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Чувајмо православну 
вјеру

С Л О В О

М и т р о п о л и т та ш ке нт с к и и у з б е к и с та н с к и Г.  Ви ке нт иј е

Поздравно слово приликом свечане доксологије у храму Светог Василија Острош-
ког 10. маја 2017. Митрополит Викентије је био гост Епархије будимљанско-никшић-
ке у световасилијевске празничне дане

В
аше преосвештенство, Владико Јоаникије, дра-
ги оци, браћо и сестре, Христос воскресе! Вео-
ма ме радује што сам у овим ускршњим дани-
ма могао посјетити Вас, посјетити овај дивни 
храм, који носи име Светог Василија Острош-

ког, посјетити овај словенски народ који има дубоке 
православне коријене и желио бих да Вам пренесем 
благослов Његове светости Патријарха руског Г. Кири-
ла. С његовим благословом ја сам допутовао овдје код 
Вас да бих пренио благослов Његове светости, наше 
Руске православне цркве, и наравно, пренијети благо-
слов наших Светих, угодника Божијих, које ми посебно 
поштујемо. Ове године се навршава стогодишњица но-
вомученика и исповједника Руске цркве. Ви знате да је 
Руска православна црква претрпјела велика искушења, 
велике тешкоће, прогоне. Црква је била у врло теш-
ком положају. Било је времена када се скоро могло 
набројати колико је остало архијереја и свештеника. 
Све су цркве биле затворене и људи су се скупљали на 
молитву кратко и у групама да власт не би видјела и 
чула, и да их због тога не би прогонили у Сибир и на 
друга мјеста. Тих година било је много намучених, на-
ших новомученика и свештеника Руске цркве који су 
претрпјели страдања ради вјере Христове, ради цар-
ства Христовог, да би сачували своју православну вјеру 
и самим тим прославили васкрслог Господа, који је по-
казао примјер патње ради Царства небеског и вјечног 
спасења. И управо су они за нас највећи примјер. 

Сада по цијелој Руској православној цркви проносе 
се као част честице Мошти новомученика и свештени-
ка да би им се поклањали вјерници и наравно у славу 
тих богоугодника. А ти страдалници су управо царска 
породица, император Николај II, царица Александра, 

царевић Алексеј, цареве кћери (Олга, Марија, Татјана, 
Анастасија) који су први примили страдалничку круну 
у Јекатаринбургу. Врло је охрабрујуће да је било могуће 
уопште посјетити тај храм. Храму се поклања икона 
императора са породицом, који се у своје вријеме зала-
гао да се подигне храм у част Светог Василија Острош-
ког и носи благослов тих новомученика и свештеника 
Руске цркве на челу са императором Николајем II, и 
као што сте Ви већ рекли драги владико Јоаникије, по-
кровитељ тог храма је император. Он је и небески заш-
титник, зато што је он добио посебну благодат Божију 
за стрпљење, смирење, понизност, за послушност воље 
Божије. Он је крунисан страдалничком круном Цар-
ства Божијег и, наравно, он се моли за све оне са којима 
је био повезан у свом животу, а он се повезао за вријеме 
свог живота са тим храмом, и наравно, он се моли за 
тај храм да би Вам Господ помагао вршити своју служ-
бу, продужити то своје дјело које је завршавао у своје 
вријеме, Светитељ Васије Острошки чији ћемо спомен 
оживјети данас у храму и сјетити се тих тешкоћа које 
је морао носити Свети Василије на том мјесту. Унија је 
бијеснила, Отоманско ропство и он се налазио у том 
пламену, тешком пламену и само је успио и побиједити 
молитвом. Молио се у тој пећини дан и ноћ и на тај на-
чин побиједио све те врло тешке и моћне непријатеље 
овоземаљске. Те молитве које је он узносио побиједиле 
су и Османско ропство и Унију и сада се радујемо да 
се можемо слободно молити, слободно исповиједати 
своју православну вјеру. 

Наравно, и ми имамо своје тешкоће, али ако их упо-
редимо са тешкоћама које је подносио Свети Василије 
Острошки учиниће нам се мало лакшим. Ипак, сви 
имамо своје тешкоће и молимо се Светом цару Нико-
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лају II и Светом Василију Острошком зато што 
нам је помогао да носимо своје јуначко дјело и 
што је помогао да побиједимо тешкоће на које 
наилазимо сада у нашем животу. Мислим да ће 
нам уз њихову помоћ помоћи Бог, помоћи ће и 
Вама као пастиру и овој предивној епархији. 
Желим Вам успјеха у овом раду како би достој-
но водили то стадо, да би оно јачало, узвишавало 
се, повећавало и никада да не слаби ни пред как-
вим догађајима које нам живот доноси. Нарав-
но, сада постоје велике тешкоће, искушења, са-
блазни, када су цркву прогонили и ми смо знали 
тога непријатеља који нас је протјеривао и знали 
смо како да се боримо са њим. Сада ми скоро да 
знамо како се изборити са тим саблазнима које 
нам намеће савремена цивилизација и најчешће 
падамо под та искушења. 

У своје вријеме патријарх Алексеј II, сада већ 
покојни, говорио је како се налазимо у веома 
тешком рату, моралном, и нажалост у том рату 
ми побјеђујемо и бивамо побијеђени, тј. нас 
побјеђују. Нажалост, наша паства пада под то ис-
кушење: морално, духовно, интелектуално итд. 
Највеће искушење је искушење богатства, славе 
и највеће искушење – погодности. Када човјек 
јури за погодношћу губи на тај начин стид, са-
вјест и вјеру, слаби, ето каква је нажалост сада 
код нас ситуација. Наравно, мислим да како се 
Свети Василије Острошки молио, како је тражио 

од Бога помоћ, тако требамо и ми да се не би наш 
народ предао искушењима, свим саблазнима ово-
га свијета, него сачувао снагу вјере, богобојажљи-
вост, морал које нам је дао Бог, Царство Божије 
и вјечни живот. И дао нам је Царство Божије, тај 
вјечни живот веома скупом цијеном, цијеном своје 
крви, страдањем на крсту, самим тим морамо ције-
нити тај подвиг Христа Спаситеља који је због нас 
и нашега спасења извршио највећи подвиг љубави 
и милосрђа људском роду, а ми се морамо трудити 
да не издамо своју вјеру пред свим искушењима 
овог живота, него да будемо снажни исповједници 
своје вјере како су то радили у 20. в. у Руској пра-
вославној цркви, када су наши новомученици и 
исповједници чували своју вјеру и на својој стра-
далничкој крви стварају у данашњем времену то 
благостање. 

Веома сам Вам захвалан, драги владико на Ва-
шем позиву да дођем на овај празник код Вас, то је 
за мене велика част да приступим Моштима Све-
тог Василија Острошког, помолим се у овом храму 
и добијем благослов од тог светионика наше црк-
ве, благослов за моје будуће тешкоће, тешкоће које 
носим сам по Божијем благослову и благослову 
патријарха Кирила у Узбекистану, у Ташкенту, у 
митрополитском округу из кога долазим, а на чијем 
сам челу ја. Хвала Вам и Господ с Вама! Да Вам Бог 
да здравља, снаге и Божије помоћи и уздизања у 
Христу! Христос Воскресе!
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Бар ти живи вјечно
(Лк. 17, 12–19)

д р Н и ко л а М ар ој е в ић ,  ђакон

12. И кад улажаше у једно село, сретоше га десет губавих људи, који стадоше издалека,
13. И подигоше глас говорећи: Исусе, Учитељу, помилуј нас!
14. И видјевши их, рече им: Идите и покажите се свештеницима. И догоди се, док одлажаху, да се очистише.
15. А један од њих, видјевши да је излијечен, врати се славећи Бога из свега гласа.
16. И паде ничице пред ноге његове и заблагодари му. И тај бјеше Самарјанин.
17. А Исус одговарајући рече: Зар се не очистише десеторица? А гдје су деветорица?
18. Како се не нађе ниједан други да се врати и даде славу Богу, него само овај иноплеменик?
19. И рече му: Устани и иди; вјера твоја спасла те је.

Исусе, Учитељу, помилуј нас! (13)

Нема те несреће и биједе свјетске која може задесити 
човјека да га Спаситељ не може исцијелити и избавити од 
пропасти. Свемоћна Христова ријеч, чему је Јеванђеље нај-
бољи свједок, то на више мјеста обзнањује. Устају хроми, 
прогледају слијепи, васкрсавају мртви... Овај одјељак доно-
си повијест о исцјељењу десет губаваца. Свеблага вијест о 
чудесном дејству Исусове ријечи будила је наду и у срци-
ма препуним очајања несрећника сваке врсте, подижући 
их из греховне опијености и вражје омамљености. Носећи 
свој недуг, патње и боли на леђима и у грудима, журили су 
путевима куда је проходио Исус, с надом да можда по први 
пут у својим јадним животима осјете радост живљења. 
Такве невољнике пут нанесе између Галилеје и Самарије – 
тачно тамо куда је Христос ишао до Јерусалима. Из даљи-
не Га угледаше и завикаше: „Исусе, Учитељу, помилуј нас!“ 
(13)

Човјек заражен губом, у оном времену, поред своје 
ужасне бољке био је „кажњен“ удаљавањем из друштвене 
заједнице. Изопштењем као недолични члан, као да је би-
рао болест. Губа је обично све тијело прекривала ранама, 
очи су биле испуњене гнојем, лице и језик отечени, а по-

врх свега ширио се несвакидашњи смрад. А ипак. 
Христос ни такве не одби и уми их својом благо-
датном росом љубави. Није их он послао свеш-
теницима да би показао своју свемоћ или да би 
свештеници клицали Њему. Напротив. Човјек за-
ражен губом морао је да оде до свештеника да овај 
потврди зараженост, али и да га чим прије удаљи 
из заједнице, да не би страдали остали. Умјесто 
да се моли за његово здравље, свештеник јудејски 
одлучује губавце, шаљући га у какву непроходну 
шуму и неприступачну пећину. Благословене ли 
су пећине у којима страдаше мученици, недужни, 
несрећни и остављени. Уза све то, ужас болести је 
био тим већи што тада није било никаквог мелема 
да ублажи боли, ни љекара да покуша излијечити. 

