
ДЕСЕТ
ГОДИНА

Устоличењу Преосвећеног Владике Јоаникија 

претходила је одлука Светог Архијерејског Сабора 

Српске Православне Цркве, донесена на редовном 

мајском засиједању 2001. године, о обнави древ-

не Будимљанске Епископије, односно оснивању 

Епархије Будимљанско-никшићке и избору Викар-

ног Епископа Г. Јоаникија за њеног администра-

тора. На мајском засиједању Светог Архијерејског 

Ï
рије десет година, на празник Марије Магдалине – Благе 
Марије, 4. августа 2002. године, у Трон епископа Будимљанско-
никшићких у манастиру Ђурђеви Ступови, у Беранама, усто-
личен је Његово Преосвештенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије (Мићовић), који је, колико је познато 

(зна се за имена тринаест Епископа и девет Митрополита Будимљанских), 
23. по реду архијереј у Епископском Трону у Ђурђевим Ступовима. 

Сабора СПЦ одржаном сљедеће (2002) године, 

Преосвећени Г. Јоаникије изабран је за Епископа ове 

Епархије. Његово устоличење обављено је на Светој 

Архијерејској Литургији коју је, у Ђурђевим Сту-

повима, уз саслужење великог броја свештенства, 

служило једанаест архијереја Српске Православне 

Цркве. Свечаности су, осим великог броја вјерних, 

присуствовали представници државе, војске, САНУ 

Ј У Б И Л Е Ј
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и ЦАНУ, руски конзул, представници Руске Право-

славне Цркве, Исламске вјерске заједнице и Римо-

католичке Цркве у Црној Гори, угледне личности 

из културног и јавног живота нашег народа, а у 

манастирској порти одржана је Духовна академија.

Тим чином почео је нови живот ове древне Епархије, 

четврте (по реду) Епархије коју је основао Свети 

Сава, и која је у 15. вијеку била уздигнута на степен 

Митрополије коју су Турци укинули послије свире-

пог уморства Митрополита Пајсија (жив је одран) 

1648. године, те у Ђурђевим Ступовима није било 

Епископа пуних 354 године. Кроз та три и по стољећа, 

подручје Будимљанске Епископије (или као цјелина 

или поједини њени дјелови) припадало је другим 

(под називима који су мијењани) Епархијама, или 

Митрополијама, СПЦ (мијењајући ту припадност) а 

народ је, ипак, одржао вјеру и црквени живот, како-

тако, трајао.

Данашња Епархија Будимљанско-никшићка захвата 

52 одсто територије Црне Горе (око 7.126 километара 

квадратних) и обухвата десет општина: Андријевица, 

Беране, Бијело Поље, Жабљак, Мојковац, Никшић, 

Плав, Плужине, Рожаје и Шавник, у којима живо 

око 40 одсто становника Црне Горе. На подручју 

Епархије има око 40.000 православних домова са 

око 150.000 становника, док су остали становници 

на овом подручју мухамеданске вјере, углавном.

Обновом Епархије, у цјелини је интензивиран живот 

Цркве и вјерног народа у њој: умножава се свештен-

ство и монаштво, на службама Божијим је све више 

народа, све више бракова склопљених пред олтаром, 

све више крштења, опијела и помена, литије су све 

масовније, божићне, светосавске, васкршње и дру-

ге духовне и културне свечаности и манифестације 

(академије, књижевне вечери, концерти духовне 

музике, ликовне изложбе...), као и црквенонарод-

ни сабори који се одржавају код цркава и мана-

стира, догађаји су од прворазредног значаја за све 

већи број мјесних православаца, оснивају се бројна 

удружења вјерних која дјелују с благословом Цркве, 

све више је оних који посте и причешћују се, све 

више је домова у којима се слави Крсно име, шири 

се сарадња са институцијама и појединцима који се 

баве истраживањем и заштитом црквених старина, 

обнављају се порушена, зубом времена угрожена, или 

немаром људским запуштена, црквена здања и гра-

де се нова (на новим, или старим, темељима), враћа 

се дух задужбинарства и црквеног градитељства, 

граде се манастирски конаци и парохијски домови, 

заживљавају црквене економије и рукодјељство, а 

све то, у цјелини, свједочи о васкрсу Православља на 

подручју Епархије Будимљанско-никшићке.

Непосредно уочи устоличења Преосвећеног Владике 

Г. Јоаникија, а с Његовим благословом, појавило се, 

о Петровудне 2002. године, „Свевиђе“, лист Епархије 

Будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску 

културу и живот Цркве. Његов главни и одговорни 

уредник био је наш познати књижевник Драгиша 

Маџгаљ, који је „Свевиђе“ уређивао све до своје жи-

вотне кончине у јуну 2006. године. За протеклих де-

сет година изишло је 75 бројева листа, чији укупан 

обим износи преко 3.000 страница а тираж преко 

90.000 примјерака. Осим што се бавило богослов-

ским, културолошким, књижевним, историјским, 

неким актуелним друштвеним (које су се тицале 

Цркве) и другим темама, „Свевиђе“ је пратило и 

збивања у црквеном животу на подручју Епархије 

Будимљанско-никшићке, те је, уједно, и својеврсна 

хроника њеног десетогодишњег рада.

Овај број „Свевиђа“ (76. по реду), као и број 37, 

објављен поводом петогодишњице обнове Епархије 

(2007. године), конципиран је другачије од осталих 

бројева листа. Потрудили смо се да у њему дамо 

збирну информацију о десетогодишњем црквеном 

градитељству на подручју Епархије, цијенећи да се 

на основу тога, понајбоље и понајприје, може стећи 

представа о свеукупном значају обнове Епархије 

и њеном десетогодишњем раду. Свакако, цјелина 

рађеног, и урађеног, није обухваћена, али оно што је 

у њему ваљда може бити довољно да се представа о 

цјелини има.

Његовом Преосвештенству Епископу Будимљанско-

никшићком Господину Јоаникију честитамо 

десетогодишњицу архијерејске службе и апостол-

ске мисије, и желимо успјехе у новим прегнућима 

на њиви Господњој, а вјерном народу, сарадницима 

и читаоцима „Свевиђа“ свако истинско добро од Го-

спода и Спаса нашег Исуса Христа.

На многаја љета! Амин! 
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ХРАМ СВЕТОГ ВАЗНЕСЕЊА, У 

КОЊУСИМА

Храм Светог Вазнесења, у 

Коњусима код Андријевице, 

саграђен је 1938. године. Крајем 

августа 2006. године, започети су 

радови (мањег обима) на његовој 

обнови и завршени 11. септем-

бра, на празник Усјековања гла-

ве Светог Јована Претече када је 

обављено мало освећење Храма и 

саборно крштење.

•

П А Р ОХ И Ј С К И  Д О М ,  У 

АНДРИЈЕВИЦИ

На дан Светог Архангела Михаи-

ла, 21. новембра 1991. године, Њ. 

ВПр. Митрополит Црногорско-

приморски Г. Амфилохије освеш-

тао је темеље и положио камен-

темељац за Парохијски дом у 

Андријевици. Радови су заврше-

ни 10. октобра 2004. године.

Дом су, као своју задужбину, из-

градила браћа Бојовић: Дра-

гослав, Доброслав и Добрашин, 

којима је, приликом освећења 

Дома које је обавио Владика 

Јоаникије, уручен Орден Светог 

Саве првог степена.

ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У 
ЕПАРХИЈИ

БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКОЈ
2002.-2012. ГОДИНЕ

ХРАМ СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХА-

ИЛА, У БАРАМА КРАЉСКИМ

Његово Високопреосвештенство Ми-

трополит Црногорско-приморски 

Г. Амфилохије освештао је, 14. сеп-

тембра 1996. године, камен-темељац 

цркве Светог Архангела Михаила, 

коју подижу братства Вукићевић и 

Ђекић, у Барама Краљским код Ан-

дри јевице.

Радови на храму се приводе крају.

ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВЕ-

ТОГ САВЕ, У ЦЕЦУНИМА 

На празник Преноса моштију Све-

тог Саве, 19. маја 2007. године, 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Госпо-

дин Јоаникије освештао је камен-

темељац за цркву посвећену Преносу 

моштију Светога Саве, у селу Цецуни 

код Андријевице,.

Црква је изграђена за годину дана, а 

Преосвећени Владика Јоаникије ју је 

освештао и у њој одслужио прву Свету 

Архијерејску Литургију 20. јула 2008. годи-

не.

•

ОБНОВА НАМАСТИРА, У КОШУТИЋИМА

На празник Полагања ризе Пресвете Бо-

городице, 15. јула 2009. године, Његово 

Преосвештенство Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије, служио је Све-

ту Архијерејску Литургију на темељима 

Светиње у Кошутићима зване Нама-

стир, која се налази на 10 километара од 

Андријевице према Комовима. У току 2008. 

године, археолог Предраг Лутовац откопао 

је темеље Намастира и нашао манастирску 

цркву са помоћним зградама као и остат-

ке заштитне тврђаве на оближњој стијени. 

Народно предање говори да је овај мана-

стир из доба Немањића. После откривања 

темеља формиран је Одбор за обнову На-

мастира чији је предсједник господин Ми-

лета Ђерковић. Манастирска црква била је 

посвећена Пресветој Богородици, а до сада 

АНДРИЈЕВИЦА

ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВЕ-

ТОГ САВЕ, У ЦЕЦУНИМА 

мастира чији је предсједник господин Ми-

лета Ђерковић. Манастирска црква била је 

посвећена Пресветој Богородици, а до сада 
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• ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У ЕПАРХИЈИ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКОЈ ОД 2002-2012. ГОДИНЕ •

је урађен знатан дио посла на обнови 

ове светиње. 

•

ЦРКВА СВЕТОГ КНЕЗА ЛАЗАРА, НА 

БУКОВОЈ ПОЉАНИ

На Видовдан, 28. јуна 2009. године, 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљнско-никшићки Господин 

Јоаникије освештао је темеље цркве 

Светог кнеза Лазара на Буковој 

Пољани (општина Колашин), која 

се подиже за покој душа јунака из 

Васојевића изгинулих у бици са Тур-

цима, на овом мјесту, 1877. године.

Радови на овом храму, за који је 

пројекат урадио господин Ранко 

Вуканић, архитекта, несебичним 

и великим трудом Одбора којим 

је руководио господин Светискав 

Мартиновић, завршени су за три го-

дине а цркву су, на Видовдан ове, 2012. 

године, освештали, и у њој одслужили 

прву Свету Архијерејску Литургију, 

Његово Високопреосвештенство Ар-

хиепископ Цетињски и Митрополит 

Црногорско-приморски Г. Амфилохије 

и Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. оаникије.

ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИ-

ЛА, У СЕОЦУ

Његово Преосвештенство Владика 

Будимљанско-никшићки Господин 

Јоаникије, освештао је, 30. маја 2009. 

године, камен-темељац за цркву Све-

тог Архангела Гаврила у селу Сеоце, 

код Андријевице.

Пројекат цркве урадио је проф. 

др Љубиша Фолић, а велики дио 

грађевинских радова је изведен, објекат 

покривен и на цркви, 8. октобра исте 

године, освештан и постављен крст.

Даљи радови су у току. 

ЦРКВА СВЕТЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ 

МАРИНЕ, У УЛОТИНИ

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Господин 

Јоаникије, освештао је, на Празник 

Великомученице Марине (Огњена 

Марија), 30. јула 2010. године, темеље 

за храм Свете Великомученице Мари-

не, у селу Улотина код Андријевице. 

Црква се гради на мјесту Црквина, 

у центру села, гдје је некада, прије 

свега судећи по називу локалите-

та, била црква (мада нема никаквих 

материјалних остатака који би то пот-

врдили, нити је до сада нађено писа-

них свједочанстава о томе). 

За свега неколико мјесеци, црква је 

озидана (по пројекту архитекте Ранка 

Вуканића и под стручним надзором 

инжењера Миомира Лекића), омал-

терисана и покривена, постављени и 

освештани крст и звоно.

До коначног завршетка преостала је 

израда фасаде, осликавање цркве и 

завршно уређење њене порте.

•

ЦРКВА СВЕТОГ ЈЕВСТАТИЈА I, У ТРЕП-

ЧИ

Поуздано се зна да је у овом селу 

постојала црква (не зна се, ипак, када 

је, и како, страдала, али се зна да су 

њени остаци уништени приликом 

изградње пута Беране-Андријевица), и 

да је била посвећена Светом Јевстатију 

I (који је рођен у Будимљанској жупи), 

о чему, поред осталог, свједочи и топо-

ним Јастаће, како се зове мјесто на ком 

је црква била. Надомак тог мјеста, на 

Грабовима - прелијепој пространој за-

равни у центру села, Трепчани 

подижу нову цркву посвећену 

истом светитељу. Одбором за 

њену градњу руководи Слав-

ко Бабовић (који је купио 

земљишну парцелу за цркву, 

парохијски дом и порту). 

На празник Св. Пророка 

Јеремије, 14. маја 2011. године, 

Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије, освештао је темеље 

новозапочете цркве, за коју је пројекат 

урадио Дарко Ђорђевић, архитекта. 

Већ 2. октобра, исте године, освештан 

је и постављен крст (приложник је др 

Миодраг Бобо Радуновић, министар 

здравља у Влади Црне Горе, иначе 

кум овога храма) на куполи цркве. 

На цркви је постављен бакарни кров, 

уграђена столарија и омалтерисана 

је, а паралелно са радовима на њеном 

даљем уређењу, започета је и изградња 

Парохијског дома у порти цркве.

ЦРКВА СВИХ СВЕТИХ У ЗАБРЂУ

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 

10. јуна 2011. године, освештао је 

темеље за цркву Свих Светих, у селу 

Забрђу код Андријевице.

Радови су у току.

ЦРКВА СВЕТЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ 

ЦРКВА СВИХ СВЕТИХ У ЗАБРЂУЦРКВА СВИХ СВЕТИХ У ЗАБРЂУЦРКВА СВИХ СВЕТИХ У ЗАБРЂУЦРКВА СВИХ СВЕТИХ У ЗАБРЂУ
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Ц Р К В А  П Р Е О Б Р А Ж Е Њ А 

ГОСПОДЊЕГ, У БЕРАНАМА

Црква Преображења Господњег - 

брвнара, подигнута је у центру Бе-

рана, непосредно до темеља ново-

започетог Саборног храма Светог 

Симеона Мироточивог, 2005. године.

Освештали су је, на празник 

Преображења Господњег, исте (2005) 

године, Владика Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије и Владика 

Липљански Г. Теодосије.

У њој ће се обављати редовна 

богослужења и молитвословља до 

завршетка Храма Светог Симеона 

Мироточивог.

•

САБОРНИ ХРАМ СВЕТОГ СИМЕОНА 

МИРОТОЧИВОГ, У БЕРАНАМА 

Његово Високопреосвештенство Ми-

трополит Црногорско-приморски Г. 

Амфилохије, освештао је и положио 

камен-темељац за Саборни Храм 

Светог Симеона Мироточивог, у цен-

тру Берана, 30. јула 2000. године.

Храм је замишљен као грађевина 

централног плана, са основним кор-

пусом у облику грчког слободног 

крста. Средишњи простор надвишен 

је куполом која је постављена на 

тамбуру који својом висином доми-

нира цјелокупним објектом. По-

ткуполно рјешење је уклопљено у 

главни организам цркве који је за-

снован на облику слободног крста 

завршен бочним конхама. Запад-

ни дио крста је продужен и покри-

ва ексонартекс, па је због тога не-

што дужи од остала три крака. На 

источној страни олтарски простор 

се састоји од источног травеја, те 

олтарске апсиде завршене купол-

ним светлом и двије бочне апси-

де. Сјеверни параклис је посвећен 

Светом Стефану Првовенчаном а 

јужни Светом Сави, синовима Све-

тог Симеона.

У току 2004. и 2005. години урађени 

темељи и изливена „мртва» пло-

ча. 

Послије дуже паузе и прибављања 

п о т р е б н е  д о к у м е н т а ц и ј е 

(грађевинске дозволе и другог), у 

току 2008. године настављена је 

градња Храма. 

До сада је завршен коструктивни 

дио Храма, са централном купо-

лом чији је врх на 21,42 метара. 

Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије, примио је, 21. јула 

2009. године, на Храму, делегацију 

Костромске губерније Руске 

Федерације, коју је предводила 

госпођа Наталија Теодоровна, а 

поводом примопредаје звона које 

је овом Храму приложио бивши 

губернатор Костромске губерније, 

сада већ покојни Виктор Шев-

ченко. Звоно је освештано 27. новем-

бра и постављено на звонику цркве 

Преображења Господњег (брвнара) која 

се налази непосредно поред Храма. 

На празник Светог пророка Исаије и 

на помен на пренос моштију Светог 

Николаја Мирликијског Чудотворца, 

22. маја 2010. године, Његово Прео-

свештенство Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије освештао је 

четири позлаћена крста који су, потом, 

постављени на куполе Храма. Крстове 

је приложио г. Здравко Станковић са 

породицом. 

У току су радови на звоницима, и при-

премни радови за израду фасаде и 

постављање кровног покривача.

Радове на Храму је изводила, и изво-

ди, грађевинска фирма «МД Момо» из 

Берана. 

•

ЦРКВА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШ-

КОГ, У ГОРЊЕМ ЗАОСТРУ

Камен темељац цркве Светог Василија 

Острошког, у селу Горње Заостро код 

Берана, положен је 29. септембра 

1999. године. Црква још увијек није у 

цјелини завршена, а подиже се прило-

зима вјерника. 

На храмовну славу Светог Василија 

Острошког, 12. маја, сваке године се код 

цркве одржава црквенонародни сабор.

•

ЦРКВА СВЕТЕ ПЕТКЕ, У ГОРЊЕМ ЗА-

ОСТРУ

Камен-темељац за цркву Свете Петке, 

у Горњем Заостру код Берана, положен 

је у прољеће 2002. године. Црква је још 

увек у изградњи, а ктитори су браћа 

Раднићи: Милоје, Милија, Брано, Но-

вица и Радојица, из Горњег Заостра. 

Сабор код цркве се одржава на дан 

Преподобномученице Параскеве, 8. 

августа, сваке године.

•

ХРАМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, У ВИНИЦКОЈ

Његово Високопреосвештенство Ми-

трополит Црногорско-приморски 

Амфилохије освештао је и поло-

Б Е Р А Н Е

• ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У ЕПАРХИЈИ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКОЈ ОД 2002-2012. ГОДИНЕ •

Његово

трополит Црногорско-приморски 

Амфилохије освештао је и поло-

трополит Црногорско-приморски 

Амфилохије освештао је и поло-
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жио камен-темељац за храм Свете 

Тројице, у Виницкој код Берана, 14. 

јула 1996. године.

Након десет година градње, Храм је 

завршен и Његово Преосвештенство 

Епископ Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије освештао га је 19. септем-

бра 2006. године, на празник чуда 

Светог Архангела Михаила у Хони.

•

ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ, У 

РОВЦИМА

Темеље за Храм Вазнесења Господњег 

(са капелом) у Ровцима, код Берана, 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

освештао је на дан Светог Алексан-

дра Невског, 12. септембра, 2004. го-

дине.

Радови су завршени и Владика 

Јоаникије је освештао овај храм 1. 

јуна 2006. године. 

На празник Вазнесења Господњег, 28. 

маја 2009. године, Његово Преосвеш-

тенство Владика Јоаникије служио 

је Свету Арихјерејску Литургију и 

освештао фрескопис у овој цркви.

Ц Р К В А  С В Е Т О Г  Ј О В А Н А 

КРСТИТЕЉА, У ШЕКУЛАРУ

Градња цркве Светог Јована 

Крститеља, у Шекулару, код Бера-

на, започета је око 1870. године, 

али су радови прекинути због рата 

с Турском 1875-76. године. Зидине 

су стајале, и урушавале се, све до 

посљедње деценије прошлог вијека, 

када је, након тринаест деценија, 

настављена градња, на очуваном 

дијелу темеља.

Почетак нових радова благословио је, 

и темеље освештао, 29. јула 1994. го-

дине, Његово Високопреосвештенство 

Митрополит Црногорско-приморски Г. 

Амфилохије. 

Радови су завршени 2005. године и 

цркву је, те године, на Илиндан, 2. ав-

густа, освештао Његово Преосвештен-

ство Епископ Будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије.

•

КАПЕЛА СВЕТОГ КРАЉА СТЕФАНА 

ДЕЧАНСКОГ, У ДОЊИМ ЛУГАМА

У Доњим Лугама, приградском 

насељу Берана, 12. јула 2003. годи-

не, Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

освештао је темеље Капеле Светог 

Краља Стефана Дечанског.

Градња Капеле је завршена, објекат 

освештан и у употреби је.

•

ПАРОХИЈСКИ ДОМ, У БУЧУ

Камен-темељац за Парохијски 

дом, у Бучу код Берана, освештао је 

Преосвећени Владика Јоаникије 8. јуна 

2003. године.

Дом је изграђен и усељен на Бадњи дан 

2006. године.

•

МАНАСТИРСКИ КОНАК, У КАЛУДРИ

Трудом г. Вељка М. Ралевића, 

обновитеља манастира Калудре, у пор-

ти манастира подигнуто је ново, јужно 

крило манастирског конака са монаш-

ким келијама и великом трпезаријом. 

Благословом Божијим, а молит-

вом Епископа Јоаникија конак је 

освештан 15. октобра 2005. године. 

•

ЦРКВА СВЕТИХ ЦАРА КОНСТАН-

ТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ, У 

БУБАЊАМА 

На празик Светих Цара Констан-

тина и царице Јелене, 3. јуна 2007. 

године, пошто је одслужио Свету 

Архијерејску Литургију у Ђурђевим 

Ступовима, Његово Преосвештен-

ство Епископ полошко-кумановски 

Господин Јоаким освештао је 

темеље за нову цркву Светих Цара 

Константина и царице Јелене, у 

Бубањама код Берана.

Радови на цркви су у току.

•

ЦРКВА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ, 

У ЛУБНИЦАМА

Камен-темељац за цркву Све-

тог пророка Илије, у Лубница-

ма, центру Горњих Села, код 

Берана, освештао је и положио 

Високопреосвећени Митропо-

лит Црногорско-приморски Г. 

Амфилохије, 16. септембра 2000. 

године.

На празник Светог Пророка 

Илије, 2. августа 2008. године, 

Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије служио је Свету 

Архијерејску Литургију и освештао 

овај новоподигнути храм.

• ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У ЕПАРХИЈИ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКОЈ ОД 2002-2012. ГОДИНЕ •

Ц Р К В А  С В Е Т О Г  Ј О В А Н А Ц Р К В А  С В Е Т О Г  Ј О В А Н А 
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МАНАСТИР ЂУРЂЕВИ СТУПОВИ

У току 2008. године, санирани 

су темељи и постављена хидро-

изолација манастира Ђурђеви Сту-

пови ради заштите објекта од даљег 

пропадања. Радови су изведени по 

пројекту архитекте Радована М. 

Радовића из Подгорице, уз саглас-

ност Завода за заштиту споменика 

културе Црне Горе. Извештај о за-

теченом стању, као и предлог на-

чина санације дала је арх. Марија 

Јовин из Београда. Радове је извела 

грађевинска фирма «Мостоградња» 

из Подгорице.

•

МАНАСТИР ШУДИКОВА

У октобру 2002. године, с благосло-

вом Његовог Преосвештенства Епи-

скопа Будимљанско-никшићког Г. 

Јоаникија, Полимски музеј из Берана 

предузео је опсежна и систематска 

археолошка истраживања на остаци-

ма манастира Шудикова у Будимљи, 

код Берана, кога су Турци разорили 

1738. године. Радовима је руководио 

господин Предраг Лутовац, археолог 

и директор Полимског музеја.

Непосредно послије тих истра-

живања, започета је и обнова овог 

комплекса, по пројекту г. Ранка 

Вуканића, архитекте (пројекат за 

обнову сјеверног конака урадио је 

Перо Тодоровић, архитекта из Под-

горице), а радове је, 2003. године, 

уз скромне прилоге других добро-

твора, финансирао господин Мило 

Ђурашковић, бизнисмен из Београ-

да, иначе Будимљанин, који је кти-

тор обнове овог манастира. Седам 

година послије тих истраживања, 

црква Ваведења Пресвете Богороди-

це, односно манастирски комплекс 

Шудикова (изузев западног конака 

чији су зидни остаци конзервирани), 

је - обновљен. 

Црква је освештана 23. октобра 2009. 

године, а сјутрадан је у њој Све-

ту Архијерејску Литургију служио 

Високопреосвећени Архиепископ 

Цетињски и Митро-

полит Црногорско-

п р и м о р с к и  Г. 

Амфилохије, са Епи-

скопом Будимљанско-

н и к ш и ћ к и м  Г. 

Јоаникијем и Ви-

карним Епископом 

Диоклијским и игу-

маном Острошким Г. 

Јованом, и бројним 

свештенством Српске Православ-

не Цркве. У служби су учествовали 

и свештеници Руске Православне 

Цркве из Ростова на Дону, у чин јереја 

произведен је руски богослов, ђакон 

Григорије, а дан прије, настојатељица 

манастира Шудикова Агнија про-

изведена је у чин игуманије. С бла-

гословом Преосвећеног Владике 

Сремског Г. Василија, у Шудикову 

је, из манастира Јазак, донесен дио 

моштију (дио грудне кости) Св. цара 

Уроша, које су, некада, почивале у 

Шудикови.

•

МАНАСТИР УРОШЕВИЦА

Манастир Урошевица се налази под 

стјеновитом литицом на десној обали 

Лима, око пет километара сјеверно 

од Берана, непосредно по изласку 

из Тивранске клисуре. О градњи ма-

настира, његовом животу и судбини 

кроз минуле вјекове, остало је веома 

мало изворних историјских подата-

ка. Сасвим је могуће да га је градио 

Свети краљ Урош I, на шта упућује 

и назив Урошевица, мада народно 

предање као његовог ктитора помиње 

Стефана Уроша III, Дечанског, такође 

Светог краља, који је овдје боравио од 

1316. до 1321. године, прије ступања 

на престо.

Прије неколико година на овом ло-

калитету су вршена археолошка 

истраживања којима је просторна 

цјелина манастирског комплекса 

сасвим растумачена. 

На основу археолошких налаза, те и 

историјске грађе (ма колико оскуд-

не) може се закључити да се овдје 

налазио мали манастир, приљубљен 

уз стијену, посвећен Св. Архангелу 

Михаилу. Највјероватније је да је за-

пустио у другој половини 16. вијека, 

у вријеме султана Селима II.

