
нормални проток смирења је оштећен
поквареношћу и злобом.
Са грехом унутар себе и лажама (преварама) око
себе, верник је још више убеђен у држање
Божијих заповести, јер у њима он налази
подршку против његових сопствених грехова и

Труд
Када је труд на нашој страни одсутан тада и
Божија помоћ престаје. (Св. Јован Златоусти)
Тајне света
Нису паметни људи својом памећу открили
многе тајне него су само својом жељом и трудом
куцали на врата тајни, и Бог им је отворио. (Св.
Николај Жички)
Корист

Нико не би требао разговарати о духовним
стварима са људима који су незаинтересовани за
њих. (Св. Серафаим Саровски)

Као што се разбојници крију по скровитим
местима да би оробили пролазника, тако се и
ђаво крије у задовољствима да би савладао нашу
душу. (Св. Василије Велики)
Воља Божија
Не напуштај вољу Божију да би испунио вољу
људи. (Преп. Антоније Велики)
Не дешава се случајно да Божије Провиђење
допушта догађаје који нас погађају. То се дешава
или као казна, или као поука. (Св. Филарет
Московски)
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СРПСКИ МАНАСТИРИ
Манастир Жича

„НЕ БОЈ СЕ, САМО ВЕРУЈ!“ Речи су написане на
источној капији Манастира Жича. То је срж жичке
проповеди нашем поколењу.
Значај који Жича, као симбол оснивања српске
државе, аутономије српске цркве и националног
идентитета има у историји српског народа, је
немерљив.
Жича је саграђена пре осам столећа, у оном
узбудљивом времену кад је српски народ ступао
на светску сцену, омеђену посусталом
Византијом и Европом у успону, и када се сврстао
у изабране народе, Нови Израиљ, кадар да крене
и истраје на путу спасења. Њен почетак је израз
братске љубави Стефана Немањића, великог
жупана, и његовог брата Светог Саве, тада
архимандрита и игумана Студенице. Када се
почетком XIII века Свети Сава вратио са Свете
Горе у Србију са моштима светог му родитеља
Симеона мироточивог, српска држава је била
потрешена сукобом између Стефана и Вукана.
Помиривши завађену браћу Свети Сава је заједно
са Стефаном одлучио да сагради манастир Жичу
као српску царску лавру. Место на ком се градио
манастир било је подједнако удаљено и од
Цариграда и од Рима, што је Божијом помоћу
значило да је Србија на раскршћу између
православног Истока и римокатоличког Запада.
Тачно време грађења Жиче није забележено у
изворима, па је утврђено посредним путем на

број 1

основу података које доносе Доментијан и
Теодосије , биографи Светог Саве. На основу тих
података закључује се да је Жича подигнута у
раздобљу од 1206. до Савиног одласка у
Хиландар 1217. године. Одређивању времена
завршетка радова на цркви доприносе и неки
историјски догађаји. Познато је да је Стефан
Немањић крунисан 1217. или 1218. године, па се
верује да је тај обред обављен у Жичи. Спасова
црква (посвећена Вазнесењу Христовом) није
била грађевински окончана , судећи по тврдњи
Теодосијевој да су још неки радови на Жичком
храму обављени после Савиног повратка из
Никеје, где је он, на Цвети 1219. хиротонисан за
архиепископа. Знамо, исто тако, да до 1220. када
је у Жичи проглашена Архиепископија и када су
хиротонисани нови епископи Српске самосталне
цркве, Спасова црква још није била изнутра
осликана, али су ти послови, као и потпуна
обрада спољашњости храма, завршени до
великог црквено-државног Сабора одржаног на
Спасов дан 1221. године. На том сабору
архиепископ Сава I одржао је своју чувену беседу
са поукама о светој истинитој вери и о
јеретицима и обзнанио српску редакцију
Синодика православља. Празник је окончан
свечаним обредом исповедања православља на
други дан празника. На том српском сабору,
према тврдњи Теодосијевој, крунисан је Стефан
Немањић за самодржавног српског краља.
Црква нове архиепископије, на којој се са толико
напора, а пре свега љубави радило, није имала
среће да остане нетакнута. Жича је већ по свом
топографском положају на удару пљачкашима и
насилницима, па је страдала више и брже од
других манастира удаљених од путева и злих
пролазника. Крајем 13-ог века Жича је страдала
када је, како каже један стари књижевник,
''наишао безбожни језик Кумански''. Вероватно је
у питању био напад браће Дрмана и Куделина,
господара Браничева, који су са Татарима и
Куманима (Монголи) пустошили по Србији. Тада
је
Манастир
запаљен
и
опустошен.
Архиепископија је била пребачена у Пећ.
Опустошену Жичу обновио је архиепископ
Јевстатије II (1292-1309), архиепископ Сава III
заједно са краљем Милутином (1309-1316),