Како само свијетли пут којим је пролазио Исус!? 
Мелемна ли је свака ријеч која изиђе са Његових 
усана, објављујући славу Оца препрослављеног! 
Благотворна ли је свака заповијест коју даде човје-
ку! Ова проказана десеторица, исцијели се идући 
ка храму – и гле чуда – врати се само један, да зах-
вали и поклони се пред Творцем. И то ко? Самарја-
нин!!? Незнабожац, биједник, туђин, странац... И 
једини човјек! Сва десеторица су били свјесни бо-
лести – нису ни пришли да не би заразили друге. 
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Сви су вјеровали у Његову свемоћ, силу и славу, и конач-
но љубав према човјеку! И упркос свему, само се један 
вратио пројавивши благодарност за исцјељење. Вратио 
се онај који никакве везе с религиозног становишта није 
имао с Христом! Заблагодарио је онај који ни исцијељен 
није имао ништа по вјери заједничко са Христом! Пок-
лонио Му се онај који никаква права ни друштвени ста-
тус није имао у земљи јудејској, који нема ни могућност 
друштвеног општења са Исусом Назарећанином! Али, 
вратио се једини „човјек“ међу десеторицом. Суштина 
човјечности се показа у овој захвалности. Ништавни 
Самарјанин, бивши губавац, безимени сиромашак, од-
бачени слуга, пројави људскост на дјелу!? А Јудеји, по-
штоваоци Закона, незахвални и немилостиви, вратише 
се онима који су их одбацили и утонуше у гомилу – Хри-
ста се и не сјетише! Приклонише се оној истој гомили – 
свјетини, која ће Га касније каменовати и разапети. 

Вјера твоја спасла те је (19)

Једва да човјек који је здрав и може 
замислити како само тешка може 
бити губа која напада ову десетори-
цу. Још је тежа душевна зараза – чо-
вјекови грехови, који својом губа-
вошћу и заразом превазилазе сваку 
тјелесну губу. Њихова оштрица на-
рочито погађа душу, одузимајући 
јој не само лагодност у овом животу, 
као ова тјелесна, него и прилику да 
живи вјечним животом, свргавајући 
човјека у земљу огњену (Лк. 12, 5). 
Тјелесна болест, ма како била теш-
ка, непријатна, па чак и неизљечива, 
има границе и завршава се смрћу. 
Али, духовна губа, греховна зараза, 
не само да урушава човјека у овом 
животу већ се протеже и иза грани-
ца смрти – на неки начин можемо 
рећи да је то „вјечна болест“! Она не 
престаје ни са последњим откуцајем 
срца у човјеку, зато што њен првона-
чалник, пали анђео и најљући човје-
ков непријатељ и противник на путу 
благочешћа – пружа руку ка сваком 
човјеку, а послије се човјеку тешко 
отргнути из тог духовног клинча. 
Зато Христос доноси лијек за сва пре-
грешења – покајање као животни прекрет, а помоћници 
на том путу душе су молитва, пост, добра дјела... Сузе 
покајника спирају сву прљавштину греховну, коље-
нопреклоне молитве замирују сваку красту насталу ду-
ховном губом, дјела милосрђа су мелем којим зараста и 
најмања рана на души. О, како само благоухано мирише 
душа врлинског човјека?! Једино је Господ у стању да и 
највећем преступнику пружи руку избављења. Шта су 
свете и животворне Тајне Христове него прсти оне Руке 
која из ада извлачи, која подиже и оног усамљеника из 
Витезде (Јн. 5, 2–9), која подиже из мртвих и сина удови-
чиног (Лк. 7, 12–16), и коју ево дође да цјелива недостојни 

Самарјанин, самотњак који осјети импулс вјечног жи-
вота и дамар захвалности људске.

Не треба Христу захвалност ни за једно учињено 
дјело, ма како оно било чудно. Сва дјела Христова 
учињена за вријеме Његовог живота као човјека су 
прије свега чудесна. Чудесна су зато што су непосред-
но дејство Оца Небеског, а онда и зато што је њима 
увијек људска природа задобијала ону изгубљену пр-
вобитну чистоту и чедност душе. Човјек погружен у 
Тајну Христовог присуства и Божанске љубави којом 
грли сваког човјека налази се у нултој тачки постојања. 
Њему је све могуће само ако настави ходити духовним 
стазама које воде у живот вјечни. Живот у Христу су 
та благодатна врата (Јн. 10, 9) која човјек мора проћи 
на путу задобијања сопствене личности и живота по 
Законима Божанске тројице. Ти Закони су плод бес-
коначног милосрђа и безмјерне премудрости Божије.

Благодарење, које показа Самарјанин, иако и вјер-
ски, друштвено, сталешки, људски... – бијаше сасвим на 
другој страни од Исуса Христа, потребно је човјеку да би 
могао да настави да живи исцијељен од сваке болести. 

Биједа и несрећа укидају 
све границе. Страхоте 
губавца су ту да покажу 
колико је само тешко и 
заразно када те красте и 
гнојаве ране окренемо 
унутра, ка човјеку! Са-
марјанин показује да ма 
како биле ужасне слике 
губаваца оне Христовим 
свеблаженим додиром 
нестају у један мах, без 
икаквог трага. Исто тако 
је убијељена душа по-
кајаног човјека, а испо-
вијест, светотајанствени 
разговор са Богом, чини 
душу бјељом од снијега и 
кроткијом од јагњета.

Сваки човјек је ду-
жан да свим срцем, свом 
душом, свим мислима, 
осјећањима, свом жи-
вотном силом – вапије 
ка Господу као ова десе-
торица губавих: Господи 
помилуј! То је онај вапај 
из дубине душе (Пс. 28, 

2) који спаја свјетове одјекујући свеколиком васионом. 
Како еј само дубок човјек који познаје Христа? Како је 
силан човјек наоружан покајањем срца?! Како је само 
диван човјек који с умиљењем вапије ка Господу? За-
вапимо и ми, Оном једином Наставнику, не би ли нас 
исцијелио као ових десет губаваца! Раширимо вјером 
крила наше душе да на путу ка Храму сусретнемо 
свевјечног Избавитеља! А у Храму, из најунутарњије 
скривнице, благодатне одаје наше душе узвикнимо: 
Господи помилуј! да би с оним Самарјанином окусили 
сладост Небеског Хљеба Живота вјечног и прославили 
Сина Божијег у Тројици осунчаног. Амин. 
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Свети пивски
новомученици

протојереј  М и о д р а г То д о р о в ић

Б е сј е д а и з г о в о р е н а у  п и в с к и м До л и м а ,  7.  ј у н 2017,  п р и л и ко м п р о с л а в е х р а м о в н е 
с л а в е и к а н о н и з а ц иј е н о в о му ч е н и к а п и в с к и х

Е
во и ове године смо се окупили да се на овом светом 
мјесту тешког страдања Пивљана сјетимо њиховог неви-
ног мучеништва, да се читањем и помињањем њихових 
имена присјетимо страшних злочина који су над њима 
извршени, као и њихових појединачних живота, да се 

помолимо Богу за њихове напаћене и светошћу уздигнуте и 
просијале душе. Не могу а да се, на овом светом мјесту невиног 
страдања, не присјетим данас још неких злочина, међу мно-
гима које је и у новије вријеме ратова и патње преживљавао 
српски народ на свим својим територијама. Наиме, ове године 
се обиљежава 25 година од смрти 12 новорођенчади у болници 
у Бањалуци, због недостатка кисеоника, за који међународне 
снаге нијесу дозволиле нашим војницима да га допреме. Као 
датум oбиљежавања овог догађаја узима се 22. мај, јер је на тај 
дан 1992. године, умрло прво од 12 новорођенчади, а остала 
су преминула до 19. јуна 1992. Последње, 13. новорођенче из 
те групе које је, са великим оштећењима, преживјело и без 
дотока кисеоника, Слађана Кобас имала је тринаест и по го-
дина када се упокојила. Преживјела је дванаест операција, 
прво је лијечила вид, а потом је обољела од ракa костију. Сви 
су Срби, из Бањалуке и Приједора, и са свих страна плакали 
испраћајући у вјечност тринаесту бањалучку звјездицу, малог 
борца против силе, неправде и зла. Дуга патња овог невиног 
бића је страшни знак и опомена нашој немоћи и учмалој и 
посрнулој Европи о њеном гријеху учињеном над српским на-
родом на прагу 21. вијека. 

А прије Бањалуке, Крагујевац и опет дјеца, ђаци, који са њи-
ховим професорима и директором школе одржаше нам час из 
највише етике која чува људско достојанство. Њихова свијетла 
луча обасјавала је ђаке и у нашим школама у Црној Гори, преко 
ње сам и ја, када сам био ђак некако сигурно знао да је то нешто 

Б Е С Ј Е Д А

узвишено у својој невиности и безазлености. 
Данас смо ту дјецу, те дивне мале страдални-
ке, исписали из наших школа да нам ,,не кваре 
омладину“. Њихова мјеста, као и мјеста јасено-
вачке дјеце и друге дјеце уморене на многим 
стратиштима заузели су њихови џелати. То су 
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они који су у мученичкој Велики дјечака Тома живог 
одрали, а Мату ноге до кољена одсјекли и о шљиву га 
објесили. Из каквог ли се ђавољег култа испилило ова-
ко бездушје?

Нијесу ти џелати, ни Митри Ђикановић на овом 
светом мјесту прије 74 године дозволили да се ни на 
трен обрадује новорођеном чеду, па ни да види роди ли 
мајка сина, па да се снахи радује, или пак кћерку, којој 
би дјевојачко рухо требало спремати.

Попут наших светих предака и ратника, од којих 
нико није хтио изостати из боја на Косову, који је 
најјача и најважнија тачка нашега бића и историјског 
смисла нашег народа, тако ни Јаглика Аџић ни Софија 
Кандић нијесу изостале за часним игуманом Илари-
оном, за браћом, родитељима, укућанима... и једни и 
други вођени духом живота, Светим Духом доспјели 
су у обзорје вјечности у Царство небеско. 

Почевши свој насилнички и помахнитали, бесло-
весни поход од Брезана па до обронака Волујака, 
свјетски моћници и њихове скутоноше су увидјели и 
спознали да српски народ из Пиве носи у својим гени-
ма моћ светости засновану на Светој Тројици, у имену 
Божијем, у свјетлости Христа Васкрслога, а не у топу-
зу, клању и дивљој суровости. Па која је сила моћнија, 
сила трпљења или сила оружја? Сигурно је моћнија 
она чији је темељ јачи и постојанији, она чија је кул-
тура израсла из култа светости, а никако не она која се 
узда у „кола и коње“ и која се очитује у потирању људ-
ског достојанства. Као што је Косово поље, уочи велике 
српске погибије, било освештано Патријаршијом, Де-
чанима, Грачаницом, Архангелима, Богородицом Ље-
вишком, па са њега није изостао ниједан свети ратник, 
тако су и Дола освештана црквом села Рудиница коју 
је освештао Свети Василије Острошки и Пивским ма-
настиром, чији је иконостас такође освештао, а са чијег 
су се дивног фрескописа урезали свети ликови у душе 
пивских дјевојака и младића, домаћина, дјеце и мајки, 
па су се ови мученици сједињени са тим ликовима у 
свом страдању настанили у Царству Христовоме.