Археолошка истраживања и њихови 

резултати, изузетан положај ма-

настира и амбијент у ком је, као 

и његово непресушно трајање у 

народној свијести и предању, били 

су подстицај и за његову обно-

• ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У ЕПАРХИЈИ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКОЈ ОД 2002-2012. ГОДИНЕ •

свештенством Српске Православ-

не Цркве. У служби су учествовали 

и свештеници Руске Православне 

Цркве из Ростова на Дону, у чин јереја 

полит Црногорско-

п р и м о р с к и  Г. 

Амфилохије, са Епи-

скопом Будимљанско-
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ву, којој се приступило понајвише 

захваљујући великом труду и упор-

ности јеромонаха Јеротеја, сабрата 

манастира Ђурђеви Ступови, и Од-

бора за обнову ове светиње.

За релативно кратко вријеме, по 

пројекту проф. др Љубише Фолића, 

архитекте, на старим темељима 

обновљена је манастирска црква и 

јужни конак, а Преосвећени Влади-

ка Јоаникије је, 14. маја 2011. године, 

на празник Св. пророка Јеремије, уз 

саслужење свештенства и монаштва, 

и присуство велико броја вјерних, 

служио Свету Архијерејску Литургију 

и извршио чин малог освећења ма-

настирске цркве Св. Арханђела Ми-

хаила.

Манастир Урошевицу обнавила је 

вјера, љубав и братско заједништво. 

Велику жељу, труд и залагање 

јеромонаха Јеротеја, који је и током 

болесничких дана бринуо о радо-

вима, подржали су добри и честити 

људи без којих се не би могла обно-

вити ова светиња. На свечаности, 

уприличеној овим поводом, Влади-

ка Јоаникије је уручио ордене Светог 

Саве другог реда великим прилож-

ницима г. Андреју Владимировичу 

Кристову и г. Младену Стијовићу, 

којима их је наша Света Црква одли-

ковала за допринос обнови манасти-

ра Урошевица. 

•

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ, У ЛУШЦУ

На празник Свете великомучени-

це Марине, 30. јула 2009. године, 

Преосвећени Владика Јоаникије 

освештао је темеље цркве Светог 

Николаја Мирликијског, 

у Лушцу код Берана. 

Цркву су започели и, за 

годину дана, сагради-

ли, осликали и уреди-

ли њену порту, Вучић и 

Вера Поповић, за вјечни 

спомен својих синова 

Николе и Угљеше који су 

погинули у саобраћајној 

несрећи (док их је дру-

ги возио), 28. новембра 

2004. године. 

Црква је грађена по пројекту го-

сподина Ранка Вуканића, архи-

текте који је пројектовао неколико 

нових цркава и обнову старих (црка-

ва и манастира) на подручју Епархије 

Будимљанско-никшићке.

Цркву је, 23. јула 2010. године, освеш-

тао Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Јоаникије и 

у њој, сјутрадан, служио прву Свету 

Архијерејску Литургију. 

Уз саслужење више свештеника 

Архијерејског намјесништва беран-

ског, Преосвећени Владика је, овом 

приликом, обавио и освећење звона 

за будући храм. 

Преосвећени Епископ Г. Јоаникије 

освештао је, 13. августа 2011. године, 

два росфрајна крста за овај храм које 

је приложило братство Стијовић. 

Предсједник Одбора за грању цркве је 

Арсо Стијовић, и до сада су изведени 

грађевински радови до постављања 

кровног покривача.

•

Ц Р К ВА  С В Е Т О Г  СА В Е,  У 

ДАПСИЋИМА

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

освештао је, 29. агуста 2011. године, 

темеље цркве Светог Саве која се гра-

ди у селу Дапсићи, недалеко од Бера-

на.

Активности на изградњи цркве у 

Дапсићима почеле су на иницијативу 

мјештана и надлежног пароха јереја 

Стаменка Станковића. Одбором за 

изградњу цркве руководи проф. Ми-

лан Цимбаљевић. Храм Светог Саве 

гради се према пројекту арх. Ранка 

Вуканића. У Дапсићима је некада 

постојала црква, али се не зна на ком 

мјесту и коме је била посвећена.

Радови на новој цркви теку по плану: 

предстоји израда фасаде, постављање 

кровног покривача и остало што је не-

опходно да би црква била у цјелини 

завршена.

ЦРКВА СВЕТИХ КОЗМЕ И ДАМЈАНА, 

У БИОЧИ

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

освештао је, 29. маја 2011. године, 

темеље цркве Светих бесребрени-

ка Козме и Дамјана, која се гради у 

мјесту Биоча, код Берана.

• ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У ЕПАРХИЈИ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКОЈ ОД 2002-2012. ГОДИНЕ •

у Лушцу код Берана. 

Цркву су започели и, за 

годину дана, сагради-

изградњу цркве руководи проф. Ми-

лан Цимбаљевић. Храм Светог Саве 

гради се према пројекту арх. Ранка 

Вуканића. У Дапсићима је некада 
ЦРКВА СВЕТИХ КОЗМЕ И ДАМЈАНА, 

Уз саслужење више свештеника 

Архијерејског намјесништва беран-

Уз саслужење више свештеника 

Архијерејског намјесништва беран-

Уз саслужење више свештеника Уз саслужење више свештеника 
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ЦРКВА СВЕТХ АПОСТОЛА ПЕТРА И 

ПАВЛА, У БАРИЦАМА

Камен-темељац за Цркву Св. Апосто-

ла Петра и Павла, у Барицама код 

Бијелог Поља, освештао је Њ. ВПр. 

Митрополит Црногорско-приморски 

Амфилохије.

Градња Цркве је завршена и 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

освештао ју је 31. августа 2003. годи-

не.

•

ЦРКВА ВАВЕДЕЊА ПРЕСВЕТЕ БО-

ГОРОДИЦЕ, У ВРАНШТИЦИ

Црква Ваведења Пресвете Богороди-

це, у Вранштици, код Бијелог Поља, 

подигнута је 1934. године.

Обновљена је и њено освећење обавио 

је Владика Јоаникије 13. августа 2003. 

године.

•

ЦРКВА СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА И 

ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ, У БУБАЊАМА

На локалитету Коса, у селу Бубање, 

код Берана, Њ. Пр. Епископ Полошко-

кумановски Г. Јоаким освештао је, 3. 

јуна 2007. године, темеље и положио 

камен-темељац и Повељу за градњу 

цркве Св. цара Константина и царице 

Јелене.

Градња цркве је завршена, а у току 

је израда иконостаса, те се велико 

освећење очекује у току идуће годи-

не.

ЦРКВА УСПЕНИЈА ПРЕСВЕТЕ БОГО-

РОДИЦЕ, У ИВАЊУ

Према предању, Црква у Ивању, код 

Бијелог Поља, саграђена је прије два 

и по вијека а страдала je у ратном по-

жару 1942. године. Од ње су, једино, 

остали: кључ, напола истопљено 

звоно и темељи. На тим темељима, 

вјерни народ је 18. маја 2002. године, 

започео обнову старе, односно градњу 

нове, цркве. Радове је благословио и 

темеље освештао Владика Јоаникије, 

а црква, посвећена Успенију Пресве-

те Богородице, озидана и покривена, 

освештано и постављено звоно које 

се, након 65 година, први пут огласи-

ло на Велику Госпојину 2006. године.

Радови на уређењу унутрашњости 

цркве су у току и требало би да, у 

цјелости, буду завршени током ове 

године.

освећење ће бити обављено идуће 

године. 

•

ЦРКВА СВЕТЕ МАРИНЕ, У ОКЛАДИ-

МА

Црква Свете Марине налази се на 

тромеђи бјелопољских села Оклади, 

Церово и Јабучно, у засеоку Лопари, 

удаљена од Бијелог Поља око 8 кило-

метара.

Изградња Цркве започета je у мају 

2005. године. Те године је, на дан 

Огњене Марије, 30. јула, Њ. Пр. Еп. Г. 

Јоаникије, освештао њене темеље, а, 

на исти празник, идуће, 2006. године, 

освештао је изграђену цркву.

Иначе, Црква je у облику Његошеве 

капеле са Ловћена, увећана за 20 по-

сто. Саграђена је на имању површине 

једног хектара.

•

ПАРОХИЈСКИ ДОМ, У ТОМАШЕВУ – 

МАНАСТИР ЗЛАТЕШ

Камен-темељац за Парохијски 

дом у Томашеву, код Бијелог Поља, 

освештао је, 19. септембра 2005. го-

дине, Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије.

Парохијски дом је опремљен и пре-

творен у манастирски конак 2. авгу-

ста 2011. године. Ове (2012) године, 

већинским прилогом г. Бранислава 

Кљајевића, изграђен је љетњиковац 

(29 метара дуг). 

• ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У ЕПАРХИЈИ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКОЈ ОД 2002-2012. ГОДИНЕ •

БИЈЕЛО ПОЉЕ

ЦРКВА СВЕТОГ ВАЗНЕСЕЊА 

ГОСПОДЊЕГ, У КОРИТИМА

На Спасовдан 2003. године започе-

та је обнова порушене Цркве Светог 

Вазнесења Господњег, у Соколовцу, у 

Коритима код Бијелог Поља.

Темеље за обнову цркве, која је нека-

да овдје постојала и коју су Турци по-

рушили, освештао је Њ. Пр. Владика 

Јоаникије. Радови су започети 20. ав-

густа 2011. године и црква је заврше-

на. Све грађевинске радове приложно 

је одрадио Винко Куч. Звоно је поклон 

Жељка Ђаловића из Бара, четири 

крста даровао је Јездимир Куч, а кров 

Славко Ђаловић. Урађени су звоник и 

капија, као стаза до храма.

У току је израда иконостаса (при-

лог Селимира Ђаловића), а велико 

У току је израда иконостаса (при-

лог Селимира Ђаловића), а велико 

У току је израда иконостаса (при-

лог Селимира Ђаловића), а велико 

ЦРКВА СВЕТОГ ВАЗНЕСЕЊА 

ГОСПОДЊЕГ, У КОРИТИМА

ЦРКВА СВЕТОГ ВАЗНЕСЕЊА 

ГОСПОДЊЕГ, У КОРИТИМА

ЦРКВА СВЕТОГ ВАЗНЕСЕЊА ЦРКВА СВЕТОГ ВАЗНЕСЕЊА 
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• ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У ЕПАРХИЈИ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКОЈ ОД 2002-2012. ГОДИНЕ •

ПАРОХИЈСКИ ДОМ, У ПАВИНОМ 

ПОЉУ

Камен-темељац за Парохијски дом 

у Павином Пољу, код Бијелог Поља, 

освештао je Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије 23. 

јуна 2003. године.

Парохијски стан опремљен је и 

усељен 1. октобра 2006. године, а по-

том су настављени преостали радови 

и, углавном, завршени те се, ускоро, 

може очекивати и освећење Дома.

•

МАНАСТИР ВОЉАВАЦ

Изграђен је и освештан Конак ма-

настира Вољавац, код Бијелог Поља 

(црква посвећена Ваведењу Пресве-

те Богородице, задужбина је великог 

жупана Стефана Немање с краја 12. 

вијека). Капела Конака је живописа-

на.

МАНАСТИР МАЈСТОРОВИНА

Манастир Мајсторовина, код Бијелог 

Поља, посвећен је Светој Тројици, a 

саграђен је у 14. вијеку, за вријеме 

првог Патријарха Српског Јоаникија.

Од 2000. до 2005. године подигнут је 

нови конак, a потом завршни радови 

на обнови Цркве.

МАНАСТИР БЛИШКОВО

Обнова Манастира Блишкова, Цркве 

Ваведења Пресвете Богородице, за-

почета је, на старим темељима, 2004. 

године. Радови на обнови су заврше-

ни, а Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије, обавио 

је мало освећење овог Храма 21. јула 

2007. године.

Истовремено су изграђени и, такође, 

освештани, нови манастирски конак 

и звоник.

Фрескописање храма завршено је 

ове (2012) године, а велико освећење 

обавили су Његово Високопреосвеш-

тенство Митрополит Црногорско-

приморски Г. Амфилохије и 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 

21. јула 2012. године.

•

ЦРКВА СВЕТИХ ЋИРИЛА И 

МЕТОДИЈА, У ГРАНЧАРЕВУ 

На празник Светих Ћирила и Методија, 

24. маја 2007. године, Његово Пре-

освештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Го-

сподин Јоаникије поставио је 

камен-темељац за цркву Све-

тих равноапостолних Ћирила 

и Методија, у селу Гранчаре-

ву, на месту званом Трпези, 

код Бијелог Поља.

Црква је завршена и у току 

су радови на иконостасу, а велико 

освећење се очекује идуће године.

•

ХРАМ СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА, 

У СУТИВАНУ 

На празник Силаска Светог Духа на 

Апостоле, 27. маја 2007. године, Његово 

Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Го-

сподин Јоаникије освештао је 

темеље за храм Светог Јована 

Крститеља, у Сутивану код 

Бијелог Поља. 

На Беле покладе, 9. марта 

2008. године, Преосвећени 

Владика Јоаникије је, на 

овој, новоизграђеној, цркви 

освештао крстове и звона. Највеће 

постављено звоно тешко је 300 кг и по-

клон је браће Рајичевић. Постављенао 

је и звоно од 200 кг - дар братства 

Кнежевић, и звоно од 150 кг - дар браће 

Богавац. Три крста која су постављена 

на куполама поклонило је братство 

Конатар. 

МАНАСТИР ПОДВРХ

Манастир Подврх, код Бијелог Поља, 

посвећен је Светом Николи, а црква је 

сазидана 1606. године.

Од темеља је обновљен манастирски 

конак и освештан на Преображење 

Господње 2004. године.

МАНАСТИР ПОДВРХ

тенство Митрополит Црногорско-

приморски Г. Амфилохије и 

Његово Преосвештенство Епископ 

МАНАСТИР МАЈСТОРОВИНА
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Храм је опремљен за богослужење: 

урађене су иконе и иконостас, полијелеј 

од дрвета (у дуборезу), постављен је па-

тос и подно гријање, урађена електрич-

на инсталација. 

Изнад цркве урађен је бетонски зид у 

дужини око 40 метара, у чијем саста-

ву је чесма. Зид и чесма су обложени 

сигом.

•

ЦРКВА ЗАЧЕЋА СВЕТОГ ЈОВАНА, У 

ЗАТОНУ 

Обнова цркве Зачећа Светог Јована, у 

Затону код Бијелог Поља, на темељима 

старе цркве за коју се сматра да је била 

подигнута између 9. и 11. вијека а сру-

шена средином 15. вијека, започета је 

2002. године.

Њене темеље су освештали и благо-

словили обнову Њ. ВПр. Митрополит 

Црногорско-приморски Г. Амфилохије, 

Њ. Пр. Владика Милешевски Г. Фила-

рет и Њ. Пр. Владика Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије, 3. септембра 

2005. године. 

На Духовски понедељак, 28. маја 2007. 

године, Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки Господин 

Јоаникије освештао је крстове, 6. окто-

бра обавио је мало освећење и одслу-

жио прву Свету Архијерејску Литургију, 

а двије године потом, 5. октобра 2009. 

године, извршио је освећење ове цркве 

- освештане су и иконе и иконостас.

У току су радови на живописању хра-

ма.

Испред храма се, традиционално, у 

недељу пред Видовдан, одржава Ду-

ховна академија “Видовдански дани“, 

манифестација у којој учествују углед-

ни историчари, пјесници, рецитатори, 

појци и црквени хорови. 

ХРАМ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА, У 

БАБАИЋИМА 

Изградња Цркве Св. Великомучени-

ка Георгија, у Бабаићима код Бијелог 

Поља, започета је 1. маја 2007. годи-

не, када је темеље за њу освештао 

Преосвећени Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије.

Мјештани овог села су саградили 

цркву за свега четири мјесеца, а 

Преосвећени Владика Јоаникије оба-

вио је, 30. септембра 2007. године, 

њено мало освећење и одслужио прву 

Свету Архијерејску Литургију.

Сљедеће године завршена је градња 

љетњиковца и капеле за паљење 

свијећа, а Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије оба-

вио је велико освећење храма 1. маја 

2008. године.

ХРАМ СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА – 

САМОГРАД, У ПРИЈЕЛОЗИМА 

Самоград, у Пријелозима код Бијелог 

Поља, датира из првих вјекова (2-5) 

нове ере, из раног хришћанског 

периода. Скромна археолошка 

истраживања указују да су овдје 

постојале три цркве и да је Самоград 

био значајан духовни центар у том 

времену. Посљедњи пут се помиње 

1455. године, када су га Турци спали-

ли.

Одбор за обнову Самограда основан 

је на дан Св. Пантелејмона 2006. го-

дине. Подигнут је звоник, а на други 

дан Васкрса 2007. године, Њ. Пр. Еп. 

Г. Јоаникије освештао је темеље за 

цркву Св. Пантелејмона. Подигнута 

је црква-брвнара коју је Преосвећени 

Владика освештао 9. августа исте 

године. Уочи празника, на бденију, 

освештано је манастирско звоно, дар 

господина Вучете Дробњака и његове 

породице, које је постављено на сам 

врх високих стијена у манастирској 

порти. 

Током 2008. и 2009. изграђен је ма-

настирски комплекс, од дрвета. 

Новоизграђени дом освештан је 9. ав-

густа 2009. године, када је установљена 

и духовна манифестација „Самограду 

у походе“ у оквиру које се одржавају 

пјесничке вечери уз богате културне 

програме у којима учествују пјесници, 

рецитатори, појци и црквени хорови. 

•

ЦРКВА УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГО-

РОДИЦЕ, У ПАВИНОМ ПОЉУ

На празник Светих 12 Апостола, 13. 

јула 2009. године, Његово Преосвеш-

тенство Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије, освештао је 

мозаика над улазом у Цркву Успења 

Пресвете Богородице у Павином 

Пољу. Приложник мозаика је породи-

ца Лакићевић.

У току су припремни радови на об-

нови храма, који обухватају његово 

покривање и израду фасаде.

• ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У ЕПАРХИЈИ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКОЈ ОД 2002-2012. ГОДИНЕ •

ХРАМ СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА – 
рецитатори, појци и црквени хорови. 

ХРАМ СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА – ХРАМ СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА – 

у походе“ у оквиру које се одржавају 

пјесничке вечери уз богате културне 

програме у којима учествују пјесници, 

Г. Јоаникије освештао је темеље за 

дан Васкрса 2007. године, Њ. Пр. Еп. 

Г. Јоаникије освештао је темеље за 

дан Васкрса 2007. године, Њ. Пр. Еп. 
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• ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У ЕПАРХИЈИ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКОЈ ОД 2002-2012. ГОДИНЕ •

ЦРКВА СВЕТЕ ПЕТКЕ, РАСОВУ 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 

обишао је, 18. јула 2009. године, 

бјелопољско приградско насеље Ра-

сово чији су грађани, прије неколи-

ко година, исказали жељу да саграде 

цркву, а господин Радован Пешић 

из Београда поклонио 14 ари земље 

за ту сврху. Због градње обилазнице, 

грађевинска дозвола на тој парцели 

није могла да се добије, па су госпо-

дин Пешић са породицом и синовице 

Миће Пешића донирали још по пет 

ари на најљепшем дијелу Ресника. 

На том земљишту, на празник Препо-

добне мати Параскеве – Свете петке, 

2010. године, освештани су темељи 

цркве посвећене овој Светитељки.

Црква је подигнута за годину дана, 

а Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

је, 27. октобра 2011. године, освештао 

звона и крстове на овом храму.

Звона су донирали браћа Владимир и 

Петар Величковић, Маринко, Мили-

ка и Живко Кочовић, Илија и Душан 

Шекуларац, а породица Светозара 

Величковића - крстове.

Те године, Храм је и озидан, за сто 

радних дана.

На празник Св. Николаја Охрид-

ског и Жичког (Николаја Српског), 

3. маја 2009. године, освештана је 

новосаграђена црква, прва црква у 

Црној Гори посвећена овом светитељу. 

Црква је саграђена по 

пројекту архитекте Божи-

дара Журића. Освећење 

овог храма, у присуству 

великог броја верни-

ка, обавио је Епископ 

Будимљанско-никшићки 

Господин Јоаникије, са 

свештенством.

У градњи хра-

ма учествова-

ло је око 250 

домаћинстава 

и з  с е л а 

Њ е г њ е в о , 

Стројтаница и 

Олуј. Иконостас је у дуборе-

зу, а изнад улазних врата, у 

мозаику, урађена је икона 

Светог Николаја, чији је ау-

тор проф. Драган Поповић 

из Београда. 

•

ЦРКВА СВЕТОГ АПОСТОЛА ТОМЕ, У 

БРЗАВИ 

Сматра се да је Црква Св. Томе, у Брза-

ви код Бијелог Поља, била подигнута 

још у 13. вијеку, а архитектуром и на-

чином градње издвајала се од осталих 

цркава подигнутих, тада, у долини 

Лима. Срушена је у 18. вијеку.

Њ. ВПр. Митрополит Црногорско-

приморски Г. Амфилохије освештао 

је њене темеље 10. септембра 1994. 

године, a 27. јула 1996. и крстове.

Радови на Цркви завршени су 2003. 

године и тада су, 19. октобра, њено 

освећење обавили Њ. ВПр. Ми-

трополит Црногорско-приморски 

Амфилохије, Њ. Пр. Еп. Рашко-

призренски Г. Артемије, Њ. Пр. Еп. 

Милешевски Г. Филарет и Њ. Пр. 

Еп. Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије.

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

је, 3. септембра 2009. године, освеш-

тао крст на звонику ове цркве.

Ове, 2012. године, прилогом Дејана 

Фемића из Берана, подигнута је 

капија и урађена стаза до храма. 

МАНАСТИР ЦРНЧА

Манастир Црнча, посвећен Рођењу 

Светог Јована Крститеља, подигнут је 

у вријеме Немањића и, по предању, у 

њему се упокојио Свети Архиепископ 

Арсеније Сремац, наследник Светога 

Саве. Удаљен је двадесетак киломе-

тара од Бијелог Поља. Црква је била 

живописана, а Турци су је порушили, 

највјероватније, послије Друге сеобе 

Срба.

На Тројичин дан, 7. јуна 2009. године, 

Епископ Будимљанско-никшићки 

Господин Јоаникије освештао је но-

воподигнути крст, на Градини, надо-

 

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛАЈА СРПСКОГ, 

У ЊЕГЊЕВУ 

Преосвећени Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије и Владика Ми-

лешевски Г. Филарет, освештали су, 3. 

маја 2003. године, темеље храма Све-

тог Николаја Српског, у Његњеву код 

Бијелог Поља.

Те године, Храм је и озидан, за сто 

радних дана. Његово Преосвештенство Епископ 
Те године, Храм је и озидан, за сто 

радних дана.

Те године, Храм је и озидан, за сто 

призренски Г. Артемије, Њ. Пр. Еп. 

Милешевски Г. Филарет и Њ. Пр. 

Еп. Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије.Те године, Храм је и озидан, за сто 
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• ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У ЕПАРХИЈИ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКОЈ ОД 2002-2012. ГОДИНЕ •

мак ове, порушене, светиње; преко 

ријеке је направљен нови мост ка 

њој, а прикупљена су и знатна нов-

чана средства за њену обнову.

•

ЦРКВА СВЕТЕ ПЕТКЕ, У ОСТРЕЉУ

На Свијетлу Суботу, 10. априла 2010. 

године, Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије освеш-

тао је камен-темељац и положио 

Повељу храма Свете Петке, у Острељу 

код Бијелог Поља. Крстови на овом 

храму освештани су 24. јула исте го-

дине.

Радови су у потпуности заврше-

ни, а велико освећење ће ће бити 

обављено, највјероватније, у августу 

ове (2012) године.

•

ХРАМ СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ, НА 

БЈЕЛАСИЦИ

На празник Силаска Светог Духа 

на Апостоле, 23. маја 2010. године, 

Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије је освештао 

камен-темељац за храм Светог Про-

рока Илије, на пла-

нини Бјеласици.

Ц р к в а ,  с к и т 

м а н а с т и р а 

М а ј с т о р о в и н е , 

је изграђена за 

годину дана, а 

Преосвећени Вла-

дика Јоаникије 

освештао ју је, и у 

њој одслужио прву 

Свету Архијерејску 

Литургију, на празник Светог Пророка 

Илије, 2. августа 2011. године. 

Приликом освећења овог храма 

одржан је Црквенонародни сабор, 

који ће се на живописној Бјеласици, 

убудуће, одржавати сваке године на 

празник Светог Пророка Илије.

•

ЦРКВА СВЕТОГ ПЕТРА , У БИЈЕЛОМ 

ПОЉУ

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

је, са свештенством, у присуству вели-

ког броја вјерника, 4. децембра 2011. 

године, освештао десет звона за цркву 

Светог Апостола Петра у Бијелом 

Пољу, која су донација Бјелопољца 

Љубивоја Јаћимовића и више добро-

твора из Русије, које је он окупио.

На храму је сазидана јужна кула ви-

сока 22 метра, обезбијеђен оловни 

кровни покривач за оба звоника-куле 

и комплетна грађа.Чека се решење 

нагиба крова и изглед нових Крстова 

за ова два звоника да би се овај дио 

обнове привео крају.

За изградњу Духовног центра, Цркве-

на Општина Бијело Поље откупила је 

око 4 ара земље у непосредној близи-

ни цркве. 

Завршава се израда пројекта за 

сјеверни параклис и пројекат Духов-

ног центра. 

•

ЦРКВА СВЕТОГ САВЕ, У БИЈЕЛОМ 

ПОТОКУ

У љето 2010. године, Његово Прео-

свештенство Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије освештао је 

камен-темељац за цркву посвећену 

Светом Сави, у Бијелом Потоку, код 

Бијелог Поља.

У току су радови на завршетку хра-

ма.

•

МАНАСТИР СОКОЛАЦ

Манастир Соколац, код Томашева 

(западни дио бјелопољског краја), 

на надморској висини 1219 метара, 

саграђен је почетком 16. вијека, тру-

дом монаха манастира Вранштице, а 

посвећен Ваведењу Пресвете Богоро-

дице. Посљедњи игуман овог мана-

стира био је Симеон (Вукојичић) кога 
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су убили Турци који су, око 1870. го-

дине, порушили и манастир.

Обнова храма започета је прошле, 

2011. године, и завршени су радови 

на рестаурацији постојећих зидо-

ва.

У току је прикупљање средстава за 

наставак радова.

•

ЦРКВА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ, 

У БОЈИШТИМА

Градња цркве посвећене Вазнесењу 

Господњем, у Бојиштима код 

Бијелог Поља, започета је прије два-

десет година. Послије дугогодишње 

паузе, радови су интензивирани те 

је црква озидана, набављено звоно 

и уграђена столарија.

Тренутно се ради на обезбјеђењу ба-

карног кровног покривача.