15

Православна вера
архиеписком Никодин (1317-1326) и архиепископ
Данило II (1324-1337). Манастиру Жичи је тако
враћен првобитни сјај који је добила из времена
Светог Саве и Стефана Првовенчаног. За време
Кнеза Лазара патријаршијски престо је враћен из
Пећи у Жичу која је остала патријаршијска
резиденција до XV века. Услед најезде Турака, у
периоду од XVI до XVIII века Манастир је
повремено запуштан-рушен и обнављан.
Карађорђе обнавља манастир у првој години
устанка (1804), али Жича је поново страдала од
Турака јер су за време устанка 1804-1813 жички
монаси учествовали у бојевима с Турцима. По
одлуци Светога Синода од 4.4.1854. Епископ
шабачки Јоаникије Нешковић бива премештен у
упражњену Епархију жичку и почиње са
радовима на обнови овог манастира. Све до
1928. то је био најопсежнији захват на њеној
оправци. И у Другом светском рату Црква је
оштећена од немачких бомби. У новије време
после неколико обнова, цркви је враћен
првобитни изглед. По нађеним треговима ранијег
материјала црква је обојена загасито црвеном
бојом по узору на неке светогорске цркве, које су
овом бојом подсећале вернике на крв Христову
коју је пролио за наше спасење.
Спасова црква у Жичи припада рашкој школи
средњевековне архитектуре. То је једнобродна
грађевина са полукружном олтарском апсидом
на источној, спољном припратом са кулом на
западној
и
правоугаоним
певничким
просторијама
на
јужној
и
северној
страни.Унутрашњи зидови су осликани фрескама
из различитих епоха: дело цариградских мајстора
(из 1219), талентованих провинцијских мајстора
(1228-1233), а најзначајније фреске су и најмлађе
(1309-1316) и налазе се углавном делу Цркве
(Велики празници, сцене из живота Исуса Христа,
стојеће светитељске фигуре и њихова попрсја).
Аутори ових фресака су мајстори познате
сликарске радионице Светог Краља Милутина.
Текст оснивачке повеље Спасовој цркви у Жичи,
исписан на улазу у кулу, започиње навођењем