Сатјерани голом бездушном силом у три долине: у 
прву одрасли мушкарци, у другу жене, а у трећу дје-

ца, у тренутку када су их ови културни џелати 
стали косити рафалима, у својој породичној 
и хришћанској љубави сви су потрчали једни 
према другима, да се загрле у сусрет смрти, да 
буду за једно и заједно у Једноме Исусу Христу 
Господу и Спасу нашем. У овом су се загрљају 
нашли и сјединили сви страдалници од Бреза-
на до Волујака. Овај крвави непријатељски пир 
преживјело је само неколико људи који су по 
промислу Божијем и остали да посвједоче све 
о овом страшном догађају из Другог свјетског 
рата, када је за само сат времена убијено 520 
људи, од тога 109 дјеце, при чему су неке породи-
це потпуно сатрвене. Да би јаче показали своју 
силу и бијес, пред престрављеним и ужаснутим 
мајкама, крвници су прво побили њихову дјецу.

Много младића, младих супружника и дјеце 
који су били узданица и темељ пивског краја, сје-
ме за нове нараштаје, на правди Бога пострадаше. 

Знамо да је Васкрсењем својим Богочовјек пробио пороч-
ни и бесмислени круг смрти; извршио прелаз из смрти 
у бесмртност, из времена у вјечност. Кроз вјеру у Њега и 
кроз невино страдање извршио је тај прелаз и сваки чо-
вјек, извршили су тај прелаз и пивски мученици које да-
нас помињемо. Пострадавши име бесмртно задобише, у 
народне темеље се уградише и небо подмладише. 

Послије рата ми њихови ближњи и дјеца њихова ус-
нусмо сном заборава. Опијени идејом братства и једин-
ства, омамљени буником комунизма и отровом само-
довољности који испараваше из идеолошких магли које 
нам постадоше животном философијом, навикнути на 
лицемјерје и ћутање ради тобож бољег и квалитетнијег 
живота заборависмо овај страшни догађај. 

Онда је овдје долетјела Црква право из наручја Светог 
ловћенског Тајновидца и косовског завјетника ношена 
гласом „неба влијанија“ да нас пробуди, да се у њој срет-
немо са светим душама наших ближњих, да нас приведу 
Спасу у чијем наручју и они нађоше спас. Од тада овдје 
влада нова реалност, бескрајна, бесконачна, бесмртна. 
Између нас и њих више нема граница ни временских, 
ни просторних. Догађај страдања и Васкрсења Христо-
вог, као и страдања сваког хришћанина је темељ Цркве. 
„Страдање је Крста добродјетељ“, каже Ловћенски тајно-
видац. Свети Великомученици пивски моле Бога за нас 
и сигурно је да смо њиховим молитвама погледали пут 
страдалне братске Велике, а нема тврђе везе од оне коју 
су свете руке исплеле и са једне и са друге стране, др-
жећи се старих оријентира Ђурђевих ступова и Пивског 
манастира. Ћутећи о овим и другим великим злочинима 
над невиним људима, наша историографија чини још је-
дан злочин, невина жртва вапије за поменом. Учинимо 
све да се о оваквим страдањима говори, да нађу мјеста 
у историјским уџбеницима и читанкама наше дјеце, а 
онда и у нашим срцима и умовима.

Од Вазнесења Христовог, па до Тројичина дана, док 
су Христови апостоли чекали, обећани им силазак Духа 
Утјешитеља, српски народ читаве Пиве кренуо Му је у 
сусрет, да га сретне као свога најближега. То бијаху дани 
,,кад се Пива на небо селила“.

Свети новомученици Пивски молите Бога за нас.
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Освештана новоподигнута црква 
Светог арханђела Гаврила
на Сеоцу код Андријевице

Н о в е  ц р к в е

В
ладици је саслуживало је више свештени-
ка и свештеномонаха Епархије, а сверадос-
ном чину освећења новоподигнутог храма и 
служењу Свете Литургије присуствовао је, у 
великом броју, вјерни народ овог краја.

У архипастирској бесједи Преосвећени Епископ 
је говорио о Небеској тајни којој је посвећен новоос-
вештани храм у селу Сеоца.

„Овај новоподигнути храм Божји посвећен је Све-
том арханђелу Гаврилу, оном архистратигу војске 
Небеске, који је од Бога примио заповијест да благу 
вијест о рођењу Христовом саопшти Пресветој Дјеви 
Богородици, да јој саопшти да је Њу Господ изабрао 
да се удостоји наиласка Светог Духа и у својој дјеви-
чанској утроби зачне Спаситеља свијета Господа Ис-
уса Христа.“

Господ Исус Христос, додао је Владика, зачет силом 
и дејством Светог Духа у утроби дјевојке Марије, која 
је изабрана од свих покољења да буде мајком Спаси-
теља нашег Исуса Христа, од Ње је примио људску 
природу и саопштио нам је Своје Јеванђеље, говорећи 
људским језиком, али надахнуто Божанском силом.

„Дејство Његовог Божанства осјетили су, прије 
свега, Пресвета Дјева Богородица, Праведни Јо-
сиф Обручник, а онда Свети Јован Крститељ, Свети 
апостоли Христови, чији Сабор данас прослављамо. 
Његова ријеч стигла је и до наших предака, коју су је 
примили свим срцем, па су многе светиње подигли. 
Тешко би било набројати их, има их као звијезда на 
небу“.

„Том великом сазвежђу српских светиња при-
дружује се данас и ова црква Ловћенска капела, 
седма коју смо подигли у Епархији будимљанско-
никшићкој, а ускоро ће бити освештана још једна у 
Голији“, нагласио је Његово Преосвештенство.

Он се осврнуо на историјска догађања која су се 
збила у јулу 1941. када је, по ријечима Преосвећеног 
Епископа, неколико профашистички настројених 
Црногораца, на велики празник Петровдан, прогла-
сило фашистичку Црну Гору независну по угледу на 
независну државу Хрватску. Већ сјутрадан устао је 
народ Црне Горе да се врати Његошевом завјету.

„Понудили су унуку краља Николе да дође и буде 
господар тој профашистичкој независној Црној 
Гори, али је он одбио. То је чинио несрећни Секула 
Дрљевић, слуга Павелића и Хитлера, који је затровао 
Црну Гору, па је 13. јула устао народ Црне Горе да се 
врати Његошевом завјету. 12. јула они су одступили 
од Његоша, али се одмах сјутрадан Црна Гора вра-
тила Његошу и његовом завјету слободе и косовској 
мисли Његошевој, да се не може под срамотом и из-
дајом живјети, него је и боље гинути за слободу. Ту је 
био цио народ Црне Горе, осим нешто мало измани-
пулисаних несрећника фашиста“, рекао је Владика 
Јоаникије.

По његовим ријечима тог дана Црна Гора је била 
Његошева Црна Гора, као што је капела на Ловћену 
знак његове мисли и слава његове поезије. Ту завјет-
ну цркву и завјетну светињу нашег рода срушише са 
новим подјелама наследници Секуле Дрљевића.

Н а п р аз н и к Саб о р а Св е т и х д в а н ае с т а п о с т о л а ,  у  ч е т в р та к 13.  ј ул а 2017,  Њ е г о в о 
П р е о с в е ш т е н с т в о Е п и с ко п буд и м љ а н с ко - н и к ш ић к и Г.  Јо а н и к иј е о с в е ш тао ј е  н о -
в о п о д и гн у т и х р а м Св е т о г арха нђ е л а Га в р и л а у  се л у Се о ц а ко д Ан д р иј е в и ц е ,  а 
п о т о м и о дс л у ж и о Св е т у Арх иј е р еј с к у Л и т у р гиј у.
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Н О В Е  Ц Р К В Е

„Мислили су безбожници да ће тако да се обра-
чунају са Његошем, да ће да га утамниче, затворе у 
зиндан и да ће Његош убудуће мислити као што они 
мисле и говорити оно што је њима драго да говори, 
али његова ријеч је света и просветљује потомство 
Његошево. Не само Црну Гору, него цио српски на-
род, а Његош, као велики пјесник и православни вла-
дика, поштован је у цијелој православној васељени“.

„Видите, браћо и сестре, чуда које догађа пред на-
шим очима. Срушише безбожници цркву Његошеву, 
али многе цркве Његошеве капеле никоше по цијелом 
српству од Котора до Минхена, Србије и Републике 
Српске, а ми у Епархији будимљанско-никшићкој 
подигли смо седму и освештали је. Мало другачије 
је направљена, на умјетнички начин испројектована. 
Јесте важно што је ово Његошева црква, али важније 
од тога је што је светиња и да јој долазимо као све-
тињи“, поручио је Епископ будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије.

Владика је, овом приликом, изразио захвалност 
свима који су се потрудили у овом богоугодном дје-
лу. Г.-дина Вујицу Митровића одликовао је Орденом 
Светог великомученика Георгија Првог степена „за 
љубав према својој светој Цркви, нарочито приликом 
изградње храма Светог архангела Гаврила на Сеоцу“.

Додијељене су и архипастирске грамате онима 
који су се потрудили око изградње новоподигнуте 
цркве Светог архангела Гаврила, реплике Његошеве 
капеле на Ловћену.
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Н
акон освећења цркве, Преосвећени Епи-
скоп је одслужио и Свету Архијерејску 
Литургију, а саслуживало му је више 
свештеника и свештеномонаха Епархије 
будимљанско-никшићке и Митрополије 

црногорско-приморске.
Светом богослужењу присуствовао је, у великом 

броју, вјерни народ овог краја, којима се ријечима 
архипастирске бесједе обратио Владика Јоаникије, 
честитајући празник Свете великомученице Мари-
не и храмовну славу новоосвештаног и украшеног 
храма.

„Ево, драга браћо и сестре, дивног дана, дивног 
празника и свечаног чина у селу Улотини, гдје је 
подигнута красна и лијепа црква Свете великому-
ченице Марине, чији спомен славимо у најљепше 
доба од године када сви можемо да се саберемо. 
Ма гдје живјели овог дана можемо да се саберемо у 
своје село, поред своје светиње, поред својих гробо-
ва, да отворимо врата својих домова и врата својих 
срдаца, да ову славу лијепо прославимо. Подиже 
се црква овдје гдје је било старо црквиште и само 
Бог зна да ли је овдје била црква или је народ имао 
обичај да се сабира на освештаном мјесту, да се, не-
колико пута у години, сабере на молитву са својим 
свештеником и нахрани светим тајнама Христо-
вим“, рекао је Владика.