•

ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВ-

РИЛА У ЦРНИОНИЦИ

Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије освештао је, 28. јула ове 

(2012) године, темеље цркве Светог 

архангела Гаврила у Црнионици, 

код Бијелог Поља.

Ктитор цркве је господин Алексан-

дар Крстев.

Ж А Б Љ А К

ХРАМ СВЕТОГ ВАЗНЕСЕЊА 

ГОСПОДЊЕГ, У КРШУ

Храм Светог  Вазне сења 

Господњег, у Кршу код Жабљака, 

подигнут је одмах послије битке 

на Шаранцима, 1862. године, 

у спомен шаранско-језерских 

јунака. Црква је у цјелости 

обновљена 2010. године.

•

ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ, У 

МАЛОЈ ЦРНОЈ ГОРИ

Храм Вазнесења Господњег у селу 

Мала Црна Гора, у општини Жабљак, 

подигнут је 1884. године. Обнова 

храма је у току.

•

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ, У 

ТЕПЦИМА

Храм Светог Николаја у Тепцима 

саграђен је 1897. године. Црква 

је, дјелимично, обновљена 1990, 

а у цјелости 2010. године.

•

САБОРНИ ХРАМ СВЕТОГ 

ПРЕОБРАЖЕЊА, У ЖАБЉАКУ

На храму је постављена нова 

кровна конструкција са, такође 

новим, бакарним покривачем, 

у м ј е с то  с та р е  ш и н д р е. 

Рестауриран је стари иконостас, а 

храм изнутра наново омалтерисан и 

спреман за фрескописање – 

олтарски дио је фрескописан 

а са осликавањем осталог 

дијела храма наставиће се 

идуће године. 

•

ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУ-

ЧЕНИКА ГЕОРГИЈА, У 

ЗМИНИЦИ

Његово Високо прео све штенство 

Митрополит Црногорско-приморски 

Г. Амфилохије освештао је, 19. августа 

1992. године, камен-темељац за храм 

Светог великомученика Георгија, у 

Зминици, код Жабљака.

Након дуже паузе, настале због 

недостатка средстава, радови ће 

бити настављени.

ЦРКВЕНОНАРОДНИ ДОМ, У 

ЖАБЉАКУ

Камен-темељац за Црквенонародни 

дом у Жабљаку (донесен из 

Шаранаца – село Брајковача – 

гдје је била Шаранска битка 1862. 

године), освештао је, и положио, 

19. августа 2002. године, Њ. Пр. 

Епископ Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије.

До сада је завршена Светосавска 

сала, канцеларија и кухиња у 

приземљу. На првом спрату уређен 

је стан за парохијског свештеника и 

апартман за Епископе будимљанско-

никшићке. Иначе, овај апартман је 

освештао Његова Светост Патријарх 

Српски Г. Иринеј 31. јула 2011. 

године. 

МАЛОЈ ЦРНОЈ ГОРИ

ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ, У 

МАЛОЈ ЦРНОЈ ГОРИ
Његово

ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ, У 
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ЦРКВА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, У 

ПРОШЋЕЊУ  

У селу Прошћење, код Мојковца, 2003. 

године, започета је, на темељима ста-

ре цркве из 13. вијека, обнова цркве 

Свете Тројице, познате под нази-

вом „Тројана“. Освећење је 17. јуна 

2004. године обавио Њ. Пр. Епископ 

Будимљанско-никшићки господин 

Јоаникије, са свештенством.

На празник Светог Григорија Чу-

дотворца, 30. новембра 2008. го-

дине, послије Свете Архијерејске 

Литургије коју је служио у овој цркви, 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

је освештао нови иконостас. 

ХРАМ ХРИСТОВОГ РОЖДЕСТВА, У 

МОЈКОВЦУ

Изградња саборног Храма Христо-

вог Рождества у Мојковцу, започета 

је 1994. године, када је Њ. ВПр. Ми-

трополит Црногорско-приморски Г. 

Амфилохије освештао крст за овај 

Храм. Митрополит Амфилохије је, на 

други дан Божића (Сабор Пресвете 

Богородице), 1998. године, освештао 

и камен темељац.

Храм је, уједно, и Спомен-храм 

јунацима знамените Мојковачке бит-

ке.

Његово Високопреосвештенство 

Архиепископ Цетињски Митро-

полит Црногорско-приморски 

Го с п о д и н  А м ф и л о х и ј е 

и Преосвећени Епископ 

Будимљанско-никшићки Го-

сподин Јоаникије су, на Божић, 

7. јануара 2008. године, на вели-

ком црквено-народном сабрању, 

МАНАСТИР ДОБРИЛОВИНА

Манастир Добриловина, Храм 

посвећен Светом Георгију, код 

Мојковца, обновљен је 1989. године, 

прије обнове Епархије Будимљанско-

никшићке.

Градња новог манастирског конака 

започета је крајем маја 2001. године, 

a конак је усељен у октобру 2004. го-

дине.

„Груби“ радови у поткровљу су 

завршени и преостаје уређење овог 

простора. 

•

ЦРКВА СВЕТОГ ВЕЛИ КО МУЧЕ-

НИКА ГЕОРГИЈА, У ЧОЛАНОВОМ 

ДОЛУ

У шаранском селу Чоланов До, код 

Жабљака, 8. октобра 2007. године,  

Високопреосвећени Архиепископ 

Цетињски Митрополит Црногорско-

приморски Господин Амфилохије 

и  П р е о с в е ћ е н и  Е п и с ко п 

Будимљанско-никшићки Господин 

Јоаникије освештали су и положили 

камен-темељац за цркву Светог 

великомученика Георгија, која ће 

својим изгледом бити копија од 

безбожника порушене ловћенске 

цркве Светог Петра Цетињског.

Уз крајугаони камен-темељац, 

Владике су положиле и по један 

камен из Јерусалима и са Свете 

Горе.

Ктитор храма је господин Божо 

Кнежевић. 

•

ЦРКВА СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА 

И ПАВЛА, У ЈАВОРЈУ 

Његово Преосвештенство Епископ 

Буд и м љ а н с ко - н и к ш и ћ к и  Г. 

Јоаникије, 16. октобра 2004. године, 

у Јаворју код Жабљака, освештао је 

камен-темељац за храм који подиже 

г. Миленко Миле Стијеповић 

из Жабљака, за душе својих 

родитеља Владимира и Неде (рођ. 

Станић), посвећен Св. Апостолима 

Петру и Павлу, својим духовним 

заштитницима и крсној слави.

На празник Светих Апостола Петра 

и Павла, 12. јула 2011. године, 

Преосвећени Владика Јоаникије 

служио је Свету Архијерејску 

Литургију и освештао овај 

новоизграђени Дом Господњи и, 

по благослову Његове Светости 

Патријарха Српског Г. Иринеја, 

ктитору храма,  господину 

Стијеповићу, додијелио орден Светог 

краља Милутина. 

•

ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКО МУ-

ЧЕНИКА ГЕОРГИЈА, У ВРЕЛИМА

Храм Светог великомученика 

Георгија, у Врелима под 

Пирлитором, код Жабљака, 

саградили су Ускоци 1901. године. 

Обнова је у току.

М О Ј К О В А Ц

Стијеповићу, додијелио орден Светог 

7. јануара 2008. године, на вели-

ком црквено-народном сабрању, 

ХРАМ ХРИСТОВОГ РОЖДЕСТВА, У ХРАМ ХРИСТОВОГ РОЖДЕСТВА, У 
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освештали новосаграђени Саборни 

храм Христовог Рождества и у њему 

служили Божићну Архијерејску 

Литургију. 

На празник Светог Апостола Матије, 

22. августа 2010. године, Његово Пре-

освештенство Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије освештао је 

живопис у овом храму. 

•

Х РАМ  С В Е Т Е  П Е Т К Е,  У 

ЈАКОВИЋИМА

На празник Светог Пророка Јелисеја 

и Светог Методија Цариградског, 

27. јуна 2010. године,  Њ. Пр. Еп. Г. 

Јоаникије је поставио камен-темељац 

за храм Свете Петке, у Јаковићима 

код Мојковца. Предсједник Црквеног 

одбора је Неђељко Кнежевић.

На празник Свете Петке, 27. окто-

бра 2011. године, јереј Александар 

Крговић, по благослову Преосвећеног 

Владике Јоаникија, освештао је зво-

но и два крста за ову цркву. У току је 

постављање кровног покривача.

•

ЦРКВА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ПРОКОПИЈА, У ЛЕПЕНЦУ

На Томину недељу 2010. године, 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

Н И К Ш И Ћ

освештао је темеље цркве Светог ве-

ликомученика Прокопија, у Лепенцу 

код Мојковца.

На празник Светих мученика 

Макавејских, 14. августа 2010. годи-

не, Преосвећени Владика Јоаникије 

освештао је крстове, а на празник 

Светог Прокопија, 21. јула 2011. го-

дине, освештао је ову, новоподигнуту, 

цркву и одслужио у њој прву Свету 

Архијерејску Литургију.

ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХА-

ИЛА, У ШТИТАРИЦИ

Црква Светог Архангела Михаила, у 

Штитарици код Мојковца, подигну-

та је у задњој деценији 19. вијека и 

освештана 1896. године.

Црква је, углавном, у добром стању: 

постављени су нови прозори и врата, 

нова пјевница и цјеливајућа икона и 

освјежена унутрашњост храма.

Предстоји фугирање спољашњости 

зидова и припрема цркве за 

осликавање.

•

ХРАМ СВЕТОГ БЛАГОВЕШТЕЊА, У 

ПОЉИМА

Црква Светог Благовештења, у 

Пољима код Мојковца, освештана 

је 1893. године. У току 2011. године 

црква је у потпуности обновљена: ози-

дан је нови звоник, сервисирана звона, 

урађена нова фасада и дренажни тро-

тоар около објекта.

Храм је припремљен за осликавање.

ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХАИ-

ЛА, У ЈАСЕНОВОМ ПОЉУ 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 

освештао је, 11. августа 2007. године, 

темеље цркве посвећене Светом Ар-

хангелу Михаилу, у Јасеновом Пољу 

код Никшића. Овај храм гради се на 

иницијативу вјерника и биће прва пра-

вославна богомоља у овом крају.

Освећењу темеља присуствовао је 

вјерни народ овог краја, који се у 

значајном броју одазвао иницијативи 

за изградњу храма коју је покренуо Од-

бор за изградњу. 

Земљиште за храм приложио је госпо-

дин Љубисав Ђоковић.

Протојереј Драган Крушић освештао је, 

25. јуна 2011. године, звоно за овај храм, 

чији је један од највећих приложника 

освештао је темеље цркве Светог ве-

ликомученика Прокопија, у Лепенцу 

код Мојковца.

На празник Светих мученика 

Макавејских, 14. августа 2010. годи-

освештао је темеље цркве Светог ве-

ликомученика Прокопија, у Лепенцу 

код Мојковца.

На празник Светих мученика 

ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХА- чији је један од највећих приложника ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХА-

дин Љубисав Ђоковић.

Протојереј Драган Крушић освештао је, 

25. јуна 2011. године, звоно за овај храм, 
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прослављени српски тенисер, најбољи 

тенисер на свијету, Новак Ђоковић. 

Иначе, радови на цркви приводе се 

крају. Постављен је мермерни иконо-

стас и осликане иконе, рад сестринства 

Жупског манастира, и очекује се брзо 

освећење храма. 

•

КОНАК МАНАСТИРА СВЕТОГ АПОСТО-

ЛА И ЈЕВАНЂЕЛИСТЕ ЛУКЕ, У ЖУПИ

Благодаћу Божијом умножава се мо-

нашка заједница у манастиру Светог 

апостола и јеванђелисте Луке, у Жупи 

Никшићкој. Са 26 сестара (21 монахиња 

и 5 искушеница) ова света обитељ сма-

тра се највећим женским манастиром у 

Црној Гори. Поред свакодневних служби 

Богу сестринство се, са великом ревношћу 

посвећује и својим послушањима, a то су 

најчешће рукодјеља: вез, шивење, ико-

нопис, калиграфија и керамика. Како 

је постојећи конак био скромног капа-

цитета, при чему један број монахиња 

није имао келије, атеље или просторије 

за бављење рукодјељем, јавила се по-

треба за изградњом новог конака. Овај 

монтажни објекат почео је да се гради 

у септембру 2006. године, а средства за 

градњу обезбиједило је само сестрин-

ство. Градња конака, површине око 400 

метара квадратних, завршена је 2007. го-

дине. Осим келија за сестринство, новим 

конаком обезбијеђене су и просторије за 

радионице веза, шивења, ткања и атеље 

за иконопис и калиграфију. Сестринство 

је прије двије године уредило манастир-

ску порту, поплочан је простор око цркве 

и прилазне стазе до конака. 

ЦРКВА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЈА, У ГОРЊИМ ТРЕПЧИМА 

Црква Светог великомученика 

Георгија, у Горњим Трепчима код 

Никшића, саграђена је 1873. годи-

не, а њена обнова почела је 1996, 

када је, с благословом Његовог 

Високопреосвештенства Митро-

полита Црногорско-приморског Г. 

Амфилохија, формиран Одбор за об-

нову. Храмовно здање било је веома 

запуштено, a много штете претрпјело 

је и од посљедица поплава које су 

више пута задесиле овај крај. Стога 

је, у оквиру радова на обнови, урађен 

коси кров обложен бакром, уређена 

унутрашњост цркве, постављен ка-

мени иконостас и нове иконе, док се 

богослужбени обреди и сада обављају 

са црквеним књигама и сасудима из 

периода градње храма. 

Њихова Преосвештенства Еписко-

пи Горњо-карловачки Г. Герасим и 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

освештали су, 13. маја 2007. године, 

овај новообновљени храм и одслу-

жили у њему Свету Архијерејску 

Литургију. 

•

ХРАМ СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА, 

У ВИШЊИЋА ДОЛУ 

Преосвећени Владика Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије, освештао је, 

2002. године, темеље за храм Светог 

Јована Крститеља, у Вишњића Долу 

на Голији, пројектован по узору на 

Ловћенску капелу. Црква је озидана 

и укровљена, a гради се прилозима 

житеља овог голијског 

села. 

Вјерује се да је у 

В и ш њ и ћ а  Д о л у 

постојала црква још у 

18. вијеку, али је страда-

ла од Турака и нема тра-

гова о њеном постојању. 

Димензије цркве Све-

тог Јована Крститеља 

су два и по пута веће у 

односу на порушену ка-

пелу на Ловћену. Осим 

мјештана, који без изузетка учествују 

својим прилозима, градњу овог храма 

у највећој мјери помаже г. Михаило-

Мишко Вишњић, из Подгорице, ина-

че поријеклом из Вишњића Дола, за-

тим Милисав и Борис Ћипранић из 

Никшића, те Скупштина Општине 

Гацко и предузеће Хидроградња. 

•

ЦРКВЕНО ОБИЉЕЖЈЕ, У ЈАВЉЕНУ 

Вјерни народ Голије је, на извору 

Светог Саве, у селу Јављен, 2004. го-

дине, подигао црквено обиљежје у 

спомен првом српском Архиеписко-

пу Светом Сави. Иницијатива да се 

подигне црквено обиљежје на изво-

ру потекла је од мјештанина Драгана 

Горановића, а све радове финанси-

рао је Миодраг Давидовић. На овом 

обиљежју налази се купола са крстом 

и три стуба са мозаичним иконама: 

Светог Саве, Светог Василија Острош-

ког, Светог пророка Илије и Свете 

Петке. 

•

П А Р О Х И Ј С К И  Д О М ,  У 

ВРАЋЕНОВИЋИМА

Мјештани, са ондашњим надлеж-

ним парохом Сретеном Синикићем 

2000. године започели су градњу 

Парохијског дома на рушевинама 

некадашњег магацина бивше фабри-

ке Монтекс. У објекту су разведени 

струја и вода, постављени прозори и 

врата. Преостају мањи грађевински 

радови у унутрашњости Парохијске 

зграде.

•

ЦРКВЕНО-НАРОДНИ ДОМ, У РЕ-

НОВЦУ

Изградња Црквено-народног дома у 

Реновцу, поред цркве Светог Николаја 

Мирликијског, започета је крајем 

2006. године. Грађевински радови на 

овом објекту су завршени и обављено 

освећење 2008. године. Црквено-

народни дом у Реновцу служи за 

парастосе, крштавања, вјенчавања 
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и саборовања вјерног народа 

овог краја.

•

ЦРКВА СВЕТОГ ЈОВАНА, У 

ВРБИЦИ 

У селу Врбица, у Бањанима, 

на граници са Херцегови-

ном, на празник Светих 

Козме и Дамјана, 2006. го-

дине, Преосвећени Влади-

ка Јоаникије освештао је 

темеље храма Светог Јована 

Крститеља. Ктитор ове цркве је г. Бра-

нислав Бјелица. 

Њихова Преосвештенства Епископи 

Захумско-херцеговачки Г. Григорије и 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

освештали су, 26. новембра 2007. го-

дине, на празник Светог Јована Зла-

тоустог, звона за ову цркву. Радови 

су при завршетку и планира се скоро 

освећење богомоље. У току је израда 

иконостаса и фрескописање храма, 

као и опремање његове унутрашњости 

потребним инвентаром. Поред хра-

ма је 2011. године саграђен мањи 

црквено-народни дом.  

 •

ЦРКВЕНОНАРОДНИ ДОМ „СВЕ-

ТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“, У 

НИКШИЋУ 

Темеље Црквенонародног дома „Све-

ти Василије Острошки“, у Никшићу, 

освештао је, у октобру 2000. го-

дине, приликом обиљежавања 

стогодишњице изградње Саборне 

цркве, Његова Светост Патријарх 

Српски Г. Павле са више Архијереја 

Српске Православне Цркве.   

Нове просторије Дома освештао је, 

уочи празника Христовог Вазнесења, 

2005. године, Његово Преосвештенство 

Епископ Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије. 

На празник Успенија Пресвете Бо-

городице, 28. јула 2007. године, 

Њихова Преосвештенства Епископи 

Захумско-херцеговачки Г. Григорије и 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

освештали су салу у овом Дому која 

носи име Хаџи-Саве Косановића, 

Митрополита Дабро-босанског, му-

ченика и исповједника вјере право-

славне, који је, послије рускога 

цара Николаја и краља Николе 

Петровића, највећи приложник и 

дародавац Саборне цркве Светог 

Василија Острошког у Никшићу.

Црквенонародни Дом, укуп-

не површине 1100 метара 

квадратних, са  два спрата и 

поткровљем, повезан је са згра-

дом Конзисторије, а централ-

ни дио заузима вишенамјенска 

сала са преко 200 мјеста. У њој се 

одржавају трибине, предавања, 

концерти, часови вјеронауке, а служи и 

за вјенчања, крштења и организовање 

помена. У оквиру Дома предвиђена је 

иконописачка и друге радионице за 

израду црквене робе. Под окриљем 

овог здања биће и амбуланта у којој ће 

љекари специјалисти пружати услуге 

грађанима, а у њој ће се налазити и 

апотека.

•

ЦРКВА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА, НА 

ТРЕБЈЕСИ 

Древни храм Светог Георгија, на 

Требјеси, задужбина племена 

Требјешана, изграђена је 1741. годи-

не. Овај свети дом Божији, као и само 

Требјешко племе, претрпио је двије 

турске разуре, а љубављу према Го-

споду, обнављали су га вјерници, по-

том књегиња Милена 1905. године, 

као и Требјешанин Андрија Ђоковић 

1927. године. Запустио је током и 

послије Другог свјетског рата, 

а земљотрес који је задесио 

Црну Гору 1979. године оста-

вио је тешке посљедице на 

црквеном здању. Потомци 

старих Требјешана 1998. годи-

не започели су његову обнову 

из темеља - сазидали храм, 

покрили га, ставили звоно и 

иконостас. 

Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки 

Господин Јоаникије освеш-

тао је, 29. априла 2007. године, ову 

новообновљену цркву и служио у њој 

прву Свету Архијерејску Литургију.

КРСТ НА ЗВОНИКУ, У МЈЕСТУ ПОМЕ-

ТЕНИК КОД НИКШИЋА

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 

на Митровданске Задушнице, 3. но-

вембра 2007. године, одржао је пара-

стос и обавио освећење крста на зво-

нику, у мјесту Пометеник, надомак 

Никшића.

У Пометенику живе братства 

Петрушић, Самарџић и Мустеровић, 

чији преци су двадесетих година 

прошлог вијека формирали локално 

гробље на освештаној главици Ме-

териз. Тада је из Сплита прибављено 

и звоно, које се оглашавало све до 

Другог свјетског рата. Скоро сви зем-

ни остаци Пометеничана су из овог 

гробља пренесени у оближња Треп-

ча, а братственици су, у част својих 

предака, звоно поново оспособили и 

дигли га на звоник. Крст, који је овом 

приликом освештао Преосвећени 

Владика Јоаникије, мјештанима је 

Крститеља. Ктитор ове цркве је г. Бра-
носи име Хаџи-Саве Косановића, тао је, 29. априла 2007. године, ову Крститеља. Ктитор ове цркве је г. Бра-
носи име Хаџи-Саве Косановића, 

Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки 

Господин Јоаникије освеш-

Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки 

Господин Јоаникије освеш-

КРСТ НА ЗВОНИКУ, У МЈЕСТУ ПОМЕ-концерти, часови вјеронауке, а служи и КРСТ НА ЗВОНИКУ, У МЈЕСТУ ПОМЕ-
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даровао јеромонах Јефтимије, игуман 

Косијеревског манастира.

•

КОНАК МАНАСТИРА НА СОМИНИ, У 

БАЊАНИМА 

У јуну 2007. године почела је изградња 

конака манастира Преображења 

Господњег, на Сомини, у Бањанима. 

Прије почетка радова освештан је 

камен-темељац, а димензије ко-

нака, који има 4 собе, трпезарију и 

канцеларију, су 11,5 са 7, 5 метара. 

Приложници су г. Радомир Лучић и г. 

Бранислав Бјелица. 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

служио је, 17. јуна 2008. године, Св. 

Архијерејску Литургију у манастиру 

Преображења Господњег и освештао 

манастирски конак. 

Купљена је земља, звана Херцегова 

лука, на којој је подигнут манастир 

Сомина заједно са конаком. 

Израда каменог крста финансирана је 

прилогом пок. Драга Кешељевића. 

•

САБОРНА ЦРКВА У НИКШИЋУ 

У оквиру уређења Саборне цркве Светог 

Василија Острошког у Никшићу, које су, с 

благословом Његовог Преосвештенства 

Епископа Будимљанско-никшићког 

Г. Јоаникија, у сусрет обиљежавању 

јубилеја – 110 година освећења храма, 

предузели Управа 

Саборне цркве и 

Црквена општина 

Никшић, 24. децем-

бра 2008. године, 

на звонику цркве, 

високом 30 мета-

ра, постављен је 

нови сат. Средства 

за набавку сата 

(око четири и по 

хиљаде евра), осим 

намјенског прилога 

Никшићанке покојне 

Даринке Ђуричић, 

обезбијеђена су при-

лозима људи добре 

воље из Никшића.

Средином октобра 

са звоника храма 

скинут је стари сат, 

који услед квара 

на механизму није 

био у функцији 

последњих дваде-

сет година, а нови 

часовник урадили 

су мајстори фирме „МЈ Инжењеринг 

ДОО“ из Београда. Нови сат је истог 

облика и димензија као и стари, а 

посједује најсавременије електронске 

компоненте за контролу и управљање 

сатним механизмом, електромагнетни 

чекић за избијање часова и сателитски 

пријемник тачног времена. 

Стари сат, који је поклонио мајстор-

часовничар Павле Пантелић из Земуна 

1929. године, након конзервације биће 

изложен у будућој ризници Саборне 

цркве. 

Осим сата, на платоу Саборне цркве 

постављена је чесма (рад академског 

вајара Сретенa Милатовића), у цркву 

уведено  парно гријање, електрифи-

цирана су звона, урађен нови амвон, 

замијењени сталци за цјеливајуће 

иконе, теписи, завјесе и друго.

Јубилеј цркве обиљежен је у мају 

2010. године.

КРСТ КОД МАНАСТИРА СОМИНА 

Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

служио је на празник Преображења 

Господњег, 19. августа 2010. године, 

Свету Архијерејску Литургију у ма-

настиру Сомина, у Бањанима код 

Никшића. Освештано је крсно знамење 

које се налази у близини манастирске 

цркве, подигнуто у славу Вучедолске 

бригаде капетана Ивана Јаничића. 

ХРАМ СВЕТОГА САВЕ, У 

РОГАЧЕВИЋИМА

Изградњу храма Светога Саве, у селу 

Рогачевићима, у Враћеновићима 

код Никшића, и активности Цркве-

ног одбора благословио је 1996. 

Његово Високопреосвештенство 

Архиепископ Цетињски Митро-

полит Црногорско-приморски Г. 

Амфилохије. Захваљујући труду и 

љубави мјештана највећи дио посла 

је урађен.

Храм је стављен под кров, па иако 

још није у функцији љепотом осваја 

овај крај и као да пркоси Билећком 

језеру. Стављено је и звоно, оно старо 

урађено далеке 1894. у Италији, које 

је било на првобитној цркви све до 

потапања овог краја и самог храма. 

Постављен је 2011. године зидани 

иконостас са иконама, завршени 

су и унутрашњи радови - уведе-

на је струја, стављен под, црква је 

опремљена потребним инвентаром, 

уређен је и околни простор са тро-

тоаром и прилазном стазом. Храм је 
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спреман за освећење, које је плани-

рано за септембар 2012. године.

Првобитна црква Светог Саве у 

Мирушама била је стара преко 

пет вјекова. Дио села потопљен 

је шездесетих година прошлог 

вијека, приликом изградње акуму-

лационог Билећког језера. Тада су 

„изгубљена“ и многа археолошка 

налазишта, јер су на овом подручју 

постојала насеља, чији трагови го-

воре о високој култури тог време-

на, попут велелепних грађевина 

некадашњег римског града и рим-

ски споменици задивљујуће израде 

и орнаметнике. 

Када је започета градња цркве 

на стаблу церовог дрвета појавио 

се лик Светог Саве, маховина се 

на том дијелу стабла повукла, а 

светитељев лик нијесу оскрнавили 

ни кише, мразеви и вјетрови. И то, 

свакако, указује на значај и вели-

чину светиње која је остала под во-

дом Билећког језера. 

•

ЦРКВА СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ, 

НА ЛУКАВИЦИ

Градња цркве Светог Проро-

ка Илије, на Никшином киљану, 

на живописној Лукавици, запо-

чета је с благословом Његовог 

Високопреосвештенства Архие-

пископа Цетињског Митропо-

лита Црногорско-приморског Г. 