број 1
дарова које краљ Стефан Првовенчани са сином
Радославом прилаже храму. Уз оне уобичајене –
иконе и књиге, драгоцене сасуде, завесе и
покрове – ту су на првом месту побројане
реликвије: ''свете честице часног и животворећег
крста Господњега и светих страсти Христових и од
ризе и појаса Пресвете Богородице и од деснице
светога пророка Претече Крститеља Јована, који
положи на теме Господње крстећи га, и од главе
Претечине и од моштију свих светих апостола,
пророка, мученика и преподобних светитеља...''.
Овакав дар, по броју и одбиру реликвија,
јединствен је у традицији српског владарског
задужбинарства. Ако се уз то има у виду да је
приложен храму коме је додељена улога
архиепископије и крунидбене цркве, јасно
излази да је у питању програмски чин – један у
низу подухвата Саве Немањића, остварених у
годинама преломним за установљење српске
државе и цркве. Жички програм реликвија,
заснован на сувереном познавању њиховог
теолошког смисла као и репрезентативних
могућности, Сава је заокружио када је у Дом
Спасов пренео мошти свога брата, првовенчаног
краља. Стефан Првовенчани није сахрањен у
Жичи јер је било важно да у њу буде свечано
донет као објављен светитељ.
Осим што је колевка српске културе и
духовности, место крунисања српских краљева и
одвијања значајних догађаја наше историје,
Жича је место монашког живљења. Данас у
манасатиру живи близу 40 монахиња и
искушеница на челу са духовном мајком
сестринства, игуманијом. Монахиње се труде у
извршавању воље Божије у љубави Исуса Христа,
кога у радости траже. Њихова заједница се
заснива на љубави и послушању. Дан је
заокружен свакодневним богослужењима и
додељеним
послушањима
као
што
су
иконописање, шивење одеће, кување и многих
других потребних послова.
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ДЕЧИЈИ КУТАК
Прича о два ратара
Посадио ратар младе маслине, па се молио Богу:
– Господе, молим Те, пошаљи кишу мојим маслинама.
И Господ посла кишу. Маслине се напише влаге, а ратар продужи
да се моли:
– А сад Господе, молим те, пошаљи много сунца, маслинама је
потребна топлота.
И Господ посла сунца. Маслине су лепо расле. Ратар продужи да
се за њих моли:
– Господе, пошаљи мало мраза, да младе маслине учврсте свој корен и гране.
Господ посла мраз… али младице не издржаше тај мраз. То је ратара ожалостило. Почео је да јадикује
и очајава.
Пође он код другог ратара да му све исприча и подели са њим своју тугу.
– Имам и ја младе маслине. Погледај! – рече други ратар.
Његове су маслине биле лепе. Ја се Богу молим за младе засаде. Кажем му:
– Господе, Ти си Творац света, па и мојих маслина. Ти најбоље знаш шта им је потребно!
Ова се прича односи и на нас. Ми често молимо Бога да нам дâ оно што нам је, по нашем мишљењу,
неопходно. Али само Господ зна, шта нам је заиста потребно.

(Преузето из ,,Светосавског Звонцета” број 06-2011)

Препреке на путу
У стара времена један je краљ на сред пута поставио огроман камен.
Потом се сакрио да види ко ће камен да помери и ослободи пут.
Многи су трговци с муком пролазили тим путем. Возили су кола и кочије
около кроз шуму и шипражје, али нико од њих није ни помислио да
камен уклони и пут ослободи. Почели су да се жале на краља и
оптуживали га да не води рачуна о стању на путевима. Сви су грдили, а посла се нико није прихватао.
Потом је наишао сељак носећи огроман џак. Кад је видео стену на сред пута, спустио је свој терет и
покушао да каменчину склони.
Много се намучио, али је успео да одгурне стену у страну и ослободи пут. Када се сагао да узме свој
џак, видео је на путу, у плитком удубљењу које је стена раније прекривала, кожну кесу из које су се
пресијавали златници. Поред кесе је био и неки папир. Помислио је да ће му тај папир открити чији је
то новац. Узео га је и прочитао да краљ тим златом награђује онога ко склони стену с пута. (Преузето
из ,,Светосавског Звонцета” број 06-2011)
Тако је овај сељак научио оно што многи од нас никад не науче: да је препрека заправо прилика да
побољшамо своје стање.
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РЕБУС
Решење загонетке упишите на цртице испод слике (две речи)

ОСМОСМЕРКА – СРПСКИ МАНАСТИРИ
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Пронађите називе манастира из доњег списка у
осмосмерци, а преостала слова, читана редом
даће вам име још једног манастира.
БЕОЧИН
ВЕТА