Познато је да се ово мјесто, додао је он, звало 
црквиште и да је од давнина било одређено за мјес-
то светиње Божје. Бог је дао да се подигне црква 
Свете великомученице Марине, оне светитељке 
која, истакао је Владика будимљанско-никшићки, 
у календару није унијета црвеним словима, али је 
народ поштује као заповедни празник и на њен дан 
светкује, не радећи ништа.

„Она је то заслужила пред Богом, пред анђелима 
и пред људима, јер је свој млади живот, будући ис-
пуњена вјером која је освештала и оснажила њено 
срце, њену мисао и њену вољу, са радошћу жртво-
вала за Христа Господа, са радошћу као невјеста 
Христова принијела Њему, Небеском Женику Оно-
ме Који је на крсту пострадао, излио своју живо-
носну крв за искупљење цијелог рода људског. Она 
се уподобила Њему својим страдањем, не марећи 
за свој живот у доба гоњења Цркве, положила своју 
главу и свој млади живот за Христа Господа“. 

„Господ је прославио чудесним даровима на Небу 
те она, стојећи пред престолом Божјим, има ту сло-
боду пред Богом да се моли за нас и да нам помаже 
са Неба од Бога Божјом милошћу, да својим молит-
вама низводи на овај грешни свијет милост Божју, 
правду и опроштај грехова и сагрешења наших, ис-
цјељење наших душевних и тјелесних патњи и не-
воља“, бесједио је Његово Преосвештенство.

Прослављена слава новоос-
вештане цркве Свете велико-
мученице Марине на Улотини

Н о в е  ц р к в е

У о с му н е д ј е љу п о Ду хо в и м а ,  п о с в еће н у Св е т и м о ц и м а Ш е с т о г в асе љ е н с ко г 
с аб о р а ,  к а д а н а ш а Св е та Ц р к в а м о л и т в е н о п р о с л а в љ а Св е т у в е л и ко му ч е н и цу 
М ар и н у –  О гњ е н у М ар иј у,  30.  ј ул а 2017,  Њ е г о в о П р е о с в е ш т е н с т в о Е п и с ко п буд и -
м љ а н с ко - н и к ш ић к и Г.  Јо а н и к иј е о с в е ш тао ј е  х р а м п о с в еће н Св е т ој  в е л и ко му ч е -
н и ц и М ар и н и н а Ул о т и н и ко д Ан д р иј е в и ц е.
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Он је изразио задовољство градњом светог храма на Уло-
тини, учешћем вјерног народа и бројних приложника, који 
су везани за ово мјесто и оних који нијесу поријеклом из 
ових крајева, али су били привучени светињом.  

„Подигосмо ову светињу, драга браћо и сестре, фино се 
овдје народ потрудио, имали су и добротвора са разних 
страна, како из овог села који живе негдје друго, али нијесу 
заборавили свој завичај, и оних који нијесу родом из овог 
мјеста, па су привучени овом светињом, помогли. Поди-
гли смо цркву да бисмо се у њој сабирали и да бисмо овдје 
редовно свете молитве Богу приносили, да бисмо се овдје 
крштавали, вјенчавали, Светим Тајнама Христовим при-
чешћивали, да бисмо се учили вјери како Бог заповиједа“.

„Вјеру треба чувати, јер је вјера оно што оплемењује све 
код човјека и ум, и разум, и срце, и вољу, и пријатељство, 
и гостопримство. Гдје нема вјере све је то слабо. Немојте се 
на то ослањати. Гдје вјере нема ослонца нема. Нема вјере у 
невјере, тако је народ вазда говорио. Према томе, да се прво 
научимо вјери како Бог заповиједа, па ћемо се онда научи-
ти и култури и понашању, па, иако не знамо довољно, сам 
Господ ће нас пригрлити, помиловати, облагородити. Онај 
Ко је безгрешан, сами Господ Бог, Он ће нас помиловати, 
упутити и научити“, поручио је Епископ будимљанско-ни-
кшићки Г. Јоаникије.

Владика је, захваливши свима на свечаности која је при-
премљена поводом освећења храма, подсјетио да се овај 
свети храм освештава у години кад су, на Светом Архије-
рејском Сабору СПЦ, лику Светих новомученика српских 
прибројани и Свети новомученици Велички и Горњепо-
лимски, што значи и са овог подручја, из Улотине.

„Постоји списак, али није комплетан, па зато нећу сада 
овдје да помињем списак страдалих из Улотине у вријеме 
нацифашистичке окупације од „Принц Еуген“ и „Скендер-
бег“ дивизије. Остављам завештање свештенику о. Бојану 
Радуновићу и вама да тај списак комплетирате, као што су 
то урадили Величани и у Пиви. Свака жртва има име, да-
кле, да се њено име упише, година рођења, име оца, мајке, 
као код матичара, јер је битно да свака жртва има име, није-
су наше жртве безимене“. 

„Овдје је пострадао од безбожника и окупатора ваш 
свештеник, и зато данас њега првог помињемо, Светозар 
Шошкић, на правди Бога, како су ме информисали људи из 
овог мјеста. Није хтио да бјежи пред окупатором, остао је са 
својим народом у свом дому и он и његова породица. Сви су 
побијени као јагњад и он је, наравно, са Новомученицима и 
са Светом Марином, а Света Марина великомученица дје-
вица, она је на челу свих оних дјевојака, које су пострадале, 
сачувавши своју част и свој образ, свог дома, свог рода и 
своје вјере, а њих је велики број у Горњем Полимљу, које су 
пострадале“, нагласио је Владика Јоаникије.

Преосвећени Епископ је, овом приликом, по предлогу 
Одбора за изградњу храма и надлежног пароха свештеника 
Бојана Радуновића, одликовао појединце који су заслужни 
за изградњу цркве Свете великомученице Марине на Уло-
тини.

Освештан је и преломљен славски колач, а празнично 
сабрање настављено је за трпезом хришћанске љубави.
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И С Т о р И Ј А

У опсегу насеља Горњепољски Вир (Никшић), 
на кречњачком платоу понешто нагнутом ка 
југоистоку и равни поља, уз десну обалу Зете, 
сачувани су јасни остаци темеља и темељног 
вијенца негдашње цркве. Утисак је да је ова 

црква могла имати знатне димензије (близу 10 м ду-
жине и око 5,30 м ширине). Мјештани говоре о оста-
цима старог гробља којем не познају старост. Уз јужни 
зид негдашњег гробља стоји надгробни Крст који је и 
ранијим истраживачима пружао утисак велике старо-
сти. Овај локалитет помињу господа М. Вучинић „Спо-
меник са црквине у Горњем Пољу“, Никшићке новине, 
8. септ. 1972, 10 и С. Раичевић, „Споменици у старој 
жупи Оногошт“, Београд, 1992, 119). Г. С. Раичевић је 
објавио и фотографију Крста (Сл. бр. 75). И овим споме-
ником положеним уз цркву, Горње Поље, као уосталом 
и читави никшићки крај, илуструје и потврђује слику 

чврсте, нераскидиве црквено-културне повезаности и 
цјеловитости простора Старе Херцеговине.  Необич-
но је тешко на темељу облика споменика извршити 
његово датовање. Крсни споменици Старе Херцего-
вине често чувају веома архаичне облике. Овим члан-
ком подсјетио бих и на велики надгробни Крст на 
Божовића Барама (Растовац) (С. Раичевић, Спомени-
ци..., 111, сл. 81, 82). Његов облик је, међу Крстовима 
касног средњег вијека, сасвим изузетан и може говори-
ти у прилог датовања споменика у млађим периодима. 
Међутим, на своме лицу, Крст носи клесану предста-
ву коју сам пажљиво маркирао, снимио, и стављао на 
увид многим заинтересованим особама. У питању је 
представа жене која води коња са коњаником у сусрет 
јелену. Овдје се нећу бавити тумачењима оваквих пред-
става, али вјерујем да ће читаоцима „Свевиђа“ који не 
познају овај споменик бити занимљиво да га виде.

Црквиште и крст на лок. Пераст 
код Горњепољског Вира (Никшић)

Го р а н Ко м ар

0,84 х 0,57 х 0,23 м. На снимку у горњем десном углу види 
се положај надгробног Крста уз јужни зид црквишта

Крст на Божовића Барама
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К
ада је у XV вијеку Турска освојила Балкан, 
Византија и остале православне земље нијесу 
биле у могућности да јој се одупру. Тражили су 
помоћ од западних Хришћана! Ватикан их је до-
чекао уцјеном. Обећана им је помоћ од земаља 

Западне римокатоличке Европе, под условом да потпи-
шу Унију са римокатоличком црквом, тј. да православна 
црква призна врховну власт Ватикана. 

Васељенски патријарх Јосиф II из Цариграда је подле-
гао том притиску. 

На заказани сабор у Фиренци 1439. су дошли сви пра-
вославни патријарси, осим српског, чак и руски митропо-
лит Кијевски Исидор.

Те, 1439. у Фиренци, Унију са Ватиканом су потписали 
сви (31) православни вјерски поглавари. Сви, осим Светог 
Марка Ефеског и патријарха српског Никона. 

Мало људи зна да Српска Православна Црква није сла-
ла делегате на срамни флорентински сабор који је озако-
нио папизам (1438–1439). 

А ради се о једној од најљепших страна наше историје, 
када смо се истински борили за православље, а самим тим 
и једини били неукаљани том накарадном Унијом. 

Тада су сви православни делегати прихватили Унију, 
осим Светог Марка Ефеског, чак и руски делегат Исидор 
Кијевски (који је тек потом свргнут, понижен и протјеран 
од руског кнеза као издајица православља).

За све ово имамо да захвалимо нашем деспоту Ђурађу 
Бранковићу који је том приликом запријетио патријарху 
погубљењем, ако потпише Унију са Ватиканом. 

Деспот Ђурађ Бранковић 
и патријарх српски Никон 

у борби против Уније

протојереј - с таврофор  ха џ и Д р а га н К ру ш ић
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О овом догађају пише Свети Јустин Ћелијски у Жи-
тијима Светих за 9. октобар у једној фусноти, наводећи 
цитат историчара Сиропула, најмјеродавнијег за тема-
тику флорентинске Уније: „Привржен Православљу, 
деспот Ђурађ је одбио да пошаље изасланика Српске 
Цркве на лажни унионистички сабор у Флоренцији 
1438. године јер је добро знао неискреност Латина. Он 
је том приликом рекао: „Ја сам сусјед Латинима, и често 
сам с њима долазио у додир, и разговарао сам  с њима, 
и знам тачно и ријечи њихове и намјере и начине: 
знајући дакле добро и њих и све њихово, нећу послати 
изасланике на сабор.“ (Силвестар, Сиропул, Историја о 
флорентинском сабору.“

Сазнавши да се Србија супротставила моћном Ва-
тикану, руски Велики Кнез Василије II је погубио свог 
патријарха, због срамоте коју је нанио Русији.