Амфилохија и Његовог Преосвеш-

тенства Епископа Будимљанско-

никшићког Г. Јоаникија 2006. годи-

не. Крст на новоподигнутом храму 

освештао је, 2. августа 2008. године, 

на Илиндан, Њ. Пр. Еп. Диоклијски 

и игуман Острошки Г. Јован. 

Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије служиo 

je, на празник Светог пророка 

Илије, 2. августа 2010. године, Све-

ту Архијерејску Литургију у овој, 

новоподигнутој, цркви и освештао 

храм који су братском слогом, тру-

дом и љубављу саградила племена 

Жупљани, Морачани, Пипери, Ров-

чани и Загарчани. 

ХРАМ ЗАЧЕЋА СВЕТОГ ЈОВАНА 

КРСТИТЕЉА, У СТРАШЕВИНИ

Овај гробљански храм саграђен је 1893. 

године. Као и већина наших светиња за-

пустио је послије Другог свјетског рата. 

Обнова цркве Светог Јована Крститеља 

започета је 1999. године, добротом г. 

Драгана Јоковића - за душу брата Мир-

ка.

Наново је покривена бакром, 

унутрашњост фрескописана и генерално 

сређена. Освећење је, 24. новембра 2002. 

године, обавио Његово Преосвештен-

ство Епископ Будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије. У храму се редовно врше 

богослужења.

ПАРОХИЈСКИ ДОМ, У СТРАШЕВИНИ 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

служио је, 23. новембра 2008. године, 

Свету Архијереjску Литургију у цркви 

Зачећа Светог Јована Крститеља, у 

Страшевини код Никшића. Након 

Свете службе Божије освештан је 

новоизграђени Парохијски дом у овом 

никшићком приградском насељу, који 

је задужбина Горана и Милице Ројевић, 

прилогом њиховог сина Томаша и сна-

хе Људмиле.

Темељи Парохијског дома освештани 

су крајем јуна исте године, када је, по 

пројекту арх. Петра Тодоровића, почела 

изградња. Објекат је површине око 200 

метара квадратних, и осим два стамбе-

на простора, чине га: сала, библиотека 

и канцеларија. Са новим црквеним 

здањем стекли су се услови за сабор-

на окупљања вјерника Страшевине, 

једне од највећих парохија Црквене 

општине Никшић и покретање школе 

вјеронауке за дјецу и омладину, коју 

води попадија Лавиника Јововић од 

2009. године.

 •

ХРАМ СВЕТОГ СВЕШТЕНОМУШЕНИ-

КА АНТИНОГЕНА, НА ВУЧЈЕМ ДОЛУ

Његово Високопреосвештенство Ар-

хиепископ Цетињски Митрополит 

Црногорско-приморски Г. Амфилохије 

и Преосвећена Господа Епископи: 

Будимљанско-никшићки Јоаникије, 

Захумско-херцеговачки и примор-

ски Григорије и умировљени Епископ 

Атанасије, уз саслужење бројног свеш-

тенства и монаштва, 29. јула 2008. го-

дине, освештали су темеље цркве на 

Вучјем Долу.

Спомен-храм на Вучјем Долу посвећен 

је Светом свештеномученику Атино-

гену, а подиже се у спомен и славу 

јунака који су погинули у знаменитој 

бици на Вучјем Долу 29. јула 1876. го-

дине. Добијена је дуго чекана дозвола 

за градњу од надлежних државних 

институција и радови на изградњи  

настављени су у мају 2012. године. По-

ред темеља богомоље у јулу 2010. го-

институција и радови на изградњи  

настављени су у мају 2012. године. По-

ред темеља богомоље у јулу 2010. го-

институција и радови на изградњи  

настављени су у мају 2012. године. По-

ред темеља богомоље у јулу 2010. го-
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дине освештано је и постављено зво-

но, које су приложили Бранислав и 

Миљан Баћовић, Весељко Мирковић, 

Недјељко Комненић и Црквена оп-

штина Прељина.

•

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ, НА 

ТРУБЈЕЛИ

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

служио је, 10. августа 2009. годи-

не, Свету Архијерејску Литургију у 

обновљеној цркви Светог Николаја, 

на Трубјели код Никшића.

Урађен је нови иконостас (са новим 

иконама), обновљена унутрашњост 

цркве, уређено гробље поред ње и 

прилаз до храма. 

Цркву су, 1868. године, подигла 

братства са простора Цуца: Перовић, 

Вучић, Гојковић, Кривокапић и Зви-

цер. Браћа Звицер су сада највећи, 

и скоро једини,  приложници у 

обнављању храма, који су, такође, 

купили и два звона.  

•

ЦРКВЕНОНАРОДНИ ДОМ, У 

ДРАГОВОЉИЋИМА

Њихова Преосвештенства Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

и викарни Епископ Липљански Г. 

Теодосије, игуман манастира Висо-

ки Дечани, освештали су, на Малу 

Госпојину, 21. септембра 2009. го-

дине, Црквенонародни дом у селу 

Драговољићи, код Никшића. У знак 

сјећања на догађај који се у овом 

мјесту десио на Малу Госпојину 

2008. године, када су житељи про-

тестним окупљањем покушали да 

спријече пролазак анатемисаног 

распопа Мираша Дедејића кроз 

село, због чега је полиција ухапсила 

више од 60 становника Драговољића 

и Жупе Никшићке, уприличена је 

изложба фотографија и новинских 

чланака о тадашњим догађањима у 

Драговољићима   

Градња овог Црквенонародног дома 

при овдашњем храму Вазнесења 

Господњег започета је 1997. године и 

објекат је у цјелини завршен. 

•

ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХА-

ИЛА, У СТУДЕНЦИМА 

У јулу 2009. године започети су ра-

дови на обнови цркве Светог Архан-

гела Михаила, у мјесту Студенца код 

Никшића. Обнову запуштеног храма, 

који је до недавно био станиште за 

стоку, иницирали су мјештани Студе-

наца.

Црква Светог Архангела Михаила 

налази се између Горњих и Доњих 

Студенаца у којима живе братства 

Ђапића, Пешаља, Ђукића, Ђуровића и 

других. Грађена је почетком 20. вијека 

(1910. године) и, по свему судећи, на-

кон подизања, црквено здање није 

освештано, а како су године које су 

услиједиле биле ратне и тешке, овај 

дом Господњи остао је све до наших 

дана препуштен забораву и зубу 

времена, а од погледа пролазника 

заклањала га је права шума нараслог 

корова.

Црква је била без крова, прозора и 

врата, мада су темељи, зидови и волат 

од сиге остали прилично стабилни. 

Црквено здање је очишћено, 

постављена су врата и прозори које 

је приложила Никшићанка Љиљана 

Дурутовић. Поправљен је и саниран 

пут у дужини од једног километра, 

тако да се сада до цркве може стићи 

и путничким аутомобилом. Уређен 

је плато испред храма, гдје се некада 

налазило гробље Доњостуденчана. 

Мјештани су претходних годи-

на гробна мјеста својих најближих 

измјестили у градско и страшевинско 

гробље, остављајући поред цркве Све-

тог Архангела Михаила недоличну 

слику. На предлог Преосвећеног Вла-

дике Јоаникија од преосталих споме-

ничких плоча, које су радили стари 

мајстори, и било би штета бацити их 

и уништити, направљена је палиони-

ца свијећа.

•

ЦРКВА ПРЕПОДОБНЕ МАТИ ПАРА-

СКЕВЕ, У ГОЛИЈИ 

Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије освештао је, на празник 

Светог Јевстатија Другог Архиеписко-

па Српског, 29. августа 2009. године, 

темеље цркве у селу Јасиковица, у 

Голији код Никшића.

Храм је посвећен Преподобној Мајци 

Параскеви, једној од најзаступљенијих 

слава у Голији. 

Село Јасиковица броји око 25 

домаћинстава и махом сви су из-

разили жељу да учествују у градњи 

храма. Земљиште за храм поклони-

ла је породица пок. Машана Канка-

раша, а пројекат за градњу урадио је 

архитекта Петар Тодоровић. Храм је 

озидан и стављен под кров, урађен је 

звоник, постављена врата и прозори, 

а ускоро ће се урадити и тротоар око 

цркве. Предстоји унутрашње уређење, 

малтерисање и израда иконостаса. 

У радовима на подизању цркве највећи 

допринос су дали Радоман Бабић и Ра-

дован Канкараш из Црквеног одбора, 

као и Михаило Пуровић, који је зидао 

црквени објекат. 

•

ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ДИМИТРИЈА, У БРШНУ 

На празник Светог Великомученика 

Димитрија, 8. новембра 2009. годи-

не, Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

служио је Свету Архијерејску Литургију 

у цркви Светог Димитрија у Бршну код 

Никшића и освештао нови иконостас и 

иконе у храму. Црква је у грађевинском 

смислу обновљена 80-их година 

прошлог вијека, трудом и жртвом 

парохијана бршњанске парохије. 

•

ЦРКВА БОГОРОДИЦЕ ТРОЈЕРУЧИЦЕ, 

У КЛИЧЕВУ 

На празник Иконе Пресвете Богоро-

дице Тројеручице, 25. јула 2010. годи-

не, Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
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освештао је земљиште за градњу цркве 

Пресвете Богородице Тројеручице, у 

Кличеву код Никшића. Постављањем 

крсног знамења на одабраној 

локацији озваничен је почетак радо-

ва на изградњи храма - првог у Црној 

Гори посвећеног овој нашој великој 

светињи.

•

ЦРКВА СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА, 

У КУТИМА

Црква Светог Јована Крститеља, у 

Кутима код Никшића, саграђена 

је, по предању, на темељима старог 

немањићког храма, 1873. године. 

Црква је била у веома лошем стању, а 

с благословом Његовог Преосвештен-

ства Епископа Јоаникија, радовима 

на обнови, који су заочети 2006. го-

дине, одазвао се велики број Кућана. 

Завршени су сви неопходни послови, 

а Њ. Пр. Еп. Г. Јоаникије служио је, 29. 

маја 2010. године, Свету Архијерејску 

Литургију у овој новообновљеној 

цркви и освештао нови иконостас и 

фрескопис, урађен у олтару храма. 

•

КРСТ У ПАПОВИНИ – ГОРЊИ КА-

ЗАНЦИ, У ГОЛИЈИ 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

освештао је, на празник Сабор Светог 

архангела Гаврила, 26. јула 2010. годи-

не, Часни Крст Господњи, у мјесту Па-

повина, у Горњим Казанцима, у Голији 

код Никшића. Крст је, жељом житеља 

овог села, постављен на мјесту на коме 

се подвизавао Свети Василије Острош-

ки на свом путу од Тврдоша ка Остро-

гу. Крст је грађен од армираног бето-

на, тежак је око 50 тона, а висок девет 

метара. Његов пројектант је Костадин 

Јегдић из Гацка, док је извођач радова 

приватна фирма Неђа Миловановића 

из Невесиња. Надморска висина на 

којој се налази мјесто Паповића гре-

да, је око 1020 метара и готово је иста 

као она на којој се уздиже крст изнад 

манастира Острога. 

•

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛАЈА 

МИРЛИКИЈСКОГ, НА ШЉЕМЕНУ 

Копривице, у селу Реновцу, имају 

цркву која је стара око 110 година. 

Подигнута је на темељима раније 

богомоље и посвећена Светом 

Николају Мирликијском. Црква је у 

добром стању. 

Идеја о градњи цркве на Шљемену 

јавила се прије десетак година, када је 

Мићко Мирков Копривица, поморац, 

донио звоно које је 1735. године из-

ливено у Енглеској. Тада су дошли на 

идеју да на Шљемену направе цркву 

и да она буде млађа сестра храма Све-

тог Николе у Реновцу. Како Коприви-

це Светог Николу славе од давнина 

и овај храм биће посвећен Светом 

Оцу Николају. Храмовна слава цркве 

биће 22. мај, празник Никољице, који 

је прислава овог братства. Земљиште 

за градњу, Цркви је поклонио Мирко 

Копривица. 

Темеље будућег храма на Шљемену 

освештао је, 31. Јула 2010. године  

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије. 

Пројекат је урадио архитекта Слободан 

Копривица. Цркву краси јединствен 

детаљ -  розета која се налази ис-

под звоника и која је оригинална и 

јединствена: у камену урађен крст са 

четири оцила. 

У непосредној близини цркве је 

гробље села Горње Копривице. 22. маја 

2012. године на претходно обновљеној 

костурници у којој почивају земни 

остаци, за које се, према предању 

мјештана, вјерује да су кости непо-

знатих јунака погинулих у борбама са 

Турцима, освештано је и постављено 

крсно знамење.

 •

МАНАСТИР ЗАГРАЂЕ, У ЗАГРАЂУ

Манастир Заграђе налази се изнад 

Шћепан Поља, над саставцима ријека 

Пиве и Tape. Средином 15. вијека ма-

настирску цркву посвећену Светом 

Јовану Крститељу саградио је херцег 

Стефан Вукчић Косача. 

Обнова ове светиње започета је, с бла-

гословом Његовог Високопреосвеш-

тенства Митрополита Црногорско-

приморског Г. Амфилохија, 1998. 

године, а „груби“ спољашњи радови 

завршени су 2001. Те године, с бла-

гословом Преосвећеног Владике 

Јоаникија, основано је манастир-

ско братство (јеромонаси Лазар и 

Софроније), које је одмах почело да 

уређује простор около храма: изграђен 

је конак ( са јужне стране ), изграђен је 

јужни зид са манастирском капијом, 

као и источни и западни зид са зво-

ником, поплочана манастирска пор-
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та, постављен нови мермерни под у 

цркви, нова Часна трпеза, плоча на 

проскомидији. У цркви је постављен 

велики полијелеј са хоросом, дар г. То-

мислава Грубача из Црквичког Поља, 

који је и раније прилагао манастиру 

Заграђе (његов прилог је и иконстас 

у цркви). Јеромонах Лазар је почео са 

фрескописањем манастирске цркве; до 

сада је осликана калота куполе и пре-

стоне иконе на иконостасу, а ових дана 

започеће и фрескописање олтара.    

Завршена је градња главног конака са 

сјеверне стране. Објекат, корисне повр-

шине око 600 метара квадратних, је 

покривен и затворен, а у току су радо-

ви на опремању унутрашњости. Вели-

ка трпезарија и кухиња (у приземљу) 

опремљени су потребним инвентаром 

и већ су у функцији. Настављени су 

радови, којима је предвиђено додатно 

уређење манастирске порте; проширен 

је паркинг простор и основан мана-

стирски виноград. 

Асфалтирано је преосталих 2 км пута, 

који води до манастира.

•

ХРАМ СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА, У ОРАХУ 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

служио је Свету Архијерејску Литургију 

на празник Света Три Јерарха, 12. 

фебруара 2008. године, и освештао 

обновљени храм посвећен овим светим 

православним Јерарсима, у мјесту Орах 

код Никшића.

Овај храм подигнут је 1890. године, 

али је био руиниран и запустио, а, како 

кажу мјештани, потоња служба у њему 

служена је далеке 1939. године. Храм је 

обновљен прилозима мјештана и више 

добротвора, међу којима, нарочито, г. 

Милисава-Зека Ђуровића, приватника 

из Никшића.

•

ЦРКВА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЈА, У СЕЛУ ШТРПЦА 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

служио је, 25. септембра 2011. го-

дине, поводом стогодишњице 

освећења храма, Свету Архијерејску 

Литургију у цркви Светог Великому-

ченика Георгија, у засеоку Штрпца, 

у Бањанима код Никшића, једној од 

ријетких цркава која је остала очува-

на и у којој се готово никада није пре-

кидала служба Господу.

Цркву Светог Георгија у Штрпцима, 

које припада селу Тупан, градила су 

братства Ераковићи, Килибарде и 

Спасојевићи. Њена генерална обнова, 

поводом прослављања стогодишњице 

освећења, започета је 2009. године 

прилозима мјештана и оних који поти-

чу одавде а живе у другим крајевима. 

Унутрашњост цркве је у потпуности 

обновљена, иконостас рестауриран и 

позлаћен, храм је опремљен новим 

инвентаром, постављен нови бакар-

ни кров, нова врата; зидови фуговани, 

урађена изолација и постављени тро-

тоари око храма. 

•

КАПЕЛА СВЕТОГ АПОСТОЛА И 

ЈЕВАНЂЕЛИСТЕ ЛУКЕ, У МАНАСТИ-

РУ КОСИЈЕРЕВО

У манастирском комплексу Косијерево 

подигнута је нова црква посвећена 

Светом апостолу и јеванђелисти Луки. 

Рађена је по узору на Ловћенску капе-

лу. Чин освећења, 2004. године, обавио 

је Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије. 

У крипти капеле сахрањени су пос-

мртни остаци око стотину бораца 

Вучедолске бригаде, који су 1944. го-

дине убијени од безбожних комуни-

ста. Капелу је фрескописао 

јеромонах Лазар Стојковић, 

игуман манастира Заграђе. 

Фрескопис је 2011. годи-

не освештао Његово Пре-

освештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије, а осликавање 

је финансирано прилогом 

брачног пара Милице и Бе-

рислава Самарџића, који 

живе у Канади. 

•

ЦРКВЕНО-НАРОДНИ ДОМ, У 

КОСИЈЕРЕВУ

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

служио је, 21. септембра 2011. године, 

на празник Рођења Пресвете Богоро-

дице, Свету Архијерејску Литургију у 

манастиру Косијерево, у Петровићима 

код Никшића.

Послије Свете службе Божије, уз 

саслужење бројног свештенства и мо-

наштва, освештан је новоизграђени 

Црквено-народни дом, који су, за по-

требе манастира Косијерево и свих 

добронамјерних људи, подигли при-

падници братства Лучић. Предсједник 

Одбора за изградњу Црквено-народног 

дома господин Жељко Лучић је 

Повељу и кључеве новоподигнутог 

Дома предао Епархији Будимљанско-

никшићкој и братству Манастира. 

Објекат се састоји из два нивоа: доњи 

око 100 метара квадратних корисне 

површине, а горњи 150 квадрата (са 

трпезаријом и мокрим чвором).  

•

МАНАСТИР СВЕТОГ САВЕ, НА 

ГОЛИЈИ 

Његова Светост Патријарх Српски Г. 

Иринеј освештао је, 13. маја 2012. го-

дине, новоизграђени манастир Светог 

Саве, у Голији, на граници Црне Горе 

и Херцеговине, и у њему служио Свету 

Архијерејску Литургију уз саслужење 

Преосвећених Епископа: умировљеног 

Захумско-херцеговачког Г. Атанасија, 

Бачког Г. Никанора, Милешевског Г. 

Филарета, Захумско-херцеговачког 
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и приморског Г. Григорија, Западноа-

меричког Г. Максима и Будимљанско–

никшићког Г. Јоаникија, као и начелника 

Руске Духовне мисије у Јерусалиму архи-

мандрита Исидора. 

Патријарх Иринеј је, на предог 

Преосвећеног Владике Јоаникија, кти-

тору манастирског комплекса на Ор-

лини, привреднику г. Миодрагу-Даки 

Давидовићу, уручио орден Светог Саве 

првог степена за развој духовног живота 

на подручју Црне Горе. 

Манастирски комплекс на Орлини, чији 

пројекат је урадио архитекта Никодин 

Жижић, обухвата храм Светог Саве, 

звоник, капелу, гробље, љетњу позор-

ницу, конак са келијама и ризницом, 

гостопримницу, библиотеку, кухињу, 

канцеларијски простор. Цркву је иконо-

писао јеромонах Лазар, игуман манасти-

ра Заграђе, док је иконостас дјело проф. 

мр Мирка Тољића. 

Градња манастира започета је у авгу-

сту 2005. године, када је Преосвећени 

Епископ Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије освештао његове темеље.  

•

ЦРКВА РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРО-

ДИЦЕ, У ОЗРИНИЋИМА

Поводом јубилеја – 110 година (1896-

2006) од градње цркве Рођења Пресвете 

Богородице, у Озринићима код Никшића, 

урађена је детаљна санација и обнова 

овог храма. Братском љубављу и великом 

жртвом парохијана ове парохије црква 

је заблистала својим пуним сјајем. У њој 

је, поводом традиционалног озринићког 

Mалогоспојинског сабора, Његово Прео-

свештенство Епископ Јоаникије са свеш-

тенством служио Свету Архијерејску 

Литургију 24. септембра 2006. године.

•

ЦРКВА СВЕТОГ САВЕ, У ОРЛИНИ КОД 

НИКШИЋА

Црква Светог Саве у Орлини код 

Никшића, подигнута је, највјероватније, 

у 19. вијеку, на темељима манастира 

Ћилијски до у којем је (као једном од 

сједишта Епархије захумске?) боравио 

Свети Василије Острошки.

Обнова храма започета је 2010. го-

дине. Замијењен је кров и кровна 

конструкција, урађена улазна капија 

у припрату и пут до цркве, ког до сада 

није било. Потребна је рестаурација 

иконостаса - иконе су у добром стању 

и релативно су сачуване. 

•

ЦРКВЕНО-НАРОДНИ ДОМ КОД ХРА-

МА СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА У 

КЛЕЊУ (МИЉАНИЋИ), БАЊАНИ

Изградња Црквено-народног дома 

код храма Светог Јована Крститеља, 

у Клењу, започета је 2010. године. 

Радови су завршени за двије године, 

и Дом је освештан 28. јула 2012. го-

дине, на празник Светих мученика 

Кирика и Јулите.

•

ХРАМ СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА, 

У МАЦАВАРАМА

Године 2007. формиран је Одбор 

за обнову Цркве Светог Јована 

Крститеља, у Мацаварама. Радови, 

у оквиру којих је постављен нови 

иконостас, нове иконе, обезбијеђен 

инвентар за унутрашњост храма, 

нови прозори, врата, урађен тротоар 

и прилазна стаза, завршени су 2011. 

године. 

•

ХРАМ СВЕТОГ ЛУКЕ, У БРОЋАНЦУ

Обнова храма Светог Луке, у 

Броћанцу, започео је нови Црквени 

одбор 2010. године. Спољашњост хра-

ма је фугована, урађен је тротоар око 

здања, постављен мермерни под у 

цркви, нови прозори и врата.

•

САБОРНИ ХРАМ СВЕТИХ АРХАНГЕ-

ЛА, У ВЕЛИМЉУ

Урађена је дјелимична обнова храма 

Светих Архангела, у Велимљу. Изведе-

ни су радови на унутрашњости: обијен 

је стари малтер и зидови наново омал-

терисани; спољашњост је фугована.

•

ХРАМ СВЕТОГ БОГОЈАВЉЕЊА, У 

ЦРКВИЦАМА - БАЊАНИ

На храму Светог Богојављења, у 

Црквицама у Бањанима, током 2010. 

године замијењен је кровни покривач, 

офуговане куполе и зидови, стављен 

нови малтер. Обезбијеђене су нове 

иконе на иконостасу, а унутрашњост је 

опремљена потребним инвентаром. 

•

ХРАМ СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА, 

У СОМИНИ - БАЊАНИ 

Храм Светог Јована Крститеља, у Соми-

ни, је дјелимично обновљен. Изведени 

су радови у унутрашњости цркве: нови 

малтер, фуговање зидова, постављене 

нове – сликане - иконе на иконостасу. 

Црква је опремљена нови инвента-

ром. 

•

ЦРКВЕНО-НАРОДНИ ДОМ, У КЛЕН-

КУ - БАЊАНИ

У току протеклих пет година грађен 

је Црквено-народни дом у Кленку, у 

Бањанима, поред храма Светог Саве. 

Дом је покривен, а у току су радови 

на његовом унутрашњем уређењу и 

опремање инвентаром. 

•

ЦРКВЕНО-НАРОДНИ ДОМ, У 

ПОЧЕКОВИЋИМА - БАЊАНИ

Прије више од десет година, започети су 

радови на изградњи Црквено-народног 

Обнова храма започета је 2010. го-

дине. Замијењен је кров и кровна 

је стари малтер и зидови наново омал-

терисани; спољашњост је фугована.
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Након детаљне обнове: замjене подо-

ва, зидања сводова, постављања ба-

карног крова и фасаде, и рестаурације 

постојећег иконостаса, храм Светог 

великомученика Георгија засијао 

је новим сјајем. Мало освећење је 

обавио Митрополит Амфилохијe, уз 

саслужење Епископа Јоаникија, 5. ав-

густа 2005. године. Већ идуће године, 

започета је изградња новог звоника 

према пројекту архитекте г. Ранка 

Вуканића.

Гусињанин који живи у Америци, Ново 

Шаљанин, иначе католик, поштујући 

аманет свога оца да поштује и чува 

православни храм у Гусињу, преузео 

је на себе да финансира изградњу 

овог звоника. Крст за звоник освештао 

је Епископ Будимљанско-никшићки г. 

Јоаникије 9. јула 2007. године.

•

МАНАСТИР СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, У 

БРЕЗОЈЕВИЦАМА

У октобру 2004. године започети су 

радови на изградњи капије Манасти-

ра Свете Тројице у Брезојевицама, код 

Плава.

Радови на капији су завршени, а 

крстови на њој постављени и освеш-

тани почетком 2005. године.

Године 2009. започета је градња 

Светосавског дома и радови су, 

изузев „ситнијих“, завршени. Дом 

је у функцији и предстоји његово 

освећње.

ЦРКВА СВЕТЕ ПЕТКЕ, У МУРИНИ

П р е о с в е ћ е н и  Е п и с к о п 

Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије, освештао је, 20. јула 

2002. године, темеље цркве Свете 

Петке, у Мурини.

Црква је озидана и покривена, а 

даљи радови су у току.

• ЦРКВЕНО ГРАДИТЕЉСТВО У ЕПАРХИЈИ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКОЈ ОД 2002-2012. ГОДИНЕ •

дома код храма Светог Игњатија, у 

Почековићима у Бањанима. Радови 

на овом дому, започети прије више 

од десет година, приводе се крају.

•

ЦРКВЕНО-НАРОДНИ ДОМ, У СЕЛУ 

ШТРПЦА - БАЊАНИ

Обнова овог објекта, који је раније 

била школа, започета је прошле 

(2011) године, када је црква Светог 

великомученика Георгија, у Штрпци-

ма, прослављала стогодишњицу 

од освећења. Објекат је генерално 

обновљен и служи за најразличитије 

црквене потребе мјештана овог села.

П Л А В

Апостола Петра и Павла на Ћафи 

Приједолској изнад Велике. Црква 

се подиже за покој душа јунака из 

Велике и Краља који су погину-

ли 1912. године, у Првом балкан-

ском рату, у борби за ослобођење 

од турског ропства. Црква се гра-

ди по пројекту архитекте Ранка 

Вуканића.

Црква је, углавном, завршена (тре-

нутно се приводе крају радови на 

фасади), а њено освећење заказано 

је за 1. септембар ове године.  

ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИ-

КА ГЕОРГИЈА, У ГУСИЊУ

Мало али прегалачко Христово 

стадо у Гусињу обновило је свој 

хришћански живот и материјалне 

светиње у њему за кратко вријеме. 

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛАЈА, У 

ВОЈНОМ СЕЛУ 

Темељи нове Цркве Светог Ни-

коле, у Војном Селу код Плава, 

освештани су 1991. године. Но, 

на градњу Цркве чекало се све до 

марта 2003. године. Те године су, 

до 12. октобра, завршени „груби“ 

грађевински радови, а наредних 

година настављени.

Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије, освештао је ову цркву 

и у њој одслужио прву Свету 

Архијерејску Литургију, 12. августа 

2009. године. 

Сљедеће године, на исти празник, 

празник Преподобне мати Ангели-

не Српске, 12. августа 2010. године, 

Преосвећени Владика Јоаникије 

освештао је мозаик са ликом Све-

тог Николаја који се налази изнад 

улазних врата храма. Њега је при-

ложило братство Радевића.

ЦРКВА СВ. ПЕТРА И ПАВЛА, НА 

ЋАФИ ПРИЈЕДОЛСКОЈ

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Господин 

Јоаникије освештао је 29. септембра 

2007. године, темеље цркве Светих 

ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИ- ЦРКВА СВ. ПЕТРА И ПАВЛА, НА 

2009. године. 

Сљедеће године, на исти празник, 

празник Преподобне мати Ангели-

не Српске, 12. августа 2010. године, ЦРКВА СВ. ПЕТРА И ПАВЛА, НА 

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛАЈА, У ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛАЈА, У 
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П Л У Ж И Н Е

ХРАМ ТРЕЋЕГ ОБРЕТЕЊА ГЛАВЕ 

СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА, У ДО-

ЛИМА

У пивским Долима је 7. јуна 1943. го-

дине убијено 520 мјештана Пиве, од 

којих су 108 била дјеца млађа од 14 го-

дина, па се, у знак сјећања на њихово 

страдање, у спомен-комплексу Дола 

окупљају сродници и потомци жрта-

ва, а на празник Трећег обретења гла-

ве Светог Јована Крститеља, 7. јуна 

2003. године, освештани су темељи 

садашњег храма.

Иницијативу за градњу цркве, која је 

урађена по узору на Ловћенску ка-

пелу, покренула је многострадална 

породица Благојевић, са Одбором за 

изградњу, чији је предсједник био г. 

Војин Благојевић. Унутрашњост ове 

једноставне и скромне капелице ће, 

према пројекту, бити исликана ли-

ковима пивских мученика, a имена 

око 1240 жртава пивског краја, које 

су страдале и убијене током Другог 

свјетског рата, исписана су у спомен-

књизи која се чува у ризници Пивског 

манастира и у храму у Долима. 

Освећење је обавио Његово Прео-

свештенство Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије.

Од 2009. године, ова спомен-црква је 

метох Пивског манастира.

Ове године, на празник Трећег обретења 

главе Светог Јована Крститеља, 7. јуна, 

Преосвећени Владика Јоаникије је 

освештао темеље будућег конака, на 

земљишту које је, у близини цркве, 

поклонио, сада покојни – Милан 

Гутовић.

•

ХРАМ СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА, 

У СЕЉАНИМА

Темељи за храм Светог Јована 

Кртитеља, у Сељанима у Пиви, освеш-

тани су крајем 1999. године. Црква 

је грађена прилозима мјештана, до-

принос је, радом, дало неколико при-

ватних и друштвених предузећа, a 

значајну материјалну помоћ пружио 

је велики донатор Српске Православ-

не Цркве г. Василије Блечић, који је 

био предсједник Одбора за изградњу 

цркве. Радови су завршени, а храм 

освештан и у њему одслужена Све-

та Архијерејска Литургија, 

обављено причешће и саборно 

крштење, 14. јула 2001. године, на 

празник Светих Козме и Дамјана. 

Новоподигнуту цркву освештали 

су Високопреосвећени Митро-

полит Црногорско-приморски Г. 

Амфилохије и Преосвећени Епи-

скоп Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије. Храм Светог Јована 

Крститеља у Сељанима краси изу-

зетан живопис, који је радио Ми-

лош Јанићијевић, a са благосло-

вом Митрополита Амфилохија, 

први пут је насликан лик пивског 

јунака Баја Пивљанина и жртава 

овог краја из 1943. године, гдје до-

минира лик Јаглике Аџић, која је 

скочила у огањ да би своју чисто-

ту сачувала. По записима једног 

руског конзула у Дубровнику, 

раније је у овом мјесту постојала 

црква-брвнара, посвећена Успенију 

Пресвете Богородице, која је време-

ном пропала, а на њено постојање су 

указивали камени темељи.

•
ХРАМ ХРИСТОВОГ ВАСКРСЕЊА, У 

СИЊЦУ

Пројекат обнове храма Христо-

вог Васкрсења у пивском селу 

Сињац благословио је Његово 

Високопреосвештенство Митро-

полит Црногорско-приморски Г. 

Амфилохије  11. фебруара 2000. го-

дине. Исте године, на празник Уласка 

Господа Исуса Христа у Јерусалим – 

Цвијети, Његово Преосвештенство 

Епископ Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије, освештао је темеље хра-

ма и благословио изградњу. Ктитор 

и обновитељ ове пивске светиње 

угледни Пивљанин г. Станиша 

Ђорђијев Бакрач, започео је обнову 

храма и изградњу истог завршио за 

непуне три године. Обновљена црква 

Христовог Васкрсења освештана је, и 

по други пут предата на службу Богу 

и вјерном народу. 3. августа 2003.

године, на празник великог Божијег 

пророка Језекиља. 

Према запису с почетка 19. вијека из 

љетописа Манастира Пиве игумана 

Никифора Симоновића, о срушеном 

храму у Сињцу постоји предање: 

„Близу манастира Пиве, у селу Сињцу, 

20 минута од манастира налази се 

развалине старинске цркве и око ње 

је, данас, сеоско гробље. Како је било 

име те цркве - нико не прича, само 

говоре да је ту живио Владика Тит. 

Ко је био, кад је био тај Тит Владика 

нико ништа не прича. Још говоре да 

је остало закопано благо тога Влади-

ке и да ће га наћи „сирота дјевојка, 

предући црну куђељу». Од црквине 

за 20 минута налази се једна глави-

ца и на њој старинско гробље које 

народ зове „грчко гробље», али то 

није грчко, јер је то гробље као и сва 

остала гробља старинска у Херцего-

вини са великим плочама», наводи 

се у запису.

обављено причешће и саборно 

крштење, 14. јула 2001. године, на 

празник Светих Козме и Дамјана. 

Новоподигнуту цркву освештали 
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Ц Р К ВА  С В Е Т О Г 

ЈОВАНА КРСТИТЕЉА, 

У БОРИЧЈУ

Његово Преосвеш-

тенство Епископ 

Б у д и м љ а н с к о -

никшићки Г. Јоаникије 

служио је, уочи праз-

ника Рођење Светог 

Јована Крститеља, 

6. јула 2008. године, 

Свету Архијерејску 

Литургију у цркви 

посвећеној Светом 

Јовану Крститељу, у селу Боричје у 

Пиви

Током Свете Архијерејске Литургије, 

обављено је мало освећене овог 

обновљеног храма. 

Црква Светог Јована Крститеља 

изграђена је 1885. године. Последњих 

деценија храм је био прилично за-

пуштен. Његову обнову покренуле 

су, и помогле, садашње генерације 

Јоковића, Мићановића, Кецојевића и 

других братстава, поријеклом из овог 

мјеста.

•

ХРАМ СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА, У ОРА-

ХУ

Црква Света Три Јерарха, у пивском 

селу Орах, изграђена је 1890. годи-

не, на мјесту старе богомоље. Ова 

светиња, која је била у веома лошем 

стању и у којој се богослужења нијесу 

обављала још од краја Другог свјетског 

рата, обновљена је, унутрашњост 

опремљена новим царским дверима, 

рестаурираним иконостасом, новим 

иконама, пјевницом...  

•

ЦРКВА СВЕТОГ САВЕ, У ОРАХУ 

Предање каже да је некада, давно, у 

Ораху постојао манастир, али да је 

„потонуо“ и због тога се срушио. На-

род је покушавао да га обнови, али се, 

како прича даље казује, „није дало“. 

Остало је неистражено да ли је ораш-

ка црква, посвећена Светом Сави - 

првом српском Архиепсикопу, поди-

гнута непосредно по Светитељевом 

престављењу или као замјена за ста-

ри, „потонули“, манастир. 

О најстаријој светињи у Пиви – цркви 

Светог Саве, у Ораху, има врло мало 

сачуваних података. Зна се да је први 

пут обновљена 1922. године. Запис о 

томе стоји изнад врата храма. Разор-

ни земљотрес, који је 1979. године за-

десио Црну Гору, додатно је оштетио 

црквено здање. 

Благословом Његовог Преосвеш-

тенства Епископа Будимљанско-

никшићког Г. Јоаникија, 2007. године 

формиран је Црквени одбор за об-

нову ове светиње и традиционалног 

Госпојинског народног сабрања. 

Храм је обновљен по пројекту архи-

текте Небојше Аџића. Урађена је дре-

нажа темеља, очишћени и фугирани 

зидови и звоник храма, и изливен бе-

тонски тротоар. Постављен је потпор-

ни зид који обезбјеђује прилаз цркви 

и камено степениште, од којег води 

стаза ка улазној капији у двориште 

цркве, односно гробље. Иконостас је 

рад мајстора Сретена Живковића, 

а врата и прозори су његов прилог 

орашкој цркви. Иконе на иконо-

стасу дјело су јеромонаха Лазара, 

настојатеља манастира Заграђе на 

Шћепан Пољу. 

Црква је великим дијелом укопана, 

нарочито на јужној и источној стра-

ни. Претпоставља се да је то због тога 

што је народ своју светињу у времену 

турског ропства крио - затрпавајући 

је земљом. Богослужбени сасуди и 

књиге су пропали услед влаге којој је 

храмовно здање било изложено дуго 

времена, па их је потребно набавити. 

•
ЦРКВА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШ-

КОГ, У ДУБЉЕВИЋИМА 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 

6. јуна 2010. године, освештао је 

камен-темељац за цркву Светог 

Василија Острошког, у Дубљевићима, 

у Пиви.  

На празник Свих Светих и Петров-

ске покладе, 19. јуна 2011. године, 

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 

освештао је, уз саслужење више 

свештенослужитеља никшићког 

намјесништва, ову цркву, коју су, за 

непуну годину дана, подигла брат-

ства Полексић и Дубљевић са бројним 

приложницима и дародавцима. 

Земљу за изградњу светиње Цркви 

је, са својим синовима, приложио 

мјештанин Милун Дубљевић. Храм је 

грађен према пројекту арх. Небојше 

Аџића. Његову унутрашњост краси 

иконостас, дјело Марјана и Миломи-

ра Дубљевића, иконе на иконоста-

су и зидовима храма радио је Раде 

Лукетић и иконописачки атеље Мата 

храмовно здање било изложено дуго 

времена, па их је потребно набавити. 
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никшићки Г. Јоаникије освештао ју 

је 17. јуна 2004. године.

На Тројичин дан, 7. јуна 2009. годи-

не, Преосвећени Владика Јоаникије 

освештао је нови живопис у овој 

цркви.

Сљедеће, 2010. године, уз цркву је 

дограђена мала припрата.

ЦРКВА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ, У БУКО-

ВИЦИ

Камен-темељац за Цркву Свете 

Тројице, у Буковици код Рожаја, по-

ложио је протојереј-ставрофор Бог-

дан Шешлија, 15. маја 2003. године.

Црква је саграђена, а Његово Прео-

свештенство Епископ Будимљанско-

Минића, цјеливајућу икону Светог 

Василија приложила је породица 

Живадиновић из Београда, а звоно 

је поклонио Лајко Карољ из Новог 

Сада. 

•

ЦРКВА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ПРОКОПИЈА, У МИЛОШЕВИЋИМА

Недавно је започета обнова цркве 

Светог великомученика Прокопија, у 

Милошевићима, у Пиви.

Његово Преосвештенство Епископ 

Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, 

освештао је темеље овог храма 17. 

јула ове, 2012. године. 

Одбор за изградњу цркве планира 

да до јесени цркву озида и покрије. 

Извјестан новчани износ уплатила је 

општина Плужине, а свесрдна помоћ 

ове локалне управе неће изостати, 

како су обећали, ни надаље, током 

радова.

Р О Ж А Ј Е

године, када је камен-темељац 

освештао Њ. ВПр. Митропо-

лит Црногорско-приморски Г. 

Амфилохије. Највећи дио радо-

ва, који су финансирани при-

лозима вјерника и од помоћи 

Митрополије, завршен је и Дом 

уприличен за становање мјесног 

пароха. Опремљена је, и 

у функцији, сала, али је 

потребно још средстава 

(за грејне инсталације 

и друго) да би Дом био у 

цјелини био завршен.

•

ХРАМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ У 

БАШЧИ КОД РОЖАЈА

Његово Преосвештенство 

Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије 

положио је, 16. јуна 2008. 

године, камен темељац 

за изградњу храма Свете 

Тројице у Башчи – Гри-

жици код Рожаја, а 19. октобра исте 

године освештао је крстове и звоно 

за ову цркву.

Црква је омалтерисана, споља је 

обложена сигом и урађен иконо-

стас, а тренутно се ради на њеном 

осликавању.

ЦРКВА СВЕТОГ АПОСТОЛА ЛУКЕ, 

У БИЈЕЛОЈ ЦРКВИ

У селу Бијела Црква, код Рожаја, 

мјештани граде цркву посвећену 

Светом Апостолу Луки. Изградња 

је започета 20. јуна 2002. године, 

када је темеље освештао и камен-

т е м е љ а ц  п о л ож и о 

Његово Преосвештенство 

Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије.

Црква је озидана и по-

кривена, омалтери-

сана, урађена фаса-

да, постављен под и 

набављено звоно а уско-

ро ће почети израда ико-

ностаса.

•

Ц Р К В Е Н О Н А Р О Д Н И 

ДОМ, У РОЖАЈАМА

Изградња Парохијског, 

односно Црквенонарод-

ног дома у Рожајама, 

започета је 7. јула 2000. 

Црква је озидана и по-Црква је озидана и по-

Његово Преосвештенство 

Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије.

Епископ Будимљанско-

никшићки Г. Јоаникије.
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МАНАСТИР БИЈЕЛА, КОД ШАВНИ-

КА

Манастир Бијела код Шавника који, 

по народном предању, као задужби-

на Светог краља Јована Владимира, 

потиче из 11. вијека, обнавља се ин-

тензивно последњих десетак година, 

трудом игумана јеромонаха Исаије 

и љубављу добротвора и приложни-

ка. У току љета 2008. године живо-

писан је дио конака, и настављено 

фрескописање манастирске цркве 

(површине 240 метара квадратних) 

посвећене Светом великомученику 

Георгију, започето претходне годи-

не.

На осликавању нове трпезарије ко-

нака, који је посвећен прислави ма-

настира, Успенију Пресвете Богоро-

дице, били су ангажовани никшићки 

умјетници: Лидија Тијанић, ака-

демски вајар и иконописац, и Борис 

Маркуш, дипломирани фрескопи-

сац. Они су простор од око 40 мета-

ра квадратних трпезарије осликали 

техником секо-живописа, при чему 

централно мјесто на источном зиду 

заузима сцена Деизиса (Велика 

молитва) и ликови Светих велико-

Дробњаком у вријеме зидања Мо-

рачког манастира. Претпоставља 

се да је био филијала Морачког ма-

настира. Подигнут је средином 13. 

Вијека  од стране краља Уроша I око 

1252. године. Обнова манастира за-

почета је 1998. године. Средствима 

ктитора-обновитеља 

С а в а  Ку јун џ и ћ а , 

највећи дио радова из-

веден је 2002. године, а 

храм је, 2005. године, 

живописао јерођакон 

Лазар Стојковић. Поред 

манастира озидан је и 

нови звоник прилогом 

Бранка Церовића и То-

маша Ћоровића.

У Јулу 2012. године 

прилогом Димитрија 

Анатољевича Михаева 

из Москве у манастир-

ску цркву уведено је 

подно гријање, а патос је поплочан 

новим мермером.

Прилогом Бранка Церовића из Ту-

шине урађена је камена стаза од 

конака до цркве. 

Сабор код манастира Подмалинско 

је на Малу Госпојину, 21. септембра, 

и за манастирску славу 21. новем-

бра.

•

ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИ-

КА ГЕОРГИЈА, У 

СТРУГУ

С благословом 

П р е о с в е ћ е н о г 

Е п и с к о п а 

Б уд и м љ а н с ко -

н и к ш и ћ к о г 

Г.  Јоаникија , 

изградња цркве 

посвећене Светом 

великомученику 

Георгију, у Стру-

гу код Шавника, 

започета је 2002. 

године, када су и 

освештани њени 

темељи.

ХРАМ СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИ-

ХАИЛА, У ПРИДВОРИЦИ

Храм Св. Архангела Михаила, у 

Придворици, код Шавника, поди-

гнут је 1908. године, на темељима 

старе цркве која је, по народном 

предању, из 13. вијека. Цркву су 

подигли братства Јауковићи и 

Парушићи.

Храм је обновљен 2005. године уз 

помоћ  Милоша М. Јауковића из То-

ронта и вјерног народа.

•

МАНАСТИР ПОДМАЛИНСКО, КОД 

ШАВНИКА

Манастир Подмалинско је највећа 

светиња у Дробњаку. Црква је 

посвећена Светом Архангелу Ми-

хаилу. По народном предању, на 

мјесту гдје се налази манастир 

Подмалинско постојала је црква 

мањих димензија још у X вијеку. 

Према другом предању, мана-

стир Подмалинско је рад светих 

руку Немањића. Грађен је за 

вријеме дробњачког бана Орли-

брана Страхињића, који је владао 

Ш А В Н И К

Црква је завршена и освештана 

2004. године.

Ово је једина црква у Ускочком 

крају, а њену градњу водили су брат-

ства Петрушић – Луковац, уз помоћ 

и подршку пријатеља и људи добре 

воље.
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грађевинског инжењера хаџи Ра-

дована Радовића, и неимара Петра 

Брборића из Љубиња, обновљена је 

спољашњост храма, а умјесто ста-

рих дрвених затега постављене су 

челичне. Стари кров, који је још од-

ржив, префарбан је и заштићен. До-

ведена је струја до храма. На храму 

је постављен нови крст од камена и 

уграђени су нови прозори. Урађена 

је и нова улазна челична капија. 

Своје мјесто у унутрашњости 

храма Успенија Пресвете Бого-

родице нашла је и икона Светог 

Јована Пошћенског, некадашњег 

служитеља Цркве Божије, који је 

убијен у Словенији у мају 1945. го-

дине. 

Сабор код овог храма је за храмов-

ну славу Успеније Пресвете Богоро-

дице 28. августа.

са њом, али је вјероватно срушена 

да би се направила нова. Зна се да је 

то старо мјесто било чувано и све до 

1960. године на њему се није нико 

сахрањивао. Из пописа свештеника 

Митра Церовића се налази податак 

да је црква 1909. године имала 3 

звона. Данашња црква је обнављана 

1967. године, али само кров.  

Нова  обнова је завршена 2010. годи-

не, када је Његово Преосвештенство 

Епископ Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије на празник Светог Свеш-

теномученика Автонома, 25. сеп-

тембра 2010. године, са свештен-

ством и монаштвом служио Свету 

Архијерејску Литургију и  обавио 

мало освећење цркве. 

•

ХРАМ УСПЕНИЈА ПРЕСВЕТЕ БОГО-

РОДИЦЕ, У ПОШЋЕЊУ 

Овај Свети храм по предању је из 14. 

вијека, из времена Херцега Стјепана. 

Био је саборни храм дробњачког 

племена и центар пошћенско-

душке парохије. У времену борби 

Дробњака са Турцима светиња је 

неколико пута паљена и рушена, 

али и наново подизана. Натпис из-

над улазних врата свједочи да је 

„поновише“ браћа Пошћењани 1888. 

године, али од тада на њој није било 

већих радова. Прије 30-ак година 

промијењен је кров и постављена 

ограда око гробља. Године 2011, 

под руководством пројектанта и 

мученика Георгија и Димитрија, 

а на осталим зидним површина-

ма изображени су ликови Светог 

Василија Острошког, Свете Марије 

Египћанке, Светог Саве и Препо-

добних отаца. На вањском зиду 

конака у лунети, фреско-техником 

је живописан лик Светог краља 

Јована Владимира.

Уведено је подно гријање у олтару 

и постављен нови иконостас. 

Сабор  код манастира Бијела је за 

манастирску славу Светог велико-

мученика Георгија, 6. маја, и на Ве-

лику Госпојину, 28. августа.

•

ЦРКВА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА 

ОСТРОШКОГ, У БИЈЕЛОЈ 

Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије служио је, 9. маја 2009. го-

дине, Свету Архијерејску Литургију 

у цркви Светог Василија Острошког, 

у селу Бијела надомак Шавника. 

Током Светог богослужења освеш-

тан је овај новоизграђени храм, 

који је задужбина господина Мира 

Гвозденовића и његове породице

Овом приликом, Његово Прео-

свештенство Владика Јоаникије, 

за исказану велику љубав према 

Цркви Божијој, одликовао је ктито-

ра, господина Мира Гвозденовића, 

Архипастирском граматом. 

Сабор код овог храма је у суботу 

пред Светог Василија Острошког.

•

ЦРКВА СВЕТОГ ВЕ-

ЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЈА, У ТИ-

МАРУ

Саграђена је 1873. го-

дине добровољним 

п р и л о з и м а  и 

помоћи сељака. По 

народном предању, 

раније је постојала 

са лијеве стране 

дрвена црква, после 

се не зна шта је било 

ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИ-

ХАИЛА, У МИЛОШЕВИЋИМА

Његово Преосвештенство Епи-

скоп Будимљанско-никшићки Г. 

Јоаникије служио је 25. јула 2009. 

године, на дан поштовања иконе 

Пресвете Богородице Тројеручице, 

Свету Архијерејску Литургију на 

темељима цркве Светог архангела 

Михаила у селу Милошевићи надо-

мак Шавника. Преосвећни Владика 
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том приликом освештао је 

новопостављене темеље 

за обнову овог храма, који 

је, као задужбина брат-

става Жижић, Кнежевић 

и Јошановић, саграђен за 

вријеме Књаза Николе 

I   1909. године. Због раз-

них околности и услед 

јаког земљотреса 1979. 

године црква је напукла. 

Црквени одбор је, раније, 

у договору са Његовим 

Преосвештенством Епи-

скопом Јоаникијем, 

оцијенио да би обнова 

храма, која подразумјева 

разиђивање здања и 

његову градњу изнова, 

могла бити урађена за три године.

Пројекат за градњу храма уради-

ли су Никодин Жижић, архитекта, 

и Томислав Жижић, грађевински 

инжењер. У току 2009. и 2010. го-

дине храм је озидан и изливена је 

волтна плоча а на преслици је за-

блистао нови камени крст. У 2011. 

години храм је покривен пластифи-

цираним лимом, црква је фугована, 

постављена је нова столарија и  из-

ливени су тротоари. Унутрашњост 

цркве заштићена је водоотпорном 

изолацијом.

Сабор код овог храма је у суботу 

пред Светог Архангела Гаврила.

•

ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИ-

КА ГЕОРГИЈА, У ДОЊОЈ БУКОВИ-

ЦИ

Подигнута је 1885. године. Више је 

пута обнављана.

Недавно је  покривена новим ли-

мом и дограђен је нови метални 

звоник.

•

Х РА М  С В Е Т О Г  Ј О В А Н А 

КРСТИТЕЉА, У МЉЕТИЧКУ

У знак побједе над Турцима цркву 

је подигао прота Алекса Жугић са 

девет сиромашних сељака из села 
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Мљетичка 1884. године. Овај 

храм је под заштитом као спо-

меник културе. Прије око пет 

година храм је обнављан, а 2011. 

године обновљен је стари дрве-

ни звоник који се налази поред 

цркве. Изглед звоника је као и 

претходни.

Сабор код овог храма је за хра-

мовну славу Усјековање Главе 

Св. Јована Крститеља 11. септем-

бра.

•

ХРАМ СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕ-

ТРА И ПАВЛА, У МОКРОМ

Храм је подигнут 1875.  године.

Године 2005. храм је покривен 

новим лимом, президан је зво-

ник и постављена су нова врата.

Сабор код овог храма је за хра-

мовну славу Св. Апостоле Петра 

и Павла, 12. јула.

•

ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕ-

НИКА ГЕОРГИЈА, У ПЕТЊИЦИ

По предању, црква је подигнута 

у 13. вијеку, 1252. године, када 

је грађен и Манастир Морача.  

По предању се зна да је 2-3 пута 

рушена и обнављана. Постоји 

сјећање да је око 1961. године 

јужни дио зида по-

пустио па је мајстор 

Јошановић поправио. 

Године 2005. урађен је 

нови иконостас.

•

ХРАМ СВЕТОГ ВЕ-

Л И К О М У Ч Е Н И К А 

ГЕОРГИЈА, У ТУШИ-

НИ

Цркву је подигао на-

родни јунак Новица 

Церовић из Тушине 

8. септембра 1863. го-

дине како свједочи и 

натпис изнад улазних 

врата цркве. У цркви 

се налази и гроб овог 

јунака и ктитора. Црква је 2005. године 

патосана брушеним каменом, а дони-

рао је Бранко Церовић из Тушине.

•

ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЈА, У ШАВНИКУ

Храм су саградили  Јован Вуковић и 

Живко Јакић са браћом Добросељанима  

1871. године. У периоду од 2005-2008. 

године црква је омалтерисана и окре-

чена, прекривена је новим бакарним 

лимом, фугована и постављен је нови 

иконостас са иконама. Иконе је изра-

дила иконописац Наташа Грдинић.

•

ПАРОХИЈСКИ ДОМ, У ШАВНИКУ

Године 2005. купљено је земљиште за 

изградњу будућег Парохијског дома 

у Шавнику. Године 2006, средствима 

Сава Кујунџића, купљен је стан, за сада 

парохијски дом у Шавнику. Године 

2012. уведено је централно гријање.