ИЛИЊЕ
ЈАЗАК

ВРАТНА
ГОРЊАК
ГРАЧАНИЦА
ГРГЕТЕГ
ДАЈБАБЕ
ЖИЧА

КАЛЕНИЋ
КИЧАВА
КОВИЉ
КРКА
ЛЕЛИЋ
МАЈСТОРОВИНА

МАНАСИЈА
МАНАСТИР
КОМ
МИЛЕШЕВА
НИКОЉЕ
ОСТРОГ
РАВАНИЦА
ЋЕЛИЈЕ

(Решења ћете наћи на последњој страни
овог броја)
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Српска песмарица
Натпис на мраморном косовском
стубу
Човече који српском земљом ступаш,
било да си дошљак или овдашњи,
ма ко да си и ма шта да си,
када дођеш на поље ово,
које се зове Косово,
по свему ћеш угледати пуно костију мртвих,
те са њима и камену природу,
мене крстозначног као стег,
видећеш како посред поља управно стојим.
Да не проминеш и да не превидиш
као нешто залудно и ништавно,
но молим те, приђи и приближи се мени, о
љубими,
и размотри речи које ти преносим,
и из тога ћеш разумети због ког узрока
и како и зашто ја стојим овде,
јер истину ти говорим,
ништа мање од живога,
да ћу вам изнети у суштини све што се збило.
Овде негда бејаше велики самодржац,
чудо земаљско и рига српски,
звани Лазар, кнез велики,
побожности непоколебими стуб,
доброразумља пучина и мудрости дубина,
огњени ум и заштитник странаца,
хранитељ гладних и миловање ништих,
скрбних миловање и утешитељ,
који воли све што хоће Христос,
коме иде сам по својој вољи
и са свима својим безбројним мноштвом,
колико је под руком његовом.

Мужеви добри, мужеви храбри,
мужеви, ваистину, у речи и у делу
који се блистају као звезде светле,
као земља цветовима шареним,
одевени златом и камењем драгим украшени,
многи коњи изабрани и златоседлани,
сведивни и красни коњаници њихови.
Свеплеменитих и славних
као какав добри пастир и заштитник,
мудро приводи духовне јагањце
да у Христу добро скончају
и приме мучења венац
и вишње славе учесници буду.
И тако сложно велико безбројно мноштво
скупа с добрим и великим господином,
добром душом и вером најтврђом,
као на красну дворану и многомирисану храну
на непријатеља се устремише
и праву змију згазише
и умртвише дивљу звер и великог противника
и неситога ада свејадца,
велим Амурата и сина његова,
аспидин и гујин пород,
штене лавово и василсково,
па са њима и не мало других.
О чудеса Божијих судбина,
ухваћен би храбри страдалац
безаконим агаренским рукама
и крај страдању добро сам прима
и мученик Христов постаје
велики кнез Лазар.
Не посече га нико други, о љубими,
до сама рука тога убице, сина Амуратова,
И све ово речено сврши се
лета 6897, индикта 12, месеца 15, у дан уторак,
а час је био шести или седми,
не знам, Бог зна.
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На Газиместану

Српкиња сам

Силни оклопници, без мане и страха,
Хладни к'о ваш оклоп и погледа мрка,
Ви јурнусте тада у облаку праха,
И настаде тресак и крвава трка.

Кад сам била још дијете
Мајка ме је световала
И к'о кћери ово ми је
У аманет свети дала.

Заљуљано царство сурвало се с вама.
Кад олуја прође врх Косова равна,
Косово постаде непрегледна јама,
Костурница страшна и поразом славна.

Као што се птица дичи
Што имаде своја крила
Тако и ти поноси се
Што си ћерка Српства мила.

Косовски јунаци, заслуга је ваша
Што посљедњи бесте. У крвавој страви,
Када труло царство оружја се маша,
Сваки леш је свесна жртва, јунак прави!

Српски понос чувај, брани
Српски језик веру свету
Над све Српско име љуби
Док те траје на свијету.

Данас нама кажу, деци овог века,
Да смо недостојни историје наше,
Да нас захватила западњачка река,
И да нам се душе опасности плаше.

Хоћу мати, ја јој рекох
Српкиња ћу увек бити
И до гроба с' тим именом
Увек ћу се поносити.

Добра земљо моја, лажу! Ко те воли
Данас, тај те воли. Јер зна да си мати;
Јер пре нас ни поља ни кршеви голи
Не могаше другом свесну љубав дати.

Очуваћу српски понос
Што ми слатка мајка рече
И за образ умријећу
Изродом ме звати неће.

И данас, кад дође до последњег боја,
Неозарен старог ореола сјајем,
Ја ћу дати живот, отаџбино моја,
Знајући шта дајем и зашто га дајем.
Милан Ракић
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Кога да поштујемо?

“Не штују се, синко, таки,
Што имају само пара.

Питао сам једног старца,
Кога красе с’једе власи,
Ком’ ће скоро самрт хладна
Слаби живот да угаси:

У ког срце за род бије,
Ком’ је љубав света, мила,
Ком’ је душа чиста, св’јетла
Као сунце – божја сила;

“Је ли, старче, да поштоват’ Ц’јенит треба оног само,
Који има сребра, злата Ког имућним називамо?