Када се и у Цариграду сазнало да 
Срби нијесу потписали Унију, нас-
тали су нереди. На захтјев народа 
Васељенски патријарх морао је да се 
повуче тако да се од срамоте није ни 
вратио у Цариград, већ је исте годи-
не умро и сахрањен је у Фиренци у 
Доминиканском манастиру у Санта 
Марија Новела.

Ватикан то Србима никад није 
опростио и вјековима је католици-
ма усађивао мржњу према Србима.

Ниједна Православна Патријар-
шија није никада ратификовала 
потписе својих патријараха, а чак 
21 их је званично поништило не-
посредно након сабора у Фиренци. 
Велики је био одјек у православном 
свијету и народу то што је једино 
српски патријарх одбио да дође на 
тај скуп – сав православни свијет га 
је славио као свог патријарха а ве-
ликих заслуга за то је имао управо 
српски деспот Ђурађ Бранковић.

У то вријеме, 10. јуна 1439, умре 
стари Патријарх Јосиф не потписавши ипак Унију са 
Ватиканом, коју неће потписати ни Свети Марко, мит-
рополит Ефески и замјеник патријарха Антиохијског и 
Јерусалимског. Тада папа навали на цара и на источне 
епископе да признају не само римске лажне и јеретич-
ке догмате него и врховну папску власт над цијелом 
црквом и цијелим свијетом, позивајући се при томе 
на лажне документе неког Исидора и тобожње ,,за-
вјештање“  цара Константина, што је све било исфабри-
ковано у Риму, да би се макар и лажним документима 
потврђивало незајажљиво властољубље папско. Свети 
Марко је и тај захтјев енергично одбио и изјавио: „ За 
нас папа представља само једнога између патријараха, 
али и то – ако би он био православан.“ 

Но папа као неки тиранин и биједни, невољом при-
кљештени цар издајица и остале издајице око њега, нај-
зад потпишу срамну Унију, пљунувши тиме на све од-
луке свих Васељенских Сабора и Светих Отаца свoјих.

Један православни епископ успио је да побјегне и не 
потпише, док Свети Марко није хтио да бјежи него је 
јавно и пред царем и пред папом одбио да потпише ту 
лажну и богопротивну унију. Када је видио да на акту 
о Унији нема потписа Марковог, за толико интелигент-
ни папа Евгеније узвикнуо је: „Дакле, ништа нијесмо 
урадили!“

Ипак је властољубиви папа тражио да му се Све-
ти Марко доведе на суд, због тобожње непокорности 
њему, који је свој престо уздигао више облака. По на-
ређењу царевом, Свети Марко изиђе пред папу, као оно 
некада Велики Василије пред оног гордог епарха Мо-
деста, и на оптужбе и на пријетње папине да је јеретик 
и да ће бити осуђен јер се не потчињава одлуци коју 
сви потписаше, он одговори: „Нијесам ја без разлога 
чврст у своме мишљењу нити нађох да не ваљају неке 

од мојих ријечи, које с Божјом по-
моћу изговорих раније у Ферари 
и сада овдје у Флорентији. То та-
кође није нашао нико од вас, нити 
ико други. Ја ни по чему нијесам 
сличан ранијим јеретицима, него 
баш сасвим супротно. Јер сваки 
од тих јеретика увијек је уводио 
нешто ново и страно и туђе Цркви 
Христовој, и то су оци у своје 
вријеме изобличили као лажно, 
и затим одбацили и проклели. И 
уопште Црква Божија свуда и сва-
гда одсијеца и одбацује новачења 
и пребива у древним предањима и 
стварима, тј. у апостолским и све-
тоотачким догматима, што се и ја 
по моћима својим старам да чи-
ним благодаћу Христа мога, макар 
ме снашло и хиљаде смрти...

А што велиш да ћеш да ме 
осудиш, знај да су Сабори Цркве 
осуђивали као бунтовнике само 
оне који су нарушавали неки до-
гмат и проповиједали своју јерес. 
Зато је Црква најприје осуђи-

вала ту њихову јерес па онда и вођу те јереси и њене 
поборнике. Но ја уопште нијесам проповиједао своје 
учење, него сам се држао оног учења које је Црква у 
неповријеђеном облику примила од Спаситеља нашег 
и у њему неодступно пребивала до данашњег дана, а 
које је учење и римска црква држала до времена отцје-
пљења. Треба прије свега, ако смијете, да осудите оно 
учење (о Духу Светом) којега се ја држим, па онда мене 
да осудите. А ако то учење ви признајете за побожно и 
православно, зашто сам онда ја достојан казне?“

Тако се Свети Марко избави од папских канџи, и 26. 
августа 1439. врати натраг у Цариград.
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Александар Леко
Бојовић

Го р а н К и ко в ић

С
вештеник Александар Леко Бојовић се родио у селу Буче код Бера-
на 23. септембра 1884. у свештеничкој породици која је дала више 
свештеника, а и његов отац је био  црквени великодостојник Лука, 
од којег је наслиједио љубав према књизи, вјери и моралној чи-
стоти. Основну школу учио је код манастира Ђурђеви ступови, 

нижу гимназију у Битољу, трећи разред гимназије у Скопљу школске 
1901/02 године. Тридесето коло Богословско-учитељске школе завршио 
је у Призрену 1908. и крајем августа исте године постављен за учитеља 
основне школе у српском селу Врака код Скадра. Касније је службовао у 
Бољанићу код Пљеваља, Калудри (по просвјетним документима) Пећи и 
Бучу. Учитељским позивом бавио се све до марта 1919, до рукоположења 
за свештеника и постављења за пароха беранског и Архијерејског 
намјесника за Срез берански. У чин протојереја произведен је јануара 
1921, а указом ЊВ Краља, октобра 1924. постављен је за протојереја окру-
га Берана, и ту дужност је обављао све до пензионисања 1952. Током 
1937/38. био је старјешина манастира Ђурђеви ступови.

При Беранској гимназији радио је у звању хонорарног наставника од 
часа у периоду од 7. септембра 1919. до јуна 1941, изузимајући прекид 
током школских година од 1937-е до 1939-е. Одлуком Банске управе од 
25. септембра 1939. поново је постављен за хонорарног наставника вјеро-
науке. Током читавог радног вијека предавао је вјеронауку као основни 
предмет, а повремено филозофску пропедеутику и основе философије. 
За хонорарног наставника вјеронауке и црквеног пјевања у педагошком 
одјељењу постављен је 3. децембра 1920, а такође се помиње школских 

По д н ас л о в:  М еђу у гл е д н е В асој е в иће у  д в а д е се т о м в иј е к у с в а к а ко с п а д а и „ п о п 
Ле ко“  к а ко га  ј е  н ар о д В асој е в ића з в ао о т о м е н ајб о љ е п и ш е њ е г о в б и о г р аф и 
п у б л и ц и с та З о р а н З еч е в ић ,  кој и з а њ е га к а же д а ј е  б и о  „ п р о т ој е р еј - с та в р о ф о р, 
ду г о г о д и ш њи н а ц и о н а л н о - п р о с вј е т н и и к ул т у р н и р а д н и к ,  н а мј е с н и к Б е р а н с ко г 
п р о т о п р е з в и т е р ата ,  п о с л а н и к В е л и ке Н ар о д н е Ск у п ш т и н е с р п с ко г н ар о д а у  Ц р -
н ој  Го р и и з 1918 ,  п р о с вј е т н и р е ф е р е нт З е т с ке о б л ас т и ,  о с н и в ач и ду г о г о д и ш њи 
п р е дсј е д н и к г р а дс ко г Ц р в е н о г к р с та ,  п р е дсј е д н и к П р в о г н ар о д н о - о с л о б о д и л ач -
ко г о д б о р а н ар о д н о г о с л о б ођ е њ а с р е з а Б е р а н с ко г о д 21.  ј ул а 19 41,  хо н о р ар н и 
н ас тав н и к вј е р о н ау ке у  Б е р а н с кој  ги м н аз иј и и Уч и т е љ с кој  ш ко л и . . .“.
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1927/28. и 1929/30. при Учитељској школи за наставу из 
предметâ: вјеронаука, хорско пјевање и етика.

Као учесник Балканског рата биран је за члана вој-
ног суда. Ослобађањем Берана 1912, постављен је за 
секретара Обласне управе, а потом именован за члана 
комисије за насељавање Пећког округа. Као обвезник 
чиновничког реда за вријеме Првог свјетског рата био 
је интендант штаба Доњовасојевићке бригаде. Љета 
1916. године интерниран је у Мађарску, у логор Бол-
догасон, према неким подацима које објављује и Зече-
вић и у Чешку, гдје је остао до краја рата. Био је велики 
присталица уједињења српског народа и повратком у 
домовину изабран је новембра 1918. за посланика Ве-
лике Народне Скупштине српског народа у Црној Гори 
у Подгорици, а при Извршном народном одбору 2. 
фебруара наредне године постављен за просвјетног ре-
ферента основне наставе Зетске области.

Како истиче Зечевић он је „као човјек поникао из на-
рода активно је учествовао у раду свих националних 
и културно-просвјетних удружења вароши. Оснивач 
је Одбора Црвеног крста у Беранама (1920) и његов 
предсједник све до 1943. године, а 
такође члан беранског Окружног 
школског одбора (1921).“

Био је активни учесник у На-
родном устанку против сепарати-
ста и Италијана и тих устаничких 
дана, 21. јула 1941, вољом народа, 
једногласно је изабран за пред-
сједника Првог народноослобо-
дилачког одбора за срез Беране. 
Дајући безрезервну подршку ус-
таницима, након два дана предао 
је дужност и посветио се свом 
духовном животу. Као члан деле-
гације „Одбора спаса“ заступао је 
житеље вароши у преговорима са 
италијанским официрима на Ча-
кору, августа 1941.