Мљетичка 1884. године. Овај могла бити урађена за три године. Мљетичка 1884. године. Овај 
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С
ветој Архијерејској Литургији, у новоподигнутом 

храму Светог великомученика Лазара косовског и 

свих Светих мученика српских на Буковој Пољани, 

мјесту на којем су храбри Васојевићи, предвођени 

војводом Миљаном Вуковим 11. јуна 1877. године до 

ногу потукли бројну турску војску, претходио је чин освећења 

обновљене светиње. Високопреосвећеном Архиепископу 

Цетињском Г. Амфилохију и Преосвећеном Епископу Јоаникију 

саслуживало је више свештеника и монаха Митрополије 

Црногорско-приморске и Епархије Будимљанско-никшићке: 

протојереј-ставрофор Боро Врховац, парох андријевички, 

протојереј Драган Ристић, парох берански, протојереј Бран-

ко Тапушковић, парох кучко-братоножићки, свештеник Ста-

менко Станковић и Остоја Кнежевић, ђакон Никола Пејовић, 

јеромонах Антоније Корунић и јерођакон Агапит Драгојевић, 

сабраћа манастира Ђурђеви Ступови. 

Током освећења, Литија вјерног на-

рода, предвођена архијерејима и 

свештенослужитељима, опходила је храм уз 

ношење моштију Светих Превлачких муче-

ника, које су потом уграђене у Часну трпе-

зу новоподигнуте цркве. Вјерном народу, 

који је у великом броју присуствовао праз-

ничном сабрању, обратио се Митрополит 

Амфилохије. 

„Нека је слава мученику Виду, по којем овај 

дан зовемо Видовдан, пророку Божијем Амо-

су и мученику косовском Лазару. Благосло-

вом вашег духовног оца Владике Јоаникија, 

уграђене су у Свету трпезу мошти Светих 70 

мученика Превлачких, који су пострадали сре-

дином 15. вијека тамо гдје је било сједиште Зет-

Н О В Е  Ц Р К В Е

ЦРКВА ЛАЗАРИЦА НА 
БУКОВОЈ ПОЉАНИ

 Празник Светог великомученика кнеза Лазара и свих Светих мученика 
српских – Видовдан, прослављен је молитвеним и свечаним народним 
сабрањем којим су, у новоосвештаној цркви Лазарици на Буковој Пољани, 
началствовали Његово Високопреосвештенство Архиепископ Цетињски 
Митрополит Црногорско-приморски Г. Амфилохије и Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско-никшићки Г. Јоаникије.
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ске митрополије, садашње Митрополије Црногорске. 

Њихове мошти уграђене су у овај свети храм, као што 

су у ову светињу уграђене крв и кости оних који су на 

Буковој Пољани животом својим бранили Крст часни 

и слободу златну. Из њихових костију и њихове крви 

никао је и обновљен је овај храм“.

Након Литургије, коју је појањем пратио хор Све-

тог Козме Етолског из Подгорице, пред црквом на 

Буковој Пољани одслужен је парастос свим страдалим 

јунацима од Косова до данашњих дана. Пригодном 

бесједом обратио се Епископ Будимљанско-никшићки 

Г. Јоаникије.

Пољани није прва, нити једина, коју је наш народ по-

светио Светом великомученику косовском цару Лаза-

ру. „Једнако лијепе и чудесне, као она старокосовска, 

древна Грачаница у којој данас служи Свети Патријарх 

Српски Г. Иринеј, су и оне новије Грачанице: Грачаница 

у Чикагу, срцу Америке, иста, дивна Грачаница је она 

Лазарица која постоји у Аустралији, и она у Канади, а, 

ево, има је и овдје, на Буковој Пољани, да свједочи ис-

тинитост оних Христових ријечи да нема веће љубави 

него кад неко живот свој положи за ближње своје“. 

(...) „Ово мјесто је живи свједок те велике и свете ис-

тине, не само са овим храмом процвјеталим, него и 

„Срећан вам, драга браћо и сестре, Видовдан и нова 

црква Лазарица на Буковој Пољани. Стара светиња, 

која је била уронула у дубину земље, привукла је к 

себи побожне људе из овог краја да нађу њене темеље 

и укријепила њихове руке да подигну овако дивну 

светињу, исту онакву каква је некада била. Познато 

вам је свима да је и стара светиња чудом Божијим 

нађена, а зар и побједа Миљана Вукова и његових со-

колова над туђинском силом није чудо Божије. Дубо-

ко вјерујемо да је тада ова светиња укријепила срца 

и мишице ваших предака те су тако славно и јуначки 

поразили непријатељску војску злогласног и силног 

Мехмеда Али-паше гусињског“. 

„Користим се приликом да захвалим честитим 

градитељима, а, понајвише, желим да захвалим на-

шем Митрополиту, титулару Светог Пећког трона, 

који косовске ране носи на свом срцу и који је данас 

дошао овдје, иако је сваког Видовдана, као Митропо-

лит Црногорски, био на Газиместану, али од данас, 

ево и овдје једно обиљежје Газиместана и Грачани-

це, па је Високопреосвећени, са великом љубављу и 

поштовањем према бранитељима нашег отачаства и 

свете вјере православне дошао да освешта заједно са 

нама ову светињу. Добро нам дошли Вископреосвећени 

и благословите нас“, рекао је Владика Јоаникије.

У својој архипастирској поуци Његово Високопреос-

вештенство Архиепископ Цетињски Г. Амфилохије је 

казао да новоосвештана црква Лазарица на Буковој 

са онима који су овдје живот свој жртвовали за вјеру 

и отачаство у она тешка и тегобна времена, као што су 

и многа друга мјеста широм наших земаља, почевши 

од Косова, свједочанство да је наш народ светосавски, 

ћирило-методијевски, народ Симеона Мироточивог, 

Светог Јована Владимира, зетског краља мученика, 

народ Петра Цетињског, да је, на многим мјестима и 

у свим временима које му је Бог подарио, посвједочио 

својом крвљу и жртвом, својом несебичном самож-

ртвеном љубављу, ту велику и свету истину да нема 

веће љубави од оне да неко живот свој положи за 

ближње своје. У знаку те жртве је и овај свети храм“. 

(...) „А први Који је положио живот свој за спасење 

свијета јесте управо Онај чијим именом смо освешта-

ли свети храм овдје подигнут – Христос Господ, Онај 

чију благодарну жртву смо принијели данас на начин 

како је то Он учинио на Тајној вечери, на начин како 

то Црква Христова чини кроз вјекове, приносећи на 

жртву Тијело Христово за спасење свијета. Послије 

Њега и кроз Њега, у Његовом Светом Духу, на Његов 

начин, ево, у свим хришћанским народима та велика, 

света жртва и Божанска љубав која нам се јавила и 

открила, увијек се изнова освједочује и јавља, а јавила 

се и данас у овом светом храму“. (...) „Видовдан је дан 

када се несамјерљива љубав Божија посебно јавила и 

потврдила за вријеме Косовске битке, а кроз Косовску 

битку и у свим оним каснијим ратовима и одбранама 

части и достојанства светосавског народа. Само Го-
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спод зна колико је оних који су живот свој жртвовали 

за своје ближње, за вјеру и отачаство у прошлим вре-

менима и у ово наше вријеме, све до најновијег косов-

ског страдања које је, по много чему страшније него 

сва она страдања од Косовске битке до данас. У том 

страдању, тој жртви, том насиљу на Косово и Метохију 

и на сав наш народ, није само једна земаљска, без-

божна сила учествовала, него је преко НАТО и других 

силеџија и насилника покушала да покаже своју моћ, 

уништавајући светиње, трујући земљу и воду, убијајући 

невиност природе Божије, а покушавајући да убије 

душу једног народа којем је Бог оставио ово мјесто да 

тамо и свуда, у Србији, Црној Гори, Републици Српској, 

широм Европе и свијета, гдје год постоји потомак Си-

меона Мироточивог и великомученика косовског Ла-

зара. Нека би био и остао вјеран онима који су били 

вјерни Богу и отаџбини својој, вјери својој, Крсту час-

ном и слободи златној“, рекао је, поред осталог, Митро-

полит Црногорско-приморски Г. Амфилохије. 

У име Одбора за изградњу храма Светог мученика кнеза 

Лазара косовског обратио се г. Светислав Мартиновић, 

предсједник. 

„Ми, унуци старине Васа, уз помоћ Бога и добрих 

људи, 2003. године сабрасмо расуто камење по 

кроз њега у житнице непролазне уноси плодове свог 

живљења овдје на земљи. Видовдан је, благодарећи и 

овом мјесту и многим другим мјестима до данашњег 

дана, свједочанство жртве, а и ми данас овдје сабрани 

смо свједоци, одајући безмјерну пошту и љубав према 

онима који су живот свој жртвовали за вјеру и отача-

ство. Нека би Господ укријепио сав наш народ светосав-

ски, ма гдје се налазио, да остане вјеран тој несебичној 

љубави и том жртвовању за вјеру и отачаство, било да 

је на распетом Косову и Метохији, које је данас онакво 

како га је предвидио Петар Петровић Његош, дакле и 

орлосјединама комског донебесја и саградисмо овдје 

споменик. Тада, по пројекту арх. Ранка Вуканића, за-

мислисмо да једног дана саградимо храм. Прије три 

године, са мало средстава, али са много воље и љубави 

кренусмо у реализацију те идеје на посједу који је 

Цркви и народу поклонио наш брат у Христу Вуксан 

Михаилов Зечевић, потомак Јована Шукина Зечевића, 

барјактара, јунака са Букове Пољане“.

„Ево и овог дана којег Господ створи. Данас су се душе 

прадједовске над Буковом Пољаном узвијале. Упути 

нас Господ да на сред чисте ливаде, без икакавих траго-

Постојала је она у легенди, у памћењу народном, у сновима Михаила 
Зечевића, оца Вуксановог. Црква се вратила тамо гдје је била. Благосло-
вом Оца, дејством Сина и садејством Светог Духа, а уз велики допринос 

општина Колашин, Беране и Андријевица, многих фирми, појединаца 
- одавде па до Аустралије, уз помоћ и благослов Митрополије 

Црногорско-приморске и лично Митрополита Амфилохија, а посебно 
Епископије Будимљанско-никшићке и Владике Јоаникија, подигосмо 
овај свети храм у славу Господа Бога. Од данас сви који буду хитали 

овамо на сабирање, вјенчавање и крштавање, разгледаће споменик и 
посјетити овај свети храм – те камене љетописе времена, чије ће страни-

це у тишини Богом датог планинског мира вјечност да прелистава“
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ва, нађемо темеље цркве истих димензија предвиђених пројектом. 

Постојала је она у легенди, у памћењу народном, у сновима Миха-

ила Зечевића, оца Вуксановог. Црква се вратила тамо гдје је била. 

Благословом Оца, дејством Сина и садејством Светог Духа, а уз ве-

лики допринос општина Колашин, Беране и Андријевица, многих 

фирми, појединаца - одавде па до Аустралије, уз помоћ и благо-

слов Митрополије Црногорско-приморске и лично Митрополита 

Амфилохија, а посебно Епископије Будимљанско-никшићке и Вла-

дике Јоаникија, подигосмо овај свети храм у славу Господа Бога. 

Од данас сви који буду хитали овамо на сабирање, вјенчавање и 

крштавање, разгледаће споменик и посјетити овај свети храм – те 

камене љетописе времена, чије ће странице у тишини Богом датог 

планинског мира вјечност да прелистава“, казао је Мартиновић. 

Освештан је и пререзан славски колач, а домаћин славе био је г. 

Бранислав Баћовић, кум на освећењу цркве, иначе члан Одбора за 

изградњу храма на Вучјем долу. 

„И ми у Бањанима, уз западну грани-

цу Црне Горе, на Вучјем долу градимо 

спомен-цркву, посвећену Светом мучени-

ку Атиногену, заштитинику вучедолских 

бесмртника, којом ћемо од заборава и не-

ких нових вјетрова бјелосветских моћника, 

отргнути славу оних што показаше да бој 

не бије свијетло оружје, већ срце у јунака. 

Четири хиљаде турских глава оста на 

Вучјем долу, Осман пашу заробише, Селим 

пашу посјекоше, а Муктар паша побјеже ка 

Требињу. У том славном боју преко 70 црно-

горских јунака стече своју бесмртност.

Црква на Буковој Пољани, надам се, као и 

црква на Вучјем долу, биће, не граница већ 

мост и светионик који спаја братске наро-

де, Црну Гору, Републику Српску и Србију, 

културу овог народа и духовност шири, 

подстиче и подсјећа не само на јунаке 

косовско-видовданског страдалништва, 

Карађорђеве Србије, Дучићеве Херцегови-

не, Букове Пољане и Вучјег дола, већ и на 

све културне и духовне дјелатнике. Нека 

Господ Бог дарује благослов свим људима 

који овдје живе и долазе, нека у овом хра-

му буде све више крштења, вјенчања и 

саборовања како народа из Васојевића, 

тако и њихових гостију“, рекао је Баћовић.

Одржан је културно-умјетнички програм 

у којем су учествовали гуслари Славко 

Горановић, Зоран Ђекић и Јован Лакићевић, 

рецитатор Јелена Ђукић и други. Владика 

Јоаникије уручио је Архијерејске грама-

те, а представници Одбора за изградњу 

храма захвалнице свима који су помогли 

подизање цркве на Буковој Пољани.

ва, нађемо темеље цркве истих димензија предвиђених пројектом. 

Постојала је она у легенди, у памћењу народном, у сновима Миха-

ила Зечевића, оца Вуксановог. Црква се вратила тамо гдје је била. 

Благословом Оца, дејством Сина и садејством Светог Духа, а уз ве-

лики допринос општина Колашин, Беране и Андријевица, многих 

фирми, појединаца - одавде па до Аустралије, уз помоћ и благо-

слов Митрополије Црногорско-приморске и лично Митрополита 

Амфилохија, а посебно Епископије Будимљанско-никшићке и Вла-

дике Јоаникија, подигосмо овај свети храм у славу Господа Бога. 

Од данас сви који буду хитали овамо на сабирање, вјенчавање и 

крштавање, разгледаће споменик и посјетити овај свети храм – те 

камене љетописе времена, чије ће странице у тишини Богом датог 

Освештан је и пререзан славски колач, а домаћин славе био је г. 

Бранислав Баћовић, кум на освећењу цркве, иначе члан Одбора за 

ИГУМАНИЈА
АГНИЈА

МАРЈАНОВИЋ
( 1958-2012)
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Рођена је у Бадовинцима код Шапца, од оца Вла-
димира и мајке Миланке, као треће, од петоро 
деце које су имали. Породица је била сложна и 
испуњена љубављу, позната по гостопримству у 
свом крају. Поневши тај дар од детињства, мати 
Агнија је и касније, као игуманија манастира, са 
радошћу примала сваког ко је закуцао на њена 
врата, топло и искрено, по чему ће је народ овог 
краја памтити. У свему се трудећи, још од младо-
сти, била је један од најбољих ђака у својој школи, 
касније и одличан студент Правног факултета у 
Новом Саду. Радила је у Хрватској као судија и у 
браку са Чедомиром Марјановићем добила је сина 
Данета. Доживела је тешко предратно време и при-
тисак на Србе, и често је говорила о данима страха 
и неизвесности које је наш народ доживљавао у 
Хрватској. Принуђена је да напусти посао који је 
волела и одлази у Швајцарску са породицом. 

Добар посао на Западу, удобност, новац, нису мог-
ли да је задовоље на њеном животном путу, који је 
био испуњен трагањем. Осамдесетих година дваде-
сетог века, почиње да болује од тешке болести, што 
продубљује њену чежњу за Богом. Долази у Црну Гору, 
у Манастир Острог, а затим у Ђурђеве Ступове крај Бе-
рана. Када је први пут ступила на место свог спасења, 
где су се налазиле рушевине Манастира Шудикова, 
осетила је благодатни мир старог манастира и, с бла-
гословом Преосвећеног Епископа Јоаникија, одлучила  
да обнови некадашњу лепоту овог метоха Манастира 
Ђурђевих Ступова.
Сагрдила је монтажну кућицу, где је живела, 
подвизавајући се и окупљајући народ Будимља, да 
би Господ, наградивши њен труд, послао и ктитора 
Мила Ђурашковића да јој помогне у изградњи кона-
ка и цркве. Замонашена је 3. децембра 2003. године, а 
игумански чин је добила 2. децембра 2008, приликом 

В Ј Е Ч Н А Ј А  П А М Ј А Т

монахиња Амфилохија

ИГУМАНИЈА
АГНИЈА

МАРЈАНОВИЋ
( 1958-2012)

Ï
оследњи дани живота сваког људског бића, а посебно мо-
наха, осењују светлошћу цео његов труд и подвиг, а нама 
који смо остали на земљи Господ даје да видимо ко је тај 
човек заправо био, и да ли је његова жртва примљена  као 
дар и залог спасења.  Последњи дани игуманије Агније 

(Марјановић) рођ. Вуловић, били су испуњени великом патњом али 
и молитвом, а цео њен живот био је обележен тешком болешћу са 
којом се борила од своје младости.
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освећења завршене цркве Ваведења Пресвете Бо-
городице у Шудикови.
Свако ко пролази путем ка Беранама, диви се ле-
поти Манастира Шудикова. Али је још већа лепота 
унутрашњег здања храма, фрескописа, иконоста-
са и полијелеја. Све то је мати Агнија, властитим 
трудом, уз тешку болест којој није било лека, не 
осврћући се на болове и невоље, сама изградила.  
Окупљала је народ Будимља и Берана, сви су је 
волели и поштовали. Када је болест узела маха, от-
ишла је у мали скит Преображења, на Сомини, где 
је провела готово две године припремајући своју 
душу за сусрет са Господом.  На јесен 2011. годи-
не њена болест  је захтевала болничко лечење, те 
одлази у родне Бадовинце где се њени дани при-
воде крају. На велико изненађење лекара, чудом 
Божијим живи још неколико месеци, опраштајући 
се од својих најмилијих и молећи се за њих. Из 
свих крајева Србије и Црне Горе, долази народ да 
се опрости са њом. Осетивши да јој се крај земног 
живота приближава, пожелела је да се врати на-
траг у Ђурђеве Ступове, где је и започела монашки 
живот и да се ту коначно сусретне са Господом. 
Последњих месец дана била је окружена пажњом 
и љубављу братије и сестара, мучена незамисли-
вим боловима, наоружавши се исповешћу и че-
стим причешћивањем, храбро је предала душу Го-
споду, као што је целога живота храбро и живела. 
То је било на навечерје дана када се слави Свети 
апостол Андроник.

Име игуманије Агније биће за-
писано међу имена ктитора ма-
настира, и свакако међу имени-
ма подвижника, јер је по својој 

слабој телесној моћи, даровала 
Господу и Цркви и више него што 

се од ње очекивало. 

Сахрањена је у Манастиру Шудикова уз појање 
свештенства и монаштва Епархије будимљанско-
никшићке и Митрополије црногорско-проморске, 
и многобројног народа беранског краја. Име 
игуманије Агније биће записано међу имена кти-
тора манастира, и свакако међу именима под-
вижника, јер је по својој слабој телесној моћи, 
даровала Господу и Цркви и више него што се од 
ње очекивало. Нека јој Господ да насеље у наручју 
Пресвете Богородице чији је храм са љубављу по-
дигла и којој је до последњег тренутка упућивала 
топле  молитве. Вјечнаја памјат.
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О 
проти Радовану Биговићу као свеш-

тенику, професору, интелектуалцу 

међувјерског дијалога и толеранције, већ 

је речено доста лијепих ријечи поводом 

његовог упокојења. Неопходно ће бити да 

се обрати дужна пажња на његово научно дјело и пе-

дагошки рад. Његова смјелост да још као млади теолог 

прихвати дијалог са образованим свијетом отуђеним 

од Цркве донијела је лијепе плодове и обогатила његову 

биографију. 

Овом приликом, међутим, желим да кажем неколи-

ко ријечи о његовој свештеничкој служби у којој је, у 

датим околностима, остварио изванредне резултате. 

Отац Радован је имао велики пастирски дар. Његова 

комуникација са људима била је непосредна, уз от-

мену срдачност и пажњу према свакој личности по-

наособ. Он је подједнако успјешно остваривао плодан 

људски духовни контакт и са образованим и са необра-

зованим људима, са професорима и умјетницима, по-

словним свијетом и политичарима. Било је дивљења 

достојно то са каквом лакоћом се он, човјек широког 

образовања и господских манира, умио са љубављу 

саобразити простом  човјеку. И вјернику и оном који 

је отуђен од Цркве. Зато су се многи од изгубљених 

оваца дома Израиљева, захваљујући саможртвеној 

снисходљивости оца Радована, вратили својој мајци 

Цркви.

Колику је  истанчану саосјећајност отац Радован 

имао према свакој личности свједочи и то што су 

према њему гајили искрено поштовање и инослав-

ни вјерници различитих конфесија, чак и атеисти. 

Многи убијеђени атеисти и агностици, послије првог 

разговора са оцем Радованом, почели су се интересо-

вати за православну вјеру. Многе од таквих је својом 

очинском љубављу и мудрошћу просвиjетлио и при-

вео Цркви. Тајна његовог пастирског успјеха и код 

НЕЗАБОРАВНИ ПАСТИР

В Ј Е Ч Н А Ј А  П А М Ј А Т

Епископ Јоаникије

31. маја 2012. године, у Београду упокојио се у Господу протојереј-
ставрофор др Радован Биговић , редовни професор Православног богос-
ловског факултета Универзитета у Београду.
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вјерних и код невјерних налазила се у његовој неоспорно 

великој способности да у свакој личности нађе божанско 

добро а нарочито у његовој будној пажњи према Богом 

даној слободи свих. Да је не повриједи; да јој да полета 

и мотивације. Уважавање различитости и слободе сваке 

личности спајао је са чувањем чистоте вјере. За оца Ра-

дована вјера је била жива ипостас. Поштовање човјекове 

личности и слободе суштински је везивао за вјеру у лич-

ног Бога, Спаситеља и Богочовјека Исуса Христа. 

Да успјех у пастирском 

раду увијек и неупореди-

во више зависи од лично-

сти пастира него од других 

услова који су неопходни 

за пастирски рад показује 

управо примјер оца Радо-

вана. Он је био старјешина 

једног од најмањих и 

најсиромашнијих храмова 

у Београду. Уз храм се на-

лази привремени објекат, 

сличан радничкој бара-

ки, са једном примаћом 

просторијом. У том, за 

велеград неугледном, 

црквеном дому одвијао 

се важан дио његове 

пастирске службе. Ако 

бисмо вриједност тог 

материјално безвриједног 

објекта мјерили важношћу 

црквених догађања који су 

се у њему одвијали онда 

би се он показао скупљим 

од многих свијетлих па-

лата великих градова. Тај 

скромни дом се пастир-

ским подвигом оца Радо-

вана прославио мисионар-

ском дјелатношћу, духовним разговорима, незаборавним 

сусретима, утврђивањем хришћанског повјерења и спа-

соносног заједништва међу вјернима, и - што је важно 

нагласити – јеванђелским гостопримством. Било је ту 

мјеста и за лијепу пјесму и прикладну шалу. Свему на-

веденом давао је добар смјер, мјеру и смисао, мудри, 

ненаметљиви и увијек ведри отац Радован. У центар 

тих црквених догађања никада није стављао себе, него 

Христа, гледајући да свакој жедној души отвори пут до 

Њега као извора вјечног живота. Тако је отац Радован 

устројавао црквену заједницу. Он је своје врлине, културу 

и образовање, што се није могло сакрити, покривао ла-

ганом једноставношћу. Монашки идеал да се никада не 

ваља гордити својим даровима и било каквим успјесима 

отац Радован је испунио на најљепши начин иако 

није био монах.

Многи су знали врлине оца Радована и док је био 

међу нама. Његова величина пред нашим духовним 

очима открила се још више на дан његове сахране. 

То бива са онима који су живјели не за себе него за 

ближње и за вјечност...

Вијест о упокојењу оца Радована потресла је 

немјерљив број душа, али и цјелокупну домаћу 

и грађанску јавност. И 

велики број пријатеља 

наше Цркве и широм 

свијета познатих ин-

телектуалаца учесни-

ка међухришћанског и 

међувјерског дијалога. 

Тај феномен дјелимично 

се може објаснити 

чињеницом што је отац 

Радован имао велики 

број пријатеља у свим 

слојевима друштва. Уз 

то, људи су са смрћу 

оца Радована постали 

свјесни великог губит-

ка за црквену просвјету 

и хришћанску мисију. 

Међутим, његова сахра-

на открила је још нешто. 

Он је као свештеник са 

многим даровима и спо-

собностима имао и тај 

дар да у душама вјерних, 

па и оних који то нијесу, 

остави очински печат 

своје христолике лично-

сти. Зато је његова сах-

рана (која је, као што и 

приличи, била дио све-

народног литургијског и светодуховског догађаја 

Цркве), уз усрдне молитве епископа, свештеника и 

мноштва народа, била попраћена сузама искрене 

жалости не само породице и најближе родбине него 

и цијеле његове духовне пастве и многих пријатеља. 

С обзиром на то да данас на сахранама мало ко пла-

че, нарочито по великим градовима, онда то само по 

себи говори о оцу Радовану као незаборавном па-

стиру Цркве. То је био плач туге и племенитог бола. 

Плач прожет свијетлом надом на добар удио оца 

Радована у вјечном Царству Господа Христа коме је 

самопрегорно служио цијелог свога живота. 

Нека га зато Бог штедро награди и учини му вјечити 

спомен. Амин.
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К
осово, његова жртва, светост и памћење 

је динамичко начело српске историје и 

културе, неизоставни печат у колективној 

свијести српског народа; косовска ми-

сао је најпрепознатљивија црта српске 

књижевне антологије у којој је своје часно заслужено 

мјесто поодавно нашао књижевник Момир Војводић. 

Момир је мајстор стиха, извор пјесничке ријечи, 

пјесник оригиналног лирског израза; оно што је пово-

дом ове књиге важније рећи - он је косовски пјесник.

Постоји мишљење да је човјек склон да свој завичај 

доживљава као центар космоса и као духовно средиш-

те свега свијета. Ако бисмо спојили Косово и Морачу уједно 

(што не може географија може поезија) онда је очигледно 

да је Косово и својом историјском реалношћу и својим ду-

ховним значењем камен темељац Момирове поетике.

Као пјесник и као добар познавалац језика и његових 

изражајних могућности има слободу и способност 

обликовања нових ријечи у оквиру српског језика.

У овом избору његових пјесама поједине ријечи имају 

функцију поетског символа у којима се сабира дубина 

памћења, оштрина мисли, богатство осјећања. То су име-

на личности из наше крстоносне историје: Лазар, Милош, 

Милица, Јефимија, Лауш, Милутин, Душан; не изоставља 

П Ј Е С Н И Ш Т В О

Епископ Јоаникије

МОМИРОВА
НОВА БОЖУРИЦА

Ријеч о књизи косовских пјесама Момира Војводића
„Божурова суза бројанице“
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ни Амурата; његова поезија је незамислива 

без Грачанице, Пећаршије, Дечана, Самодреже 

и Љевишке; без царског Призрена. Момирову 

пјесничку васељену обиљежавају српски топо-

ними: Гази-Местан, Голеш, Проклетије, Чакор и 

Цара планина; такође и опјеване ријеке Ситница 

и Бистрица имају моћ символа, а посебно зрело 

пшенично класје Косова и Метохије, кос и кости,  

и, можда понајчешће, косовски божури – црвени 

и плави. Врховни символ је крст којега уздржано, 

са страхом Божијим, употребљава стављајући га 

на врх своје пјесничке грађевине.