Који неће малаксати
Пред свакијем искушењем;
Који не зна за пороке
Већ се кити са поштењем;

Који мирно и спокојно
На меканој лежи свили А не чује сиротињу,
Како јада, како цвили? –

Који народ не продаје,
Братска клетва ког’ не прати,
Који љуби име своје,
Па см’је за-њ и живот дати;

Који има винограда,
Равних поља, плодних њива, За богатством и за славом
Чија душа само снива?

Чије око право гледа
Пуно вјере, свога плама,
Тога треба поштовати,
Па ма био у ритама!

Што се воза у кароцах
Су четири коња врана, Ком’ је испод достојанства
Погледати сиротана?”

Гдје такових људи нема,
Тај је народ право робље,
Тај је народ без свјетлости,
Тај је народ пусто гробље”.

Осмјехну се старац на то
Па ми благо одговара:

Алекса Шантић

.
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Духовна лира
Све ће добро бити
Бог отаца наших, Бог је и синова,
Чувар земље наше и наших домова.
Кроз чудеса страшна, кроз паклене страве,
Он је оце наше довео до славе.
Стопу, све по стопу, кроз огањ и воду,
Дариво им милост, снагу и слободу.
Зато нико од њих не хте веру крити:
"Наш је Творац с нама – све ће добро бити!"
Бог ђедова наших, Бог је и унука,
Исцелитељ рана, Победитељ мука.
Увек исти Господ, Господ над војскама,
Ка'но ђедовима – помаже и нама.
Ка'но светом Сави, тако и Душану,
Ка'но Милутину, тако Страхињ бану.
Преци и потомци, и гладни и сити,
Један језик знаше: "Све ће добро бити!"
Ускликнимо и ми: Све ће добро бити!
Та навек ће зора поноћ наследити.
Све ће добро бити!- нека младић рекне,
Све ће добро бити!- нека старац јекне,

Молитва Богу
Помози нам, вишњи Боже,
Без Тебе се ништ' не може,
Ни орати ни копати
Ни за правду војевати.

Помози нам, вишњи Боже,
Без Тебе се ништ' не може,
Ни родити ни умрети
Нити болест преболети.

Помози нам, вишњи Боже,
Без Тебе се ништ' не може,
Ни грешнику покајати
Нити с братом запевати.

Помози нам, вишњи Боже,
Без Тебе се ништ' не може,
А с Тобом се све постиже
И у вечни живот стиже.

Све ће добро бити!- певали су свеци,
Све ће добро бити!- певај, мајко, деци.
Све ће добро бити!- свештеници, појте.
Све ће добро бити!- народи, утројте.
Шта је језик Србски? Шта србски зборити?
То су чет'ри речи: Све ће добро бити.
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Крстов дан

Кога ћу да хвалим?

Спаси Боже људе своје,
Спаси Господе,
Крстом часним Ти нам светли,
Крстом на води!
Крст је сила и знамење,
Крст је спасење.

Кога ћу да хвалим
Сем живога Бога?
Кога ћу да славим
Сем господа мога?

Спаси Боже народ Српски
И сав његов дом,
Дај му снаге да послужи
Твом крсту часном!
Крст је сила и знамење,
Крст је спасење.
Спаси Боже и све оне
Што су на власти,
Крст пресвети нек их чува
Црне пропасти!
Крст је сила и знамење,
Крст је спасење.
Спаси Боже и сав народ
Што Ти се моли,
Нека крстом свакој муци
Брзо одоли!
Крст је сила и знамење,
Крст је спасење

У Њега је светост,
У Њега је сладост,
У Њега је крепост,
У Њега је младост,
У Њега је јава,
У Њега је будност,
У Њега је слава Слатка милозвучност!
Серафими близу
Око Њега стоје,
Ангели у низу
Око Њега поје.
Земља песму чује
И ехо одаје,
Но ехо тугује Песми заостаје.
И све нови појци
На небеса стижу,
У светлој поворци
Са старим се нижу.
То су свети људи
Што помреше јуче
И свих страсти луди
Сломише обруче.

Решења загонетки
Ребус: КРСНА СЛАВА
Осмосмерка: МАЛА РЕМЕТА

Цела војска пева,
Пева: алилуја!
То што земља снева
Од тог небо буја.
Слава Оцу благом,
Оцу премиломе,
Слава Сину драгом
И Духу Светоме!
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