Као заслужни родољуб и на-
ционални радник од великог 

угледа, за национално-просвје-
титељски рад и војничке заслу-
ге одликован је Војничком ме-
даљом за храброст, Орденом Св. 
Саве четвртог (1925) и трећег 
степена (1940), Југословенском 
круном петог реда (1930) и нај-
вишим црквеним одликовањем 
– Напрсни крст. Као ученик 
богословије биран је за пред-
сједника друштва (1908) и био 
сарадник часописа „Растко“ у 
којем је објавио своје прве при-
повијетке – Једна ноћ под кладом 
и Први пут у боју. Значајнији рад, 
Основна школа код манастира 
Ђурђеви Ступови, објавио је у 
„Просвјетном раду“ (Титоград, 
1954, број 2). Служио се фран-
цуским и руским језиком. Народ 

Васојевића сачувао га је у најљепшем сјећању управо 
због његових људских врлина, достојанственог пона-
шања, природне интелигенције и обдарене физичке 
љепоте. Речит током проповиједи и обреда, надахну-
тим говорима на пригодним скуповима и незаборав-
ним предавањима из вјеронауке и философије остао је 
трајно упамћен у сјећањима генерацијâ ђака, изузетно 
омиљен и цијењен, и важио за најпоштованијег на-
ставника Гимназије, а међу мјештанима уживао ауто-
ритет најугледнијег грађанина вароши. Говорило се да 
се „цијела историја српског народа читала из његових 
очију“. Радо је био виђен у пригодним свечаностима 
поводом крштења, вјенчања, слава, а исто тако и у жа-
лости, приликом опијела и парастоса, када су његове 
мудре ријечи подизале морал и давале духовну снагу. 
Приликом посјете Иванграду (Беранама), септембра 
1959, предсједник СФРЈ Јосип Броз Тито лично му је 
уручио Орден заслуга за народ првог реда. Доживио је 
дубоку старост. Преминуо је 12. јануара 1979. у Тито-
граду (Подгорици), у 95-тој години, и достојанствено 
сахрањен уз масовно учешће грађанства на Српском 
православном гробљу у Беранама.
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Б И Ћ Е
М и л у т и н М ићо в ић

Ј
едва чекам да се побијемо. Бићемо се, или живи 
бити нећемо. Ја живот без бића не подносим. И не 
признајем да је то живот, говори ми мој пријатељ 
кога не могу зауставити кад је у тој ватри. Многи 
живе без бића, и мисле да живе, и не могу да виде 

да не живе. Без бића се не може ни видјети. Само човјек 
прогледава кроз биће. Прогледава у чудо које се зове 
човјек. Па још неко да има нешто против бића? Има 
таквих којима је само живот без бића, прави живот. А 
биће, погибија и ископање. 

Али то није помрачило славу бићу. Биће постоји и 
без људскога бића. Сија у сунцу, над свом овом грдном 
мјешавином. Не прља руке у људским пословима. Не 
спушта се до људских мисли. Не дохвата се људскога 
живота. 

Али ако човјек не жуди за бићем, он погине сам од 
себе. Гине сваки дан, па иако то не види. Гине од некога, 
а не зна од кога. Гине, а не зна да гине. Гине од ништа, 
и види нема му Божијега лијека. Не пада му на ум биће. 
Биће је пропаст, мисли из немисли. Биће не тражи нико 
него ко је луд. Шта ће човјеку да се пропиње до бића, 
кад може мирно да се гега, све ногу за ногом, у саврше-
ном небићу?

Неко може помислити да су и кавгаџије неке 
бојаџије и битници. Ко тако помишља, ништа добро 
не помишља. Бојаџија је једно, а кавгаџија сасвим неш-
то друго. Кавгаџије се виде на улици, у кафанама, у 
скупштинама и политичким аренама. А тамо се не виде 
бојаџије, бојати, бориловићи, борковићи, богуновићи. 
Кавгаџије замећу кавгу да би се гребали, газили, шама-
рали, пљували, убијали на мртво име. А бојаџије се бију 
ради капи бића. Говорио ми је један: ево које су ми го-
дине, али ме биће обнавља, и постајем на моменте млад 
и јак као сунце у подне. Да ми није свакодневнога бића, 
давно би ме ђаво однио. Да ми није љубимог бића, дав-
но би ме земља покрила“. 

Нека се бију лудаци и манијаци, каже ми један с 
којим нешто лежерно асоцирам на тему бића. Манијак 
је свако ко не може без бића. Ко не може без бића, он је 
потпуно откачио. Трсио, па ето тако. И нико му више не 
може помоћи. Њега без бића ништа не привлачи. Само 
га биће може усрећити. Знаш ли ти такве људе, пита 

ме? Има ли таквијех? Ма има како нема, кажем? Да није 
таквих, сунце више не би хтјело да грије.

Црна Гора је предвиђена за биће, за уживање у бићу, 
каже ми мој пријатељ. Ко није доживио биће у Црној 
Гори, није неки Црногорац, ни Србин, ни Косовац. Сва-
ки Црногорац је жудио да сагори у бићу. Битке су биле 
једине његове свечаности. Кад сретнем Црногорца, а и 
било којег човјека, одмах га гледам какав је био за биће. 
Је ли волио биће или није. Је ли могао да живи без бића, 
или не. Је ли можда несретнику прошао живот без 
бића? Је ли пролазио мимо бића, као да га и нема? Ко се 
није добро био, он као и да није био, закључује. 

Ови из власти нас сваки дан савјетују, - не бијте се 
више. Вријеме битака је прошло. Нијесте луди да се за 
низашто бијете. Имате све, да се више ни за што у жи-
воту не бијете. Могу још да се неки бију око тога како би 
више уживали у небићу.

Ови који кроје капу Црној Гори, кажу, - нико више да 
се не п’јани бићем. Биће није цивилизација. Цивилизо-
ван свијет живи без бића. Црногорци су били рођени 
за биће, али оно не доноси никакво добро. Сами су то 
већ сазнали. Видјели су како савремени свијет живи. 
Небиће је боље од бића. У бићу човјек не може да из-
држи сат времена, а у небићу може стотину година. Уз 
добру фармаколошку напојницу. Црногорци су у бићу 
тражили алкохол, надахнуће, виши смисао, што је знак 
недовољно цивилизовaног, недовољно реалног човјека. 
Остатак поeзије и религије, за савремену цивилизацију 
су рецидиви претцивилизације. Тако ми прича једна 
незналица која се повремено прикачи за мене, јер кад 
ме исцрпи биће, немам снаге ни да му кажем – иди од 
мене“.

Црногорци небића, почели су да се стиде Црного-
раца бићеваца. Црногорци небића створили су савре-
мену Црну Гору, која већ умије да живи са свијетом. И 
не осјећа потребу ни за каквим својим бићем. Биће јој 
је дошло главе. Сад не бије више никакве битке. Јер то 
није за нове Црногорце. Биће се Црногорцима о главу 
обило. Јер, док су били те битке, били су Срби. А живје-
ли к’о Црногорци. Е сад се ти снађи ту, каже ми саговор-
ник. Црногорац је, дакле, стил. То је Србин са стилом. 
Који је водио своје историјске битке за свијетло биће. И 
уживао у бићу, - славно, и, са стилом.
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С
усрет Св. Архангела Гаврила и Пресвете Дјеве 
Марије преломан је чин у духовној историји 
човјечанства. Јављајући јој се у њеној одаји, Св. 
Архангел Гаврилo рекао је Дјеви Марији: Радуј 
се, благодатна Маријо! Господ је с Тобом!, и по-

том је извијестио да ће родити Господа Исуса Христа, 
Спаситеља и Искупитеља свијета, Месију, чији су до-
лазак древни Јудејци стољећима очекивали. Сам чин 
објаве „благе вијести“ Дјеви Марији у православној 
духовној традицији се још од древних времена сваке 
године прославља кроз празник Благовијести. Према 
јулијанском календару овај дан се празнује 7. априла, а 
према григоријанском календару 25. марта. О овом ве-
ликом празнику Св. владика Николај Велимировић ће у 
„Прологу“ записати: „Историју Новог Завета отворио је 
архангел Гаврил речју: Радуј се!, да ознаменује тиме, да 
Нови Завет има да значи радост за људе и за сву створену 
твар. Отуда и Благовест се сматра колико великим толи-
ко и радосним празником“.

Празник Благовијести нашао је своје мјесто у поједи-
ним изрекама и народним вјеровањима, како на подручју 
Црне Горе, тако и на ширем српском етнографском прос-
тору Балкана. Примјера ради, и данас ћемо на сјеверу 
Црне Горе чути изреку: „Процвијетао к’о Благовијест“. 
Овај празник наступа убрзо иза календарског почетка 

прољећа. У локалном говору „процвјетати“ у ствари зна-
чи „радовати се, обрадовати се“. Цвјетање пољског биља 
почиње већ у марту. Поглед на поље које обилује разно-
бојним цвијећем буди радост у човјеку. Благовијест је 
празник прољећа, празник разнобојне прољећне вегета-
ције, празник радости. Поетични дух радује се доласку 
прољећа, па и Благовијестима. Само у том смислу, иста се 
изрека може разумјети. У раскошно богатој збирци срп-
ских народних изрека наћи ћемо и изреку: „Колико се на 
Благовијести вина попије, толико се крви добије“. Прaз-
ник Благовијести увијек наступа у склопу Великог или 
Часног поста. Велики пост почиње седам седмица прије 
Васкрса и траје укупно 48 дана. Строге монашке одредбе 
регулишу да се у току Великог поста риба и вино могу 
користити у исхрани само на Благовијести и Цвијети. 
Вјерник који се досљедно придржава ових одредби у току 
поста, служећи се рибом и вином на празник Благовијес-
ти обновиће и оснажиће тјелесну виталност. Схваћена 
управо у овом контексту, изрека коју смо навели добија 
на вјеродостојности и сопственом утемељењу. У Србији је 
раширено народно вјеровање да змије не напуштају своја 
подземна скровишта и не излазе на лице земље прије Бла-
говијести. Вјерује се да није пожељно у свакодневном го-
вору помињати змије у раздобљу уочи Благовијести али и 
ни на сам празник Благовијести. У Метохији је постојао 
обичај да на празник Благовијести домаћице износе сак-

Празнични дан Благо-
вијести у нашем ду-

ховном и историјском 
трајању

П р е д р а г В у к ић

20 свевиђе  |  бр. 109  |  2017.  



З А П И С

сије са цвијећем из својих домова у дворишта, да би исте 
саксије са доласком јесени, на празник Св. Покрова, 14. 
октобра опет биле унесене у породичне домове.

Бројни храмови широм православне екумене посвеће-
ни су празнику Благовијести, Благовјештењу. Храм Св. 
Благовјештења на острву Бешка на Скадарском језеру 
подигнут је 1440. на иницијативу зетске књегиње Јеле-
не Балшић, кћерке Св. кнеза Лазара Хребељановића. По 
сопственој жељи, сахрањена је у истом храму 1443. Ма-
настир Благовјештења у Овчарско-кабларској клисури, 
у широј околини Чачка, знаменита је црквено-народна 
светиња Србије. Подигнут је 1601. И православни храм у 
Дубровнику посвећен је Св. Благовјештењу.