Символику појединих ријечи појачава и 

проширује стапањем символа дајући успјешно 

назнаку за правилно разумијевање: тако Грача-

ницу, зависно од контекста, назива Коштаницом 

или Божурицом.

Војводић је дубоко доживио и јасно препознао 

смисао косовске жртве цара Лазара, царске вла-

стеле и војске као и дјелотворне последице те 

жртве у цијелој историји Српског народа од Косо-

ва до данашњег дана. Једна је Косовска битка на 

Видовдан 1389, али је тајна Косова у томе што се 

та битка и сва њена историјска и духовна сложе-

ност продужава и усложњава до данас; може се 

рећи да се у тој драми мијењају чинови и учес-

ници, али не и улоге. Многе личности које су 

обиљежиле нашу драматичну историју налазиле 

су се и после Косова у улогама кнеза Лазара, Ми-

лоша, Југ Богдана и девет Југовића, мајке Југовића 

и царице Милице. Нажалост и Вука Бранковића.

 Проничући у смисао српске историје, Војводић 

на њу и на ток времена гледа из обрнуте перспек-

тиве. Он има способност сажимања времена; у његовој поезији 

прошлост, садашњост и будућност сустичу се у један тренутак; 

у Косовском боју који траје заједно се боре и међусобно хра-

бре, против ранијих и каснијих Амурата, истовремено гину и 

прослављају се преци и потомци које профано вријеме раздваја 

али их српски духовни календар обједињује. У пјесниковом 

доживљају тајне Косова, Косовски бој иде „од краја почетку“; о 

истом говори када другачије каже:

„само тај бој нема завршетка

нико му се не сјећа почетка“

Историјско вријеме има двосмјерну отвореност и пропустљивост 

што омогућава да буду у сталном дослуху давни преци са неба 

и њихови потомци на земљи. Учесници косовске драме која се 

све више заплиће протоком дана и година развијају свијест о 

заједништву (посредством крста „од два златна зрака“) са својим 

прецима који су се настанили у небеском гнијезду чијом се то-

плином и блаженством кријепе и снаже док на земљи задобијају 

и трпе косовске ране и уједе љутих отровница. У том смислу могу 

се разумјети стихови: 

„косови се сад на небу гнезде

њину пилад поскок земљом коље

и у њима, поред наглашене трагике, наћи небески ослонац Срби-

нове косовске наде.

Пјесничким уобличавањем мотив жетве зреле пшенице на жи-

тоносном Косову уводи у тајну жртве косовских јунака. У један 

дан је на Косову пало више јуначких глава него што се за дан, на 

жетвеној моби, покоси „вшеничног класја“. Ово упоређење за-

сновано је на хришћанској символици пшеничног зрна коју је 

својим дјелом тумачио Ф. М. Достојевски. Јеванђељска поука о 

пшеничном зрну које када умре многи род доноси добила је код 

Војводића ново рухо изаткано од мисли и осјећања вјековима 

осмишљаване косовске трагедије која се сагледава као носећи 

стуб српског духовног бића. Као што се зрела пшеница сабира у 

домаћинску житницу тако се у Војводићевој поезији српске жртве 

збирају у вјечну небеску житницу. Највјернији чувари те ризни-

це су српски писци и црнорисци. Српска жртва је смјештена у 

незаборав који је постао тврђава (и прибјежиште) сазидана од 

лобања, зиданих по реду вјекова, подједнако од јуначких глава 

које су падале на бојном пољу, и оних које су достојно чувале 

свијест о жртви.  Не само од глава: 

„не оста нам ни зглоб за у гроб копање

свака коска здрава у зиду се нађе“

Поезија Момира Војводића у чинодејство поменутог незаборава 

укључује, осим водећих личности историјске косовске драме, и 

црног коса који давори пјесму бола и славе, и косовске божуре од 

којих се шири блажени миомир око Гази-Местана и Грачанице. У 

то чинодејство Момир уводи читаоца као искусни мелод свеште-

ног значења ријечи и символа. У његовим стиховима одзвањају 

тонови космичке литургије на српском језику, што је несумњив 

квалитет ове поезије.

44 Блага Марија 2012.  |  бр. 75



ЉÅÒОÏÈС
14. мај 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је, на 
празник Светог пророка Јеремије, 
Свету Архијерејску Литургију у ма-
настиру Ђурђеви Ступови.
Током богослужења у чин чтеца по-
стрижен је Никола Скопљак, студент 
Теолошког факултета у Београду. 

•
22. мај 2012. На празник Прено-
са моштију Светог Оца Николаја, 
Светом Литургијом је прослављена 
храмовна слава цркве посвећене 
Светом Николају Мирликијском Чу-
дотворцу, у Лушцу код Берана, коју 
су подигли Вучић и Вера Поповић 
за спомен својих синова Николе и 
Угљеше.

„Сабрали смо се у овој светињи на 
спомен Светог Епифанија Кипар-
ског да честитамо славу нашем оцу 
Епифанију, игуману који је дошао у 
овај питоми крај, да овдје Богу слу-
жи, да се Богу заједно са вама моли, 
да се овдје устроји манастир и дај 
Боже да тако буде. Нека буде срећна 
слава оцу Епифанију, а свима 
вама нека је на радост устројавање 
овог манастира и сабирање у овој 
светињи, коју је Бог благословио и 
изабрао да буде манастир. Дај Боже 
да све буде на славу Божију, на 
спасење оца Епифанија, свих који 
живе овдје и нашег потомства“, по-
ручио је Његово Преосвештенство 
Епископ Јоаникије.

•
24. мај 2012. Празник Вазнесења 
Христовог свечано и молитвено 
је прослављен у манастиру 
Ђурђеви Ступови.
Свету Архијерејску Литургију 
служио је Његово Пре-
освештенство Епископ 
будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије уз саслужење свеш-
тенства и свештеномонашт-
ва Епархије и у присуству 
вјерника беранског краја.
О великом празнику наше 
Свете Цркве Православне 
– Спасовдану, у свом пастирском 
слову, говорио је Преосвећени 
Владика, истичући да је Вазнесење 
Господње „догађај који радује Небо 
и земљу, људе и анђеле“. Вазнесење 
Христово, према ријечима Еписко-
па Јоаникија, није посебан догађај, 
већ је у вези са свим оним другим 
чудесним догађајима из живота 
Господа и Спаситеља нашег Исуса 
Христа. 

•
27. мај 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је, 
на Недјељу Светих отаца, Свету 
Архијерејску Литургију у манастиру 
Ђурђеви Ступови.
Преосвећеном Епископу је саслу-
живало свештенство Архијерејског 
намјесништва беранског и мо-
наштво Манастира. Сабраним 
вјерницима Владика се обратио 

пригодном бесједом говорећи о 
Светим Оцима Првог васељенског 
сабора, које на тај дан молитвено 
прославља Света Црква Православ-
на. 

•
29. мај 2012. У Господу је уснула 
монахиња Агнија (Марјановић), 
игуманија манастира Шудикова.
Тим поводом Свету заупокојену 
Литургију, у сриједу 30. маја, у 
манастиру Шудикова, служио је 
Његово Преосвештенство Епи-
скоп Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије, уз саслужење свештен-
ства намјесништава беранско-
андријевичког и бјелопољског, и 
монаштва наше Епархије. Литургији 
је присуствовала родбина покојне 
мати Агније и вјерни народ овог 
краја.

Домаћин славе био је г. Радомир 
Рајо Вешовић са породицом, а у 
његово име сабрани народ поздра-
вио је професор Петар Вешовић.
Бројни вјерници, који су присуство-
вали светој служби Божијој, присту-
пили су Светом причешћу. Освеш-
тан је и преломљен славски колач, 
а његов дио, као залог да ће бити 
домаћин славе идуће године, узео је 
г. Мико Пајковић.

•
25. мај 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је, на 
празник Светог Епифанија, Свету 
Архијерејску Литургију у манастиру 
Златеш у Томашеву.
Током литургијског сабрања освеш-
тан је и преломљен славски колач. 
Владика Јоаникије је честитао 
имендан оцу Епифанију, а сабраном 
народу овај празник наше Свете 
Цркве Православне. 

У својој бесједи Преосвећени Епи-
скоп је казао да ми и рађајући се и 
умирући прослављамо Бога живо-
тодавца, јер смрт, према ријечима 
Владике Јоаникија, представља 
прелазак у нови живот, рођење за 
нови живот. 

•
31. мај 2012. Упокојио се у Господу 
протојереј-ставрофор др Радован 
Биговић, редовни професор Право-
славног богословског факултета 
Универзитета у Београду.
Заупокојна Литургија и опијело слу-
жени су у Духовски понедељак, 4. 
јуна 2012. године, у земунској цркви 
Светог Архангела Гаврила.
Протојереј-ставрофор др Радован 
Биговић рођен је 1956. године у 
Никшићу. У Београду је завршио 
Богословски факултет Српске 
Православне Цркве, на коме је и 
докторирао, и Философски факул-

Домаћин славе био је г. Радомир 

Рајо Вешовић са породицом, а у 
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тет у Београду. У два мандата био је 
декан Православног богословског 
факултета. Поред неколико књига 
објавио је око сто студија, чланака и 
есеја у разним часописима у земљи 
и иностранству. Био је духовник ма-
настира Светог Архангела Гаврила у 
Земуну. Оснивач је и дугогодишњи 
председник Хришћанског културног 
центра у Београду, као и уредник 
едиције „Философско-теолошка 
библиотека” Службеног гласника 
Републике Србије. 
Проф. Биговић је сахрањен 4. јуна 
на гробљу у Земуну.

•
31. мај 2012. Његово Преосвеш-

тенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је 
Свету заупокојену Литургију 
у манастиру Шудикова, гдје 
је, након одслуженог опијела, 
сахрањена монахиња Агнија, 
игуманија ове светиње.
Преосвећеном Епископу 
је саслуживао велики број 
свештеника и свештеномо-
наха Епархије Будимљанско-
никшићке и Митрополије 
Црногорско-приморске. 
Литургијском сабрању, служеном за 
упокојење душе новопрестављене 
слушкиње Божије монахиње Агније, 
присуствовали су чланови њене уже 
породице, бројно монаштво из Црне 
Горе и Србије, пријатељи манастира 

Шудикова и мати игуманије, као и 
вјерни народ беранског краја, гдје 
је мати Агнија, као прва игуманија 
ове обновљене светиње, живјела 
посљедњих петнаестак година. 
Током заупокојене Литургије, у којој 
су се окупљени причестили Светим 
тајнама Тијела и Крви Христове, 
пригодном бесједом обратио се 
Његово Преосвештенство Владика 
Јоаникије.

•
3. јун 2012. Манастир Свете Тројице 
у Брезојевицама, код Плава, просла-
вио је, на празник Силаска Светог 
Духа на апостоле, своју славу.
Свету Архијерејску Литургију слу-
жио је Његово Преосвештенство 
Епископ Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије уз саслужење јеромонаха 
Георгија, игумана Манастира, оца 
Епифанија, игумана манастира 
Златеш, јереја Жељана Савића, па-
роха горњеполимског и гусињског, 
јеромонаха Антонија и јерођакона 
Агапита, сабраће манастира 
Ђурђеви Ступови. 
Архипастирском бесједом об-
ратио се Преосвећени Епископ 
Јоаникије, честитајући празник 
сабраним вјерницима, подсјећајући 
да од Васкрсења, празника над 
празницима, па до Тројичиндана, 
прослављамо низ везаних празника. 
Четрдесет дана послије Васкрса је 
Вазнесење, а десет дана од Спасов-
дана, односно педесет од Васкрсења, 
празнује се Силазак Светог Духа на 
апостоле.

Јањушевић, Јокић, Кнежевић и 
Коматина из Брезојевица. Њиховим 
трудом и љубављу припремљена је 
и братска трпеза љубави на којој је 
настављено заједничарење у славу 
Божију и Свете Педесетнице.
У послијеподневним сатима, 
Његово Преосвештенство Епи-
скоп Будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије служио је помен 
војводама из братства Кастратовић 
– Војводић, чији земни остаци 
почивају у спомен–костурници у 
селу Коњухе код Андријевице.
 „На овај свети дан треба да се 
сјетимо свега што је вриједно, онога 
што је било најважније у животу на-
ших предака, а то је света вјера пра-
вославна. У исто вријеме треба да се 
сјетимо и оних који су вјеру чували, 
чували наш народ у јединству, слози 
и љубави и давали му снаге да 
издржи тешка времена и искушења. 
Наш народ је, кроз историју, увијек 
више волио војводе него владаре, 
макар у посљедње вријеме, јер су 
војводе гинуле за вјеру и никад се 
нијесу одвајали од свог народа. Зато 
је лијеп тренутак да се данас, на 
овај свети празник, сјетимо војвода 
из породице Кастратовић, четво-
рице великих војвода, а са њима и 
војводе Миљана Вукова“, рекао је 
Његово Преосвештенство.
„Помолисмо се Богу за покој 
њихових душа и то је наша дуж-
ност, да их увијек помињемо. Ово 
обиљежје, које је направио г. Сло-
бодан Војводић, њихов потомак, 

послужило је као повод да дођемо 
данас овдје и учинимо овај по-
мен. Хвала г. Слобу на уложеном 
труду, не знам да ли бисмо се у 
оволиком броју сабрали у спомен 
војвода из братства Кастратовић 
– Војводић, а треба ући у ову 
гробницу, видјети њихове ликове, 
прочитати имена и старе записе, 
па ће свакоме бити јасно колика 
је њихова величина и какав је био 
њихов идентитет“. 

„Нека Бог да покоја њиховим 
душама, нека их Бог награди за 
њихово јунаштво, њихово страдање, 
њихову жртву коју су поднијели за 
свој народ, за своје потомство, за 

Током богослужења вјерни народ 
је приступио Светом причешћу 
а освештан је и преломљен слав-
ски колач. Домаћини овогодишње 
славе била су братства Јашовић, 

вјерни народ беранског краја, гдје 

је мати Агнија, као прва игуманија 

ове обновљене светиње, живјела 

46 Блага Марија 2012.  |  бр. 76



ЉÅÒОÏÈС
своју отаџбину а понајвише за своју 
вјеру православну“, закључио је 
Епископ Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије.
Пригодну бесједу одржао је 
књижевник Влајко Ћулафић, главни 
уредник епархијског часописа 
„Свевиђе“. Ћулафић је подсјетио 
да се „у гробу, над којим је Слобо-
дан Божидаров Војводић подигао, 
данас освештано, спомен-обиљежје, 
од 1825. па до 1961, сабрало девет 
Војводића из шест пасова: Лакић 
Новов Кастратовић, родоначелник 
огранка Кастратовића, који је по 
његовој војводској титули добио 
презиме, па Симо Лакићев, Стојан 
Симов, Лакић и Драго Стојанови“. 

•
7. јун 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је, 
на празник Трећег Обретења главе 
Светог Јована Крститеља, Свету 
Архијерејску Литургију у спомен-
храму посвећеном овом празнику у 
Долима у Пиви.
Освештани су темељи будућег кона-
ка, који ће се градити у близини ове 
светиње подигнуте за покој душа 
невино страдалих долских и свих 
пивских мученика.
Током светог богослужења извршен 
је помен свих жртава пивског краја, 
страдалих у Другом свјетском 
рату, а само у једном дану – 7. јуна 
1943. године управо у Долима су, 
од стране припадника злогласне 

“Принц Еуген“ дивизије и усташа-
муслимана из гатачког среза и 
околине Пиве, убијена 522 житеља 
овог села. Међу невиним жртвама, 
нејачи, женама и старима, било је и 
109 дјеце, млађе од седам година. 
Сабраном народу, потомцима и 
родбини долских новомученика, и 
поштоваоцима њихове жртве, који 
се, у знак сјећања на страдање у 
Долима, традиционално окупљају 
на овом светом мјесту, обратио се 
Преосвећени Епископ Г. Јоаникије.
“Ова капелица је с Ловћена 
долетјела овдје у Дола, а та 
Ловћенска капела већ је обиљежила 
многа знаменита мјеста и чекамо 
да се опет врати на Ловћен, али 
умножена. Капела Ловћенска чува 
наше најдубље памћење, а ова 
капела овдје, ова црквица, која је 
засијала својим бјелинама, чува 
наше саборно памћење, памћење 
на жртве у Долима и на све оне 
који су невино пострадали у Пиви. 
Њихова имена овдје сваке године 
помињемо и тако свој бол ублажа-
вамо, тако Богу угађамо, јер је Богу 
драго и мило да се помињу они 
који су као Авељ, први мученик, 
пострадали невино, чија невино 
проливена крв вапије ка Небу и 
опомиње да их се сјећамо, да их не 
заборавимо, а најважније је што их 
је Бог запамтио и уписао у књигу 
Свог вјечног живота на Небесима. 
Ова наша књига, коју отварамо 
овдје сваке године на овај дан, 
само је символ те књиге Небеске и 
вјечног Божијег сјећања, а то значи 
и њиховог вјечног живота у царству 
Небеском са свима онима који не-
вино пострадаше за вјеру и отача-
ство од руку злочинаца и насилни-
ка, придружујући се јасеновачким, 
јадовинским, пребиловачким, ве-
личким, а тиме и косовским жртва-
ма“, нагласио је Владика.
Храмовна слава цркве у Долима 
прослављена је освештањем и 
ломљењем славског колача. Бесједу 
је одржао др Александар Зејак, који 
је, обраћајући се сабраном народу, 
рекао да је Пиву и њихове претке 
Бог хиротонисао, тј. изабрао да међу 

свим племенима у Црној Гори буду 
огледало другима.
Молитвеном сабрању су присуство-
вали и представници Велике, села 
подно Чакора, гдје је од злочиначке 
руке 28. јула 1944. године, на скоро 
идентичан начин, убијено око 600 
житеља, углавном жена и дјеце. У 
име Величана говорио је Миомир 
Бошковић, новинар.
Обављено је, потом, освећење 
темеља конака, који ће се градити 
у близини храма Трећег обретења 
главе Светог Јована Крститеља, 
метоха манастира Пива. Чин 
освештања обавио је Преосвећени 
Епископ Јоаникије са свештен-
ством и Архијерејском граматом 
одликовао породицу поч. Ђорђија 
Гутовића, дародавца земље за 
изградњу манастирског конака. На 
урученом признању, у име породи-
це захвалио је Никола Гутовић, син 
пок. Ђорђија. 
Домаћин овогодишње храмов-
не славе био је Миле Цицмил са 
породицом. Одржан је пригодан 
културно-умјетнички програм, који 
традиционално организују Епархија 
Будимљанско-никшићка, манастир 
Пива и Центар за културу Плужине.

•
10. јун 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио 
је, на Недјељу Свих Светих, Свету 
Архијерејску Литургију у катедрал-
ном манастиру наше Епархије, 
Ђурђевим Ступовима.
Саслуживало је свештенство 
архијерејског намјесништва 
беранско-андријевичког и монашт-
во Манастира. У току Литургије 
сабраном народу бесједом се 
обратио Преосвећени Епископ Г. 
Јоаникије, говорећи о празнику који 
се прославља прве недјеље по Сила-
ску Светог Духа на Свете апостоле и 
ученике Христове. 
Истога дана, у селу Забрђе код 
Андријевице, прослављена је 
слава храма Свих Светих, који је у 
изградњи.
Славски колач на темељима будуће 
цркве освештао је и преломио, 
са свештенством, монаштвом и 

вјечног Божијег сјећања, а то значи 

и њиховог вјечног живота у царству 

Небеском са свима онима који не-

вино пострадаше за вјеру и отача-
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вјерним народом, Његово Прео-
свештенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије. Он се потом 
обратио пригодном бесједом.
„Заиста је одавде лијеп поглед на 
све стране, а то је само симбол оне 
љепоте коју ћемо гледати преко овог 
храма када га будемо саградили и 
украсили, када се у њему будемо 
саборно молили Богу. Данашњи 
празник нас на то подсјећа и као 
што је данас сабор Свих Светих на 
небесима и ми смо призвани да 
такав сабор чинимо овдје на земљи, 
сви ми који смо крштени у име Пре-
свете и животворне Тројице, Оца и 
Сина и Светог Духа, да славимо име 
Божије саборно и заједно“, казао је, 
поред осталог, Преосвећени Влади-
ка Јоаникије. 

•
11. јун 2012. У Фочи је, на Право-
славном Богословском факул-
тету Универзитета у Источном 
Сарајеву, докторирао ђакон Никола 
Маројевић.

Рад на тему: “Антропологија 
Ф. М. Достојевског“ је 
одбрањен пред комисијом 
коју су сачињавали: доц. др 
Дражен Перић (предсједник 
комисије), проф. др Борис 
Брајовић (ментор) и доц. др 
Дарко Ђого. Тиме је Маројевић 
стекао титулу доктора богос-
ловских наука, која ће му бити 
уручена на Светог Кирила и 

Методија 2013. у Источном Сарајеву, 
када Универзитет прославља крсну 
славу.

•
14. јун 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је, 
поводом празника Преподобног 
Јустина Ћелијског и имендана 
јерођакона Агапита (Драгојевића), 
сабрата манастира Ђурђеви Ступо-
ви, Свету Архијерејску Литургију у 
катедралном манастиру Епархије 
Будимљанско-никшићке – 
Ђурђевим Ступовима.
Освештан је и преломљен слав-
ски колач поводом имендана оца 
Агапита, који носи име у спомен на 
Преподобног Агапита Печерског. 

•
16. јун 2012. У организацији 
Епархије Будимљанско-никшићке 
и Црквене општине Никшић, у 
Црквено-народном дому Светог 
Василија Острошког у Никшићу, 
представљена је књига „Божурова 
суза бројанице“ пјесника Момира 
Војводића. 
О књизи, која је сачињена од 
по 33 пјесме из четири до сада 
објављене пјесничке збирке Мо-
мира Војводића посвећене Косову 
и 33 до сада необјављене пјесме 
са истом тематиком, говорили су 
Његово Преосвештенство Епи-
скоп Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије и др Будимир Алексић, 
а публици се обратио и стихове из 
књиге казивао аутор – г. Момир 
Војводић.

•
17. јун 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је, на 
празник Светог свештеномученика 

Јоаникија Липовца, Митрополита 
црногорског и свештеномученика 
и мученика пострадалих са њим, 
Свету Архијерејску Литургију у хра-
му посвећеном овом празнику на 
Пардусу код Подгорице.
Владици су саслуживали свеште-
ници Митрополије Црногорско-
приморске: протојереј-ставророф 
Милун Фемић, архијерејски 
намјесник подгорички, протојереј 
ставрофор мр Велибор Џомић, свеш-
теници Ђуро Томовић и Миладин 
Кнежевић и ђакон Момир Вулевић. 

Празничном богослужењу и 
храмовној слави новоподигнуте 
цркве на Пардусу, присуствовао 
је у великом броју вјерни народ 
Љешанске нахије и шире, којима 
се архипастирском поуком обратио 
Преосвећени Епископ Јоаникије. 
Он је казао да су се Светитељи и 
угодници Божији увијек трудили 
да свету вјеру православну свједоче 
најприје својим животом, а онда 
и ријечима, јер се вјера у Бога 
свједочи истинитим животом и 
спремношћу на жртву, на шта су 
призвани сви „у чијем срцу жу-
бори дашак праве, истините вјере 
Божије“.
Током Свете Литургије у храму Све-
тог свештеномученика Јоаникија 
Липовца и свештеномученика и му-
ченика пострадалих са њим, на брду 
Пардус у Љешанској нахији, првој 

вјерним народом, Његово Прео-

свештенство Епископ Будимљанско-

стекао титулу доктора богос-

ловских наука, која ће му бити 

уручена на Светог Кирила и 

Методија 2013. у Источном Сарајеву, 

никшићки Г. Јоаникије служио је, на 

празник Светог свештеномученика 
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светињи у Црној Гори посвећеној 
овим новомученицима Божијим, 
освештан је и пререзан славски ко-
лач. Домаћин славља, које је, у име 
Његовог Високопреосвештенства 
Архиепископа цетињског Митро-
полита црногорско-приморског 
Г. Амфилохија, благословио 
Преосвећени Владика Јоаникије, 
био је г. Чедо Радуновић, чијим 
трудом се, послије Свете службе 
Божије, наставило благодарење Богу 
и заједничарење у радости храмов-
ног славља.

•
17. јун 2012. Под покровитељством 
Црквене општине Никшић, у 
Црквено-народном дому Светог 
Василија Острошког одржано је 
такмичење из вјеронауке, прво ове 
врсте у Никшићу. Учествовало је 
шест екипа из Никшића, Страшеви-
не и Шавника, чији вјероучитељи 
су: Јована Зиројевић, Коста Дојић, 
Лавиника Јововић, и свештени-
ци Велимир Јововић и Драженко 
Ристић. Била је то прилика да 
дјеца и омладинци, основног и 
средњошколског узраста, екип-
но и појединачно искажу своје 
познавање основа наше свете вјере 
православне, Светог Писма и Светог 
Предања.
Након веома изједначене „бор-
бе“ и завидног нивоа показаног 
знања, о побједницима се одлу-
чивало послије одговора на ре-
зервна питања. У екипном дијелу 
такмичења од осталих су за нијансу 
били спремнији основци из Страше-
вине, чији вјероучитељ је Лавини-
ка Јововић, док је у појединчаном 
дијелу прво мјесто освојио 
Анастасије Јововић, такође из школе 
вјеронауке у Страшевини. 
Црквена општина је за 
најуспјешније обезбиједила и 
пригодне поклоне – медаље и 
по примјерак Светог Писма, са 
честитком Његовог Преосвеш-
тенства Епископа Будимљанско-
никшићког Г. Јоаникија. 
Послије такмичења у вјеронауци, 
дјеца су имала прилику да иска-
жу и своје атлетске способности 
у неколико спортских дисципли-

на. Најбољи су били чланови екипе 
школе вјеронауке из Шавника. 