Поједини значајни догађаји из духовне 
и националне прошлости српског на-
рода али и ширих простора право-
славног Балкана реализовали су се 
стицајем одређених околности и не-
сазнајном вољом Провиђења упра-
во на празник Благовијести. Управо 
на Благовијести 25. марта 1821. (по 
старом кал.) плануо је општeнарод-
ни устанак грчког народа против 
османлијске окупације. Послије ос-
лободилачког рата, који је потрајао 
готово десет наредних година, Грци 
су извојевали националну незави-
сност. Формирана је Краљевина 
Грчка 1830. Као суверену државу 
признале су је водеће европске ве-
лесиле. Ипак, изван њеног састава 
остали су под Турцима Епир, Теса-
лија, Тракија, Крит и већина острва 
у Eгејском мору. У ослободилачким 
ратовима, који ће услиједити у на-
редним историјским епохама, постепено ће се и ове обла-
сти присајединити матичној земљи, Краљевини Грчкој. 
Све до данас, у Грчкој се празник Благовијести празнује и 
као Дан независности, државни и национални празник, 
као и спомен на слободарски народни устанак против 
Турака из 1821.

Духовни великан српског народа и један од највећих 
теолога православне екумене архимандрит Јустин Попо-
вић рођен је на празник Благовијести у Врању 1894. Уп-
раво зато јер се родио на празник Благовијести добио је 
име Благоје. Преподобни отац Јустин упокојио се на Бла-
говијести 7. априла 1979. у манастиру Ћелије код Ваљева. 
Сахрањен је 9. априла исте године у гробљу манастира 
Ћелије. Уписан је у календар светих СПЦ као Преподоб-
ни Јустин Ћелијски. Спомен на оца Јустина Поповића 
празнује се 14. јуна. Провиђење Господње одредило је 
да се овај велики син српскога рода и родио и упокојио 
на празник Благовијести. И заиста, отац Јустин је у цје-
локупном свом овоземаљском животу богословским и 
надахнутим проповиједима исповиједао и ширио „благу 
вијест“ Христове ријечи.

Велики поета Јован Дучић, у литератури често осло-
вљаван и као „кнез српских пјесника“, познат и признат 
по свом префињеном пјесничком изразу и отменом духу, 
увјерени српски патриота, упокојио се у изгнанству на 

Благовијести 7. априла 1943. у мјесту Гера, у Индијани, 
у Сједињеним Државама. И Дучић је на свој начин био 
носилац „благе вијести“, али из нестварног, имагинарног 
свијета пјесничког. Све до наших дана Дучић нам носи 
„благе вијести“ кроз сопствена пјесничка остварења ис-
клесана и исказана на нивоу највећих литерарних домета 
стваралачког духа. И коначно, манастир Херцеговачка 
Грачаница на Црквини изнад Требиња, у коме почивају 
земни остаци великог Дучића, посвећен је Благовијес-
тима зато јер се Дучић упокојио управо на овај велики 
празнични дан.

Управо на Благовијести 7. априла 1939. италијанске 
трупе започеле су инвазију Краљевине Албаније. 

Италијани су, не наилазећи на већи отпор, 
окупирали Албанију за наредна два дана. 

Албански краљ Ахмет Зогу избјегао је у 
Грчку. Двије године касније, њемачке 
и италијанске трупе су уочи праз-
ника Благовијести, 6. априла 1941. 
без формалне објаве рата, напале 
и Краљевину Југославију. Њемач-
ки ратни авиони су 6. априла и на 
сам празник Благовијести 7. априла 
1941. у таласима бомбардовали Бе-
оград, засипајући га смртоносним 
товарима авио-бомби. У овим уза-
стопним бомбардовањима животе 
је изгубило неколико хиљада Бео-
грађана. По личном Хитлеровом 
наређењу, бомбардована је и спаље-
на и Народна библиотека на Косан-
чићевом венцу, у којој су уништени 
библиотечки и архивски раритети 
од непроцјењиве културне и научне 
вриједности. За само десетак дана 

Краљевина Југославија је пред неумољивом најездом 
армија Сила Осовине престала постојати.

Послије капитулације Италије у љето 1943, англо-
америчка авијација бомбардовала је све чешће поједина 
градска насеља у Србији и у Црној Гори. За дане кад су 
вршена ова бескрупулозна бомбардовања унапријед су 
понекад, нимало случајно, бирани значајни вјерски праз-
ници. Примјера ради, на Благовијести 7. априла 1944. 
британски и амерички ратни авиони бомбардовали су 
Никшић. Град је сравњен са земљом. Иза налета „савез-
ничких“ авиона остало је мноштво изгинулих цивила, 
пустош и рушевине порушених домова.

Празник Благовијести је дан радости али и дан 
сјећања, како на наше духовне великане, тако и на све 
наше знане и незнане сународнике, који су током мину-
лих времена положили животе своје на олтару Цркве и 
Отаџбине, истрајно бранећи вјеру праотаца, вјеру право-
славну. Овај велики празник нас учи да ће у исходишту 
историје Христос ипак надвладати Антихриста, да ће ду-
ховна тмина бити надвладана божанском и непролазном 
Истином, док ће Зло коначно надвладати Свјетлост Гос-
подња. Управо у томе и јест суштина „благовијести“ коју 
нам је Христос даровао, позивајући све нас да му вјерно 
и неодступно сљедујемо, како бисмо трајно задобили 
највећи дар Господњи, живот вјечни.
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Видовданак или
најдаље небо Србиново

мр.  С л о б о д а н М .  Ч у р о в ић Ап и с

Н
а пољу Косову десила се и посветила најнебеснија битка, тог 
Видоваданка, давне 1389. год. И од тог дана Видовдан постаје 
најдаље наше небо и причест за висине, да се за то живи и 
гине.

Тај излазак Богу на видјело, на Сретање христовјерне, србо-
вјерне војске јесте Србинов етос и епос, јуначник, болник  и трајник.

Сребри се војска која у име Христово иде да се не врати, невратива 
епопеја, неисељива из сваког јутра Србиновог.

Освојити право на подвиг, задобити смрћу вјечновито, то је тај дан 
виднији од било којег сунца, најистинитији и најдужи дан, што је је 
заданио толико вјекова и уданио се у наше главе.

Датум свих датума, вјероносни, вјерољубни, вјерочувни.
Видовито поимање себе. Лазар је задобилац најсавршеније мисли а 

оставилац земног страха, разгорио је себе у сусретници са суштином, 
вољеник вјечности који је у страшном избору између чистине и сти-
да, жртве и хвале, одабрао много пута непорецивог, идући и гинући 
оштрогледном етичнијом стазом. И тако је остао наша путоказница, 
јер глава није пала, скотрљала се у блато привида, већ се вознела, ви-
нула до крила свемилосног, као глава првог ср(б)ског мученика Св. 
Јована Владимира.

Дата ријеч кнежева је највећи унос једног народа у кућу божастве-
ну, као што је вечера уочи битке пресуда, пресуднице, најскромнија 
и најречитија, на најтишој, искушавајућој трпези. Вечера трајног са-
боришта пријања у срца, али данас све више и глувље за нека друга 
уста алава.

Па клетва кнежева, да наш народ буде неизоставник... да стоје ве-
село јунаци и војводе, и банови и властитељи и витези и делије Лаза-
реве, како ли кнежеви брачници ...“(из „Приче о косовском боју“ ) стр. 
296, Миливоје Башић , Из старе српске књижевности )

Да Мурат не дочека времена. А Лазар прими блажену смрт. А смрћу 
је и живот искупио...

„Он остави спомен роду српском,
Да се прича и приповиједа
Док је људи и док је Косова .“ 
(Цар Лазар и царица Милица)

„Цар воледе царству небескоме,
А неголи царству земаљскоме,“  
(Пропаст царства српскога )

„На рочиште честитоме кнезу.“
(Мусић Стефан)

„ту је браћо ваше зламеније.“
(исто)

„дигоше се богом путовати.“ 
(исто)

Тај страшни дан је:
Истинојавље – у мјери страдалног 

жртвовања
Србојавље – гдје се први пут један на-

род очима згледа висине као своју утјеху 
и мјеру пуноће.

Пред нама је српска средњовјековна 
драма са античком потком а крвава по-
зорница, гдје се укрштају мачеви, копља, 
сјајни штитови, гдје сви воле изгинути 
него прекршити обећање кнезу (чак и 
слуга Ваистина воли људски погинути, 
но кукавно животарити у стиду зава-
равања. Зар честита Милица не личи на 
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Андромаху, зар Стефан Мусић није сјајношлеми Хек-
тор.

Сударају се два свијета, принципа, у призивању 
имена Божијег, јер ништа се не може десити ако се прво 
не погине (у трену пјаном од смрти да би се васкрсло 
горе, горе на висовима, гдје је запечаћена ријеч дата, не 
отета, а дати животи, да би се непрестано побјеђивало 
и освањивало. Не замркло у заборавници, јер тек тамо 
нико није ни био ако није Христов постојао.

Теку ријеке крви, падају страобално коњици од ме-
гдана, пара и гребе небо њиска и грактање гавранова, 
што би да помезете рану људску, на пољу Косову, у де-
кору ужаса и „дивнијех“ погибија.

Гласници смрти своје су дочекали, црни гласи а 
црна судбина злосудилишта, његошевског оног вапаја 
без пребола.

 Видовданак, видовранак, нашег раног ср(б)ског по-
менућа, истинитог војништва на Христовој крајини, 
док Европа још не слути и не чује силину и рс азијатску.

Видовсанак – онај што још није иснила нити испати-
ла, нити извидала дјевојка Косовка, но још тражи нове 
Орловиће, носећи им крајке крваве и воде леднице са 
Ситнице.

Видовдан, видозорница   сваког Србина, најплиће 
гробиште, свадиште, раставиште и потоње саста-
виште, са  Божијим именом кумиште.

Видовданак – очни вид нашег појања, небесна 
литургија, од успенушалих гласишта, бриснутих и 
вриснутих дивних, неизгубљених, но посветних гла-
ва, блиставих оклопа, сјајки моћи негдање и красотног 
краја витезова части, јер је Видовдан витезовање части. 
И гдје год је глава шикнула у крви, никао је по један 
ореол,   једна црквица, тугованица, безбратница и бе-
сестрица, по једна армија божурова, са стубиштем од 
костију и вруће, усирене крви .

Видовданак – Богу дарак, обилићан, обилићатићан, 
обилићадичан, милог имена Милошевог, који чудесно 
потврди, жертвено, сам против читавих других

„ко је вјера а ко невјера“,
Из сумње ка подвигу од свјетлости и светости, обе-

смрћен, никада побијеђен, највећи богатник, свих 
ср(Б)ских уста, сладосно пијанство и преплављеност 
храброшћу, таина непрестана ср(б)ске купе, собомпре-
судитељ, највршћи ср(б)ски символ, од зора и борења.

Неслућена висина Видовдана тога дана свевидјела 
дотакнута је колективном погибијом, једина војска која 
се није се није вратила, јер није за њу стидна равнина, 
само небо, први колективни упис у смрт.

Сити се Ситница крвцом, у ваздуху се лијепи шик 
од још топлих вратова, бауљају трупови док траже 
своје бивше главе, причешћивана и вазда посећивана 
смрт, подсећана рана смрт Срба, окупалиште витезја и 
српске дивоте, да задуго не буде ни испрошеница, ни 
просилаца, само тужних тамјаница у још златним, али 
начетим кондирима. Гдје је именица Смрт исписана 
најкрупнијим словима.

Косово поље, тамо, тамо доље, стално погледиште 
Србиново, худо запиталиште јесмо ли одмакли, од ис-
тине измакли, јесмо ли Лазов путир такли, тај ср(б)ски 
грал, тал неоткупљени, вазда утрени.

Косовиште травке пиште, божурнице ишту-ишту, 
звијезде шиште, над кланицом двају царстава, шарних 
алајбарјака и вихорних застава, то је оно најдаље небо 
којем се  Србин упутио.

Речитија и честитија смрт од хиљаду псалми, засва-
гда коротнина, смртнина, коју још пресуђују, осуђују и 
после 627. год а Србе још разгоне, рашчеречују и мучки 
злобуде.

 
ВИДОВДАНАК У БЕСМРЋУ ОСВАНАК.
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Чопор
Анђ е л к а Ар се н о в ић

Т
ешка, суморна белина неба урања у четинаре 
бремените снежним покровом. Дебла пуцају 
у загрљају студени што се населила у овом 
дивљем пределу купастих брда и непрегледних 
шума. Ветар навлачи непрозирну копрену на 

далеки котур сунца и чини да осећај времена у човеку 
замре, доба дана тешко је наслутити чак и искусном 
житељу раштрканих села. 

Први је месец у години када Рождеством младог Бога 
отпочињу светковине. У кућама су људи, окупљени као 
гроздови око домаћег светитеља, загрејани посласти-
цама, причом и песмом. Димњаци међусобно удаље-
них кућа пућкају свој дах који се лењо и кривудајући 
пење ка невидљивим дворима небеским. Сав живот се 
стекао око топлих огњишта док се на завејаним цеста-
ма може срести само онај кога је нека велика потреба 
или невоља нагнала да главиња кроз ледени пејзаж. 

Вијугавом стазом, путем који дочекује и испраћа 
домаћина или потукача подједнаким миром, креће се 
кроз пртину једна погурена људска прилика са својим 
кљусетом и теретом. Напредују полако и упорно. 

Кроз прамен ретких пахуља назире се вунени огртач 
у који је увијена тамном марамом забрађена сељанка, 
дубоко усађених очију и чврстог корака. Једном руком, 
као чворноватом граном, придржава пуну врећу или 
некакав завежљај који се угнездио на леђима мршавог 
али жилавог марвинчета. Заједно, погнути напред, у 
прегнућу ка сигурном уточишту, пробијају се и про-
лазећи оштар завој ћудљиве цесте избијају на чистину. 

Пред очима им пуца ширина зимског пре-
дела. Снег је утихнуо и само се чује злослутно 
цвилење ветра који им пролази кроз кости и 
немилосрдно их гребе својим оштрим нок-
тима. 

У једном трену кобилица стаде, укопа се 
као камен. Гледа преда се, не трепће. 

Ноздрве је раширила али као да не дише, 
ни најмањи дрхтај не одаје живу душу у њој. 

Жена је у први мах благо погурну 
али осетивши и сама пара-

лишући страх, стаде да ослушкује и тражи погледом 
нешто, ни сама не знајући шта. 

Кроз глуву тишину проломи се дуго завијање глад-
не звери. Један пут, други пут а затим се удвоји, утроји 
у бесну и зубату мелодију од које се крв у срцу леди. 
Космата поворка дугих репова пређе преко смрзлог 
поточића и изгуби се у густој решетки горске тамнице. 

Ветар, искежених чељусти, вођен невидљивом си-
лом, овога пута био им је избавитељ и његово шкргу-
тање и режање указало се као спас који је замео њихове 
трагове и одагнао мирис њиховог животног трептаја 
од лутајућег чопора. 

Након неме укочености, дах захвалности проже и 
жену и кобилу. Ломни од снаге свога осећања, наста-
више пут и донесоше свој товар кући. 

Уз пуцкетање ватре из пећи укућани су жедно 
упијали сваку реч сељанкиног приповедања. Седели 
су до дубоко у ноћ и постављали себи питање за пи-
тањем: Која ли се то сенка опет по-
маља из недара вековне таме 
кад им као слутњу шаље 
своју опаку извидницу? Да 
ли постоји ограда од таквих 
опадача и на чију ће страну 
овога пута стихије стати? 
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Острог
В ој и с л а в К ар а џ ић

Дубим путир вјере за росу живота!

У висинама пештере
Уз благослов духовног пастира
Миомирис кандила ромиња...

Од постања пригрљена Господом
И поднебесном вртоглавицом
Заикоњена бијела голубица
На зубљи лозе винове
Уждивене у вене стијења
Причешћује ројеве душа.

Острошки добродјетељ
Ноћ мрклу обдањује
Такми руковети вјере
Разбраћеним скида повез са очију
Одагиње насртаје вјероломне
Сијући плодове великодушности.

Дођеш са угрушцима гријеха
Или са сломљеним зорама
Одеш благостив и христолик
Са крчагом безлобија
Са вјером дубљом од свих дубина!
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О ВЛАЈКУ ЋУЛАФИЋУ
интелектуалцу, мислиоцу,
новинару и књижевнику

Д ар ко Јо в о в ић

С Ј Е Ћ А Њ Е

Го в о р н а о б и љ е ж а в а њу г о д и н е д а н а о д у п о кој е њ а В л ај к а Ћул аф ића и о т к р и в а њу 
њ е г о в о г с п о м е н - о б и љ е ж ј а

Д
рага и ожалошћена породицо, 

уважени поштоваоци лика и дјела Влајка Ћу-
лафића,

Говорити, у било којој прилици, о Влајку Ћулафићу, 
који прије годину дана заувијек напусти овоземаљски 
свијет, је и част и обавеза и посебан задатак и изазов, 
јер је у питању интелектуална, духовна и морална гро-
мада и човјек поред чијег се имена могу нанизати епи-
тети својствени само одабраним синовима српскога 
рода. А о Влајку су за живота, а и послије његове смрти, 
доста казали, не само духовници, званичници и људи 
од пера и науке него и они обични смртници са којима 
је дијелио просте и узвишене ријечи и грумен земље за-
вичајне. И колико год се бесједило о Влајку, чини се да 
је мало казано, јер пред његовим дјелом, том мудром и 
умном енигмом, бесједник ће увијек остати недоречен. 
Тако ће и моје ријечи, данас, над његовом хумком, бити 
само кап воде у океану, у односу на оно што је заслу-
жио и оставио као трајно дјело за вијек вјекова. А поку-
шаћу да истакнем оно што се обично истиче у оваквим 
приликама, иако знам да нећу рећи ништа ново што 
свима нама није познато и што би могло надомјестити 
духовну и људску празнину коју је Влајко оставио за 
собом. Из те празнине, заогрнуте Влајковом скромно-
шћу, као да и јутрос допиру његови стихови:

Помислим:
Све ми је на дохват руке,
А оно: све је далеко,
Овога прољећа.

Или, пак, оне његове животне клесанице

А живот...
Шта је живот, ако не – колут дима
Што се, пред очима, засиви и нестане. 

А релативно кратко животно трајање Влајка Ћула-
фића је својеврсна духовна ризница, заокружена би-
ографијом пред којом се морамо дубоко поклонити и 
помолити се да се, и у овој општој несташици ума и 
части, у Васовом племену рађају изданци његовог кова, 
јер без таквих паметара, колдара и умника, немамо куд 
ни пред људе ни пред Бога. А Влајко је, као човјек „и од 
кола и од поља“, истински вјеровао и у Бога и у добре 
људе и прекорно будио наду да спаса има за одбјегли 
нам род.

Влајко је рођен јануара 1957. у Горњим Лугама од 
оца Видоја-Вида и мајке Верице-Вере, рођене Шошкић. 
Поникао је у дому честитих и радних људи за које су 
њихови савременици имали само ријечи хвале. Растао 
је и стасавао Влајко, са сестром Борком и браћом Сла-
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вком и Мирком, предодређен да на својим плећима носи пре-
тешко људско бреме пред којим само велики остају усправни 
до краја живота. Основну школу завршио је у родном крају, 
гимназију у Беранама, израстајући у личност која је одисала 
мудрошћу и наговјештајем да ће се Влајко придружити дугој 
колони врсних интелектуалаца пониклих „на Светим водама 
Лима“. Као такав отишао је за Београд гдје је студирао и за-
вршио Филолошки факултет (група за књижевност и теорију 
књижевности). У тој престижној београдској установи стекао 
је и знање и образовање, стварао пријатељства, и остао упа-
мћен као препознатљива умна фигура задојена изузетним 
књижевним даром.   

Опитомљен и оснажен свјетлима велеградским, урођеним 
талентом и интелектуалном надградњом, одлучио је Влајко да 
се након студија врати у свој завичај. Радни вијек започео је у 
беранској „Слободи“, листу који је, по својој садржини и љу-
дима који су га стварали, остао упамћен као информативни 
и духовни светионик на нашим ширим просторима. Тада 
је његово оштро перо почело да исписује наше трајање, 
да на новинској хартији овјековјечава људске судбине и 
значајне догађаје, онако како то чине само они за које је 
изговорена или написана ријеч нешто најсветије. Он је 
у току свог дугогодишњег новинарског рада на страни-
цама бројних листова и часописа објавио мноштво тек-
стова, који су на прави начин давали подстицај пуној 
афирмацији средине у којој је живио. Уз то, Влајко Ћу-
лафић је био један од оснивача и дугогодишњи директор 
локалног радија у Беранама. Поред тога, давао је пуни 
допринос организовању културних и других дешавања 
на простору Васојевића и шире. 

Упоредо са новинарским, Влајко се, скоро, четири деце-
није, бавио књижевним радом. Објавио је петнаестак књига 
различите садржине, заузимајући почасно мјесто у савреме-
ном српском пјесништву. 

Влајко је добитник награде „Вуко Безаревић“ за 
најбољу сатиричну причу и награде „Бошко 
Пушоњић“ Удружења новинара Црне 
Горе