•
18. јун 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско–
никшићки Г. Јоаникије служио је, 
на празник Светог Петра Коришког, 
Свету Архијерејску Литургију у 
манастиру Црна Река у Епархији 
Рашко–призренској и косовско–
метохијској.
У бесједи којом се, током Светог 
богослужења, обратио вјернима 
Преосвећени Епископ Јоаникије је 
говорио о Преподобном оцу на-
шем Петру Коришком, чије се Свете 
и цјелебне мошти чувају у овом 
Манастиру, а који је у живио и под-
визавао се у 13. вијеку, у селу Кориш 
недалеко од Призрена, гдје и данас 
постоји његова испосница. 
“Свети Петар Коришки и Препо-
добни Јоаникије Девички, два 
велика свјетилника у монашком 
чину, овдје су се Богу молили, ово 
мјесто својим молитвама и својим 
сузама осветили, Божију помоћ и 
милост са неба сводили у своје срце 
и на све оне који су овдје долазили, 
тражећи од Бога милости и помоћи 
Његове. И ми се, данас овдје, поред 
моштију Светог Петра Коришког, 
заједно са њим молимо, своје мо-
литве приносимо Богу, удружујемо 
молитве наше са молитвама Светих 
и прослављамо име Пресвете и 
животворне Тројице, Оца и Сина и 
Светог Духа Бога нашег, славимо 
Христа Господа Спаситеља нашег 
и Пресвету Богородицу“, рекао је 
Владика.
 “Ево и данас када смо, због немар-
ности према својој вјери, према 
светињама и светој косовској земљи, 
дошли у ту неприлику да нас је још 
мало остало на Косову и Метохији, 

али то није мало ако смо свјесни 
духовне величине и вриједности 
наших светиња. Зато сваком треба 
да је јасно да је велика повласти-
ца за сваког човјека, а нарочито 
за православног Србина, доћи 
на Косово и Метохију у Епархију 
Рашко-призренску и њене светиње, 
и надахнути се светошћу косов-
ске земље, освећене молитвама и 
жртвом Светих мученика“. 
„Велика је повластица доћи у Црну 
Реку и поклонити се моштима 
Светог Петра Коришког, у манастир 
Дечане и поклонити се моштима 
Светог Стефана Дечанског, у Пећку 
Патријаршију и поклонити се мош-
тима на десетине Светих Божијих 
угодника, патријараха и архиепи-
скопа српских, и све до свете Грача-
нице, Љевишке, Девича. То је света 
српска земља“, поручио је Његово 
Преосвештенство. 
Благосиљајући сабране вјернике, 
Владика је, на крају свог архипа-
стирског слова, захвалио Његовом 
Преосвештенству Епископу 
Рашко-призренском Г. Теодосију, 
чијим благословом присуствује 
прослављању празника Препо-
добног Петра Коришког у Црној 
Реци. Заблагодарио је и Архиман-
дриту Јовану и његовом братству, 
на љубави са којом дочекују све 
намјернике и моле се Богу у овој 
светињи, служећи, како је навео 
Преосвећени Епископ, исту ону 
службу, коју је овдје, док се подвиза-
вао на земљи, служио и Преподобни 
Петар Коришки. 
„И они данас, у овим тешким 
временима, временима многих 
искушења, носе достојно и примјер 
су, многима, ношења крста и идења 
за Христом. Нека Господ буде на 
помоћи, молитвама Преподобног 

Петра, оцу Архимандриту и на-
шем драгом Владици Теодосију, 
који носи крст на Косову и 
Метохији, и заиста му није било 
лако. Од оног дана кад је дошао у 
ову светињу, па све док је постао 
Епископ Рашко-призренски, он 
је примио бреме свог народа на 
своја плећа, али, хвала Богу, има 
помоћ од Бога и светих Његових, 

шем драгом Владици Теодосију, 

који носи крст на Косову и 

Метохији, и заиста му није било 

лако. Од оног дана кад је дошао у 
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и велику подршку од свештенства, 
монаштва и вјерног народа, а то 
тако и треба да буде, драга браћо и 
сестре, да сви, једни друге, подржа-
вамо на путу спасења, а нарочито 
оне који носе највеће бреме. Нема 
већег бремена данас, него што је 
бреме које носи Преосвећени вла-
дика Теодосије и треба га, не само 
разумјети, него и помоћи“. 
Током празничног богослужења 
освештан је и пререзан славски ко-
лач поводом имендана јерођакона 
Петра, сабрата манастира Црна 
Река.

•
19. јун 2012. Епархију 
Будимљанско-никшићку посјетио је 
Његова Екселенција амбасадор Ру-
ске Федерације у Црној Гори Aндреј 
Алексеjевич Нестеренко и Сергеј 
Ферапонов, савјетник амбасадоров.
Уважене госте Епископ 
Будимњанско-никшићки Господин 
Јоаникије примио је у манасти-
ру Ђурђеви Ступови код Берана. 
Владика је изразио радост што је го-
сподин амбасадор посјетио Ђурђеве 
Ступове, који се припремају да 
прославе 800 година постојања 
и изразио увјерење да ће тради-
ционално добри односи са Руском 
амбасадом у Црној Гори убудуће 
бити још чвршћи и испуњени новим 
садржајима.
Његова екселенција амбасадор је 
такође изразио задовољство што је 
посјетио први пут ову светињу а и 
град Беране и имао сусрет са Епи-
скопом Јоаникијем.
У срдачном разговору било је ријечи 
о обиљежавању осамстогодишњице 
Ђурђевих Ступова, као и о 
унапређењу сарадње у разним об-
ластима.

•
23. јун 2012. Поводом Видовдана, 
у порти манастира Савина у Хер-
цег Новом, одржан је Видовдански 
сабор црквених хорова.
Духовно сабрање, у којем је уче-
ствовало девет хорова из Црне Горе, 
Србије и Републике Српске, благо-
словио је протојереј-ставрофор 
Момчило Кривокапић, архијерејски 
намјесник бококоторски, а у име 
организатора – Српског просвјетно-
културног друштва „Просвјета“, 
поздравном ријечју обратила се 
Оливера Доклестић, предсједница.
На Сабору су наступили хорови: 
Светог Василија Острошког (из 
Требиња), Светог јеванђелисте и 
апостола Марка (из Подгорице), 
Светог новомученика Станка (из 
Никшића), Светог Јевстатија Пре-
влачког (из Будве), Светог Василија 
Острошког (из Кумбора), Светог 

Саве (из Херцег Новог), затим 
Српско пјевачко друштво 
„Светосавник“ (из Подгори-
це), Српско пјевачко друштво 
„Јединство“ (из Котора) и „Зла-
тиборска вила“ (из Ужица). 
Сабору су присуствовали 
генерални конзул Републи-
ке Србије у Херцег Новом 
госпођа Марина Јовићевић, 
предсједник општине Херцег 

Нови Дејан Мандић, архимандрит 
Варнава, старјешина манастира 
Савина и друге званице.

•
27. јун 2012. У организацији 
Епархије Будимљанско-никшићке 
и Црквене општине Беране, у 
манастиру Ђурђеви Ступови је, и 
ове године, одржано „Видовдан-
ско пјесничко бденије“. Послије 
благослова Преосвећеног Владике 
Јоаникија и Његове краће бесједе 
о Видовдану и Косовском боју у 
српској историји и духовности, 
своје стихове казивали су: Милу-
тин Мићовић, Тодор Живаљевић 
Велички, Жељко Баћевић, Радо-
мир Уљаревић, Миливоје Баћовић, 
књижевни преводилац са руског на 
српски језик, Ранко Радовић, Влајко 
Ћулафић и Дарко Јововић. У про-
граму, који је водио Васко Драговић, 
учествовао је и Црквени хор „Света 
мати Анастасија“ из Берана, чијим 
радом руководи и диригује госпођа 
Андријана Вучетић-Обадовић. 

•
28. јун 2012. Празник Светог муче-
ника кнеза Лазара и свих Светих 
мученика српских – Видовдан, 
прослављен је молитвеним и свеча-
ним народним сабрањем, којим су, 
у новоосвештаној цркви Лазарици 
на Буковој Пољани, началствовали 
Његово Високопреосвештенство 
Архиепископ Цетињски Митро-
полит Црногорско-приморски Г. 
Амфилохије и Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије.
Светој Архијерејској Литургији, 
у новоподигнутом храму Светог 
великомученика Лазара косовског 
и свих Светих мученика српских 
на Буковој Пољани, мјесту на којем 
су храбри Васојевићи, предвођени 
војводом Миљаном Вуковим, 11. 
јуна 1877. године до ногу потукли 
бројну турску војску, претходио је 
чин освећења обновљене светиње. 
Високопреосвећеном Архиепи-
скопу Цетињском Г. Амфилохију и 
Преосвећеном Епископу Јоаникију 
саслуживало је више свеште-
ника и монаха Митрополије 

Српско пјевачко друштво 

„Светосавник“ (из Подгори-

це), Српско пјевачко друштво 

„Јединство“ (из Котора) и „Зла-

српски језик, Ранко Радовић, Влајко 

Ћулафић и Дарко Јововић. У про-

граму, који је водио Васко Драговић, 

учествовао је и Црквени хор „Света 
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Црногорско-приморске и Епархије 
Будимљанско-никшићке. 
Током освећења Литија вјерног на-
рода, предвођена архијерејима и 
свештенослужитељима опходила је 
око храма уз ношење моштију Све-
тих превлачких мученика, које су 
потом уграђене у Часну трпезу но-
воподигнуте цркве. Вјерном народу, 
који је у великом броју присуство-
вао празничном сабрању, обратио се 
Митрополит Амфилохије. 
Након Литургије, коју је појањем 
пратио хор Светог Козме Етолског 
из Подгорице, пред црквом на 
Буковој Пољани одслужен је пара-
стос свим страдалим јунацима од 
Косова до данашњих дана. При-
годном бесједом обратио се Епи-
скоп Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије.
У име Одбора за изградњу храма 
Светог мученика кнеза Лазара 
косовског обратио се г. Светислав 
Мартиновић, предсједник. 
Освештан је и пререзан славски 
колач, а домаћин славе био је г. Бра-
нислав Баћовић, кум на освећењу 
цркве, иначе члан Одбора за 
изградњу храма на Вучјем долу. 
Одржан је културно-умјетнички 
програм у којем су учествовали 
гуслари Славко Горановић, Зоран 
Ђекић и Јован Лакићевић, реци-
татор Јелена Ђукић и други. Вла-
дика Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије уручио је овом приликом 
архијерејске грамате, а представ-
ници Одбора за изградњу храма 
захвалнице свима који су помогли 

подизање цркве на Буковој 
Пољани.

•
6. јул 2012. Његово Пре-
освештенство Епископ 
Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије служио је, на праз-
ник Свете мученице Агри-
пине и Владимирске иконе 
Мајке Божије Свету Литургију 
јерејског чина у манастиру 
Ђурђеви Ступови.
Преосвећеном Епископу је 
саслуживао јерођакон Ан-
дроник (Ракочевић), сабрат 
Манастира.

•
7. јул 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је, на 
празник Рођења Светог Јована Пре-
тече – Ивањдан, Свету Архијерејску 
Литургију у манастиру Шудикова, 
поводом четрдесетодневног помена 
новопрестављене слушкиње Божије 
монахиње Агније, игуманије ове 
свете обитељи.
Током Свете Литургије Преосвећени 
Епископ Јоаникије је у чин чтеца 
рукопроизвео Мијаила Секулића из 
Будимље, студента Богословског фа-
култета у Београду. Овом приликом 
у православну вјеру примљена је 
Сузана Вуловић из Швајцарске, која 
је, иначе, снаха новопрестављене 
слушкиње Божије мати Агније. Она 
је жељела да Свету тајну крштења 
и миропомазања прими, управо, у 
манастиру Ваведења Пресвете Бого-
родице у Шудикови. 
Његово Преосвештенство Влади-
ка Јоаникије је, са свештенством 
и у присуству вјерног народа, 
поводом четрдесетодневног по-
мена од упокојења 
мати Агније, служио 
опијело. Обраћајући 
се вјерницима, који су 
учествовали у молит-
веном сабрању за покој 
душе игуманије шуди-
ковске свете обитељи, 
Епископ је казао да је 
монахиња Агнија, била, 
заиста, богочежњива 
душа коју је жеља да 

послужи Цркви Божијој и Господу 
Исусу Христу, привукла овом Ма-
настиру, дајући јој снаге да напусти 
свијет и схвати да је све оно око 
чега се човјек труди у овом свијету, 
иако благословено, пролазно и под-
ложно пропадању. 
Преосвећени Владика је, потом, 
служио помен у манастиру Светог 
апостола и јеванђелисте Луке у 
Калудри, поводом полугодишњице 
од упокојења господина Вељка 
Ралевића, обновитеља и ктитора ове 
древне светиње.
Члановима породице Ралевић, 
свештенству, монаштву и народу 
сабраном у молитвеном сјећању на 
ктитора новообновљеног манастира 
у Калудри, Преосвећени Владика се 
обратио пригодним словом и, по-
ред осталог, казао да је „наш драги 
Вељко милошћу Божијом и својом 
великом љубављу из дубина земље 
васкрсао, подигао и украсио ову 
светињу и свима направио мјесто 
да се у њој сабирамо, не само у дан 
његовог помена него за сва будућа 
времена“. 
“Вељко је овдје нашао покоја по-
што је кренуо из Калудре, из своје 
Метохије, носећи косовске ране 
на срцу свом, па преко Београда, 
Европе, до далеке Америке. На тим 
разним путевима и странпутицама 
животним није се изгубио, него је 
читавог живота ишао правим путем 
и вратио се свом завичају, не само 
овом земаљском завичају него и 
свом духовном завичају, овој дивној 
светињи која је за Вељка значи-
ла исто што и манастир Дечани и 
велика света црква, саборно свети-
лиште свих Срба и цијеле Српске 
Цркве, Пећка Патријаршија“.

подизање цркве на Буковој 

Пољани.

6. јул 2012. 
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Владика је у својој бесједи 
подсјетио на величи-
ну ктиторског дјела г. 
Вељка Ралевића, које се, 
како је казао, може упо-
редити са дјелом знаме-
нитих Немањића. Обно-
вом калудро-ћелијске 
свете обитељи он је, према 
ријечима Његовог Преосвеш-
тенства Владике Јоаникија, 
заслужно понио титулу 
ктитора и обновитеља ма-
настира Калудра и постао достојни 
носилац Ордена Светог Саве првог 
степена, у коме је и Његова Светост 
блаженопочивши Патријарх Павле 
препознао искреног Светосавца и 
Метохијца. 
Истога дана Његово Преосвештен-
ство Епископ Г. Јоаникије при-
суствовао је црквено-народном 
сабору, који се, на овај дан, тради-
ционално одржава на темељима 
манастира Светог Јована Крститеља 
у мјесту Црнча.
Претходно је Свету Литургију 
на темељима древне светиње, 
посвећене Светом Јовану Крститељу, 
у селу Ивању код Црнче, између 
Бијелог Поља и Берана, служио јереј 
Синиша Јанковић, надлежни парох. 
Он је са Црквеним одбором, задуже-
ним за обнову и изградњу храма ор-
ганизовао традиционални црквено-
народни Ивањдански сабор, који је 
својим присуством и архипастир-
ском поуком, упућеном вјерном 
народу, увеличао Његово Преосвеш-
тенство Владика Јоаникије. 
Преосвећени Епископ је, 
благосиљајући сабрање, подсјетио 
да Црнча и остаци древног 
немањићког манастира чувају у 
себи памћење вјекова. Ови свети 
темељи привлачили су народ на 
молитву и на свете службе Божије, 
сабирали народ, тјешили га, хра-
брили и оснаживали да сачува своју 
вјеру и крсно име.

•
8. јул 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско–
никшићки Г. Јоаникије служио је, на 
празник Свете преподобне мучени-
це Февроније, Свету Архијерејску 

Литургију у манастиру Светог ар-
хангела Михаила, у Подмалинском 
код Шавника.
У току Свете Архијерејске Литургије 
Његово Преосвештенство владика 
Јоаникије је Архијерејском грама-
том одликовао г. Дмитрија Михејева 
из Москве, за помоћ коју је пружио 
приликом обнове манастира Под-
малинско. 
Овом приликом благослов за расо-
форно одјејаније и почетни искуше-
нички стаж добила је искушеница 
Радојка Петровић из Брчког. Поред 
вјерног народа на Литургији, коју су 
појањем пратиле монахиње из ма-
настира Жупа Никшићка, били су и 
монаси манастира Режевићи, мати 
Анастасија из манастира Бијела 
код Шавника, група поклоника из 
Русије, као и телевизијска екипа 
РТВ Републике Српске из Бања 
Луке, која прави серијал о Епархији 
Будимљанско-никшићкој. 
На свечаном ручку, уприличеном 
у манастирској трпезарији, при-
сутне су поздравили отац Андреј 
Парфињук, професор 
Духовне Академије 
из Петрограда и г. 
Дмитрије Михејев, 
добитник Архијерејске 
грамате. У име 
домаћина Његово Пре-
освештенство Владику 
Јоаникија и уважене 
госте поздравио је 
Бранко Церовић.

•
12. јул 2012. Праз-
ник Светих апостола 
Петра и Павла, хра-
мовна слава цркве у 

Бијелом Пољу, прослављен 
је литургијским сабрањем 
којим је началствовао Његово 
Преосвештенство Епископ 
Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије и свечаном Литијом 
вјерног народа, која је у спо-
мен првоврховних Апостола 
и Светитеља Божијих, прошла 
улицама Бијелог Поља.
Преосвећеном Еписко-
пу Јоаникију у Светој 
Архиијерејској Литургији 

саслуживало је више свештени-
ка бјелопољског Архијерејског 
намјесништва и монаха Епархије 
Будимљанско-никшићке. Вјерном 
народу, сабраном у празничном 
богослужењу, пригодном бесједом 
обратио се Владика Јоаникије, 
говорећи о Петровдану, великом 
празнику Цркве Православне и 
улози Светих апостола Петра и 
Павла у ширењу Јеванђеља и науке 
Господње.
Освећен је и пререзан славски 
колач, а домаћин славе за идућу 
годину биће г. Владимир Перишић. 
Прослављање празника Светих 
апостола Петра и Павла, небеских 
заштитника бјелопољске Саборне 
цркве, самог града Бијелог Поља 
и његових житеља, настављено је 
традиционалном свечаном свена-
родном Литијом, која је, у попод-
невним часовима, прошла ули-
цама града Бијелог Поља. Литију, 
која је кренула од цркве Светих 
апостола Петра и Павла и, након 
свештеног хода улицама Бијелог 

настира Калудра и постао достојни 

носилац Ордена Светог Саве првог 
Литургију у манастиру Светог ар-

хангела Михаила, у Подмалинском 
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Поља, вратила се пред ову древну 
светињу, предводили су Његово 
Преосвештенство Епископ Миле-
шевски Г. Филарет и Преосвећени 
Епископ Будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије, уз учешће великог броја 
свештенства, монаштва и вјерног 
народа. 
Сабрање је, као домаћин, благо-
словио Преосвећени Владика Г. 
Јоаникије, а Петровданску бесједу 
одржао је протојереј-ставрофор 
Марко Папић из Бродарева.

•
14. јул 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је, на 
празник Светих бесребреника Козме 
и Дамјана, Свету Архијерејску 
Литургију у цркви, која се поди-
же у славу ове двојице великих 
Светитеља и угодника Божијих, у 
полимском селу Биочи, код Берана.
Обраћајући се сабраним 
вјерницима, који су у великом 
броју присуствовали светој служби 
Божијој и обиљежавању храмов-
не славе, Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије је казао 
да многа чудеса која је, дошавши 
у овај свијет, чинио исцјељујући 
болесне, изгонећи нечисте духове 
и васкрсавајући мртве, Господ није 
творио да би показао своју силу, већ, 
прије свега, да би се људи оплеме-
нили, да би повјеровали и кренули 
правим путем Божијим. 
Током Свете Литургије освеш-
тан је и пререзан славски колач. 
Преосвећени Владика је на труду 
уложеном у изградњу будућег хра-
ма, захвалио свештенику Синиши 
Јанковићу, надлежном пароху и 
члановима Црквеног одбора, али 
и бројним добротворима, прилож-
ницима и дародавцима, који су 
помогли досадашње радове, и на тај 
начин уградили себе у ову светињу. 
Храмовна слава цркве Светих Козме 
и Дамјана, коју мјештани подижу 
великим трудом и братском слогом, 
прослављена је црквено-народним 
сабрањем и пригодном трпезом 
љубави.
Истог дана Преосвећени Влади-
ка Јоаникије служио је службу 

јелеосвећења у катедралном ма-
настиру Епархије Будимљанско-
никшићке Ђурђевим Ступовима.
Саслуживало је неколико свеш-
теника и монаха наше Епархије, 
а вјерницима сабраним на светој 
служби, која је установљена како би 
се убудуће сваке године служила на 
овај празник, а уочи Полагања ризе 
Пресвете Богородице, пригодном 
бесједом обратио се Преосвећени 
Епископ Г. Јоаникије.

•
15. јул 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је, 
на празник Полагања ризе Пресвете 
Богородице, Свету Архијерејску 
Литургију у храму Рођења Христо-
вог, у Мојковцу.
Говорећи о Полагању ризе Пресвете 
Богородице, као једном од празника 
који су посвећени Пресветој Бого-
родици, Његово Преосвештенство 
Владика Јоаникије је казао да се сви 
они догађаји из живота Господњег 

– Његово оваплоћење, рођење, 
распеће, смрт, тридневно 
погребење, вазнесење на Небо, 
које слави Црква Божија одно-
се, истовремено, и на Пресвету 
Дјеву Богородицу, јер је она за-
чела Спаситеља нашег Госпо-
да Исуса Христа.
“Исто тако, када славимо 
Пресвету Богородицу онако 
како је то Црква устројила, 
као што је управо овај дан, то 

прослављање преноси се и на Хри-
ста јер сигурно да ће Син Божији, 
син Дјеве, примити прослављање 
своје мајке као да је самом Њему 
упућено. Данашњи празник 
Полагања ризе Пресвете Богородице 
можемо сматрати продужетком сла-
ве овог светог храма, продужетком 
слављења Божића у току године, 
без обзира што их дијели велико 
временско растојање. Вријеме у 
Цркви је „растегљиво“, јер се спајају 
вјекови; „вријеме улази у вјечност и 
вјечност улази у вријеме“, рекао је 
Преосвећени Владика.

•
17. јул 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је, 
поводом ктиторске славе Саборног 
храма Светог Василија Острошког у 
Никшићу – празника Светог му-
ченика цара Николаја Романова, 
Свету Архијерејску Литургију у 
никшићкој Саборној цркви.
Преосвећеном Владици је сас-
луживало бројно свештенство и 
монаштво Епархије будимљанско-
никшићке и Митрополије 
црногорско-приморске. У току 
Литургије, коју је појањем пратио 
хор Преподобне мати Ангели-
не и пјевница Саборног храма, 
вјерницима сабраним у светом 
богослужењу бесједио је јереј Мио-
драг Тодоровић, старјешина Сабор-
не цркве. 
Осврћући се на дио прочитан у 
данашњем Светом Јеванђељу “Сви 
ће народи омрзнути на вас имена 
мог ради“, отац Миодраг је казао 
да се ове ријечи односе управо на 
царску породицу Романов, иначе, 
ктиторе Саборне цркве у Никшићу 

јелеосвећења у катедралном ма-

настиру Епархије Будимљанско-

53Блага Марија 2012.  |  бр. 76



ЉÅÒОÏÈС

– Светог мученика цара Николаја 
и чланове његове породице, „које 
је свијет омрзнуо имена Господњег 
ради“.
“Свети цар Николај, још као 
царевић, примио је благослов од 
свог оца цара Александра III да 
се у унутрашњој политици држи 
свете православне Цркве, јер се 
свака озбиљна држава заснива на 
темељу вјере. Он је то и урадио, и 
не само да је државу засновао и 
градио на томе, него и свој живот 
и живот своје породице. Осјетивши 
љубав према књегињи Алиси, 
која није била православне вјере, 

Николај се пет година молио да се 
она присаједини Светој саборној 
православној Цркви, причајући јој 
о православљу као вјери искрене 
побожности, о топлини и величан-
ствености православних храмова, 
о љепоти православ-
ног богослужења“, 
рекао је свештеник 
Тодоровић. 
Кроз тако дубоку и ис-
крену љубав књегиња 
је најзад преобратила 
свој живот. Након 
што је Православној 
Цркви привео Свети 
Јован Кронштат-
ски, књегиња је 
своје преобраћење 

исповиједила сљедећим ријечима, 
упућеним цару: “Од сада је твоја 
земља моја земља, од сада је твој 
народ мој народ и од сада је твој Бог 
мој Бог“. 
Поводом прослављања ктиторске 
славе никшићке Саборне цркве, 
међу чије највеће добротворе се 
убраја управо Света царска по-
родица Романов, освештан је и 
пререзан славски колач. Освеш-
тан је и преломљен славски 
колач, поводом имендана 
монахиње Олге из манастира 
Светог апостола Луке у Жупи 
Никшићкој. 
Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије је 
са свештенством и у при-
суству вјерног народа, слу-
жио парастос ктиторима, 
свештенослужитељима и 
добротворима Саборног храма 
Светог Василија Острошког у 
Никшићу. У молитвама пред 
Господом поменути су и велики 
страдалници из нашег народа Епи-
скоп Горњокарловачки Сава Трлаић 
и генерал Драгољуб Михаиловић, 
који су остали са својим народом и 
заједно са њим страдали - Епископ 
Сава страдао је у вријеме усташког 
погрома, а генерал Михаиловић је 
стријељан послије рата.

•
17. јул 2012. Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско 
– никшићки Г. Јоаникије освештао 
је, у послијеподневним часовима, 
темеље цркве Светог великомучени-
ка Прокопија, чија је изградња не-
давно започета у селу Милошевићи 
у Пиви.

•
21. јул 2012. Његово Високопреос-
вештенство Архиепископ Цетињски 
Митрополит Црногорско-приморски 
Г. Амфилохије и Његово Преосвеш-
тенство Епископ Будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служили 
су Свету Архијерејску Литургију и 
обавили велико освећење мана-
стира Блишково, у селу Вранеш код 
Бијелог Поља.

Високопреосвећеном Митрополиту 
Г. Амфилохију и Преосвећеном Епи-
скопу Г. Јоаникију у чину великог 
освећења новообновљеног храма, а 
потом и служењу Свете Архијерејске 
Литургије саслуживало је бројно 
свештенство и монаштво. Црквено-
народном сабрању, поводом 
освештавања новообновљеног 
манастира Ваведења Пресвете Бо-
городице у Блишкову, присуствовао 
је, у великом броју, вјерни народ из 
Вранешке долине, Бијелог Поља, 
Берана, Жабљака и других крајева 
Црне Горе. 
Након прочитаног Светог Јеванђеља 
народу се архипастирском бесједом 
обратио Његово Високопреосвеш-
тенство Митрополит Амфилохије.

54 Блага Марија 2012.  |  бр. 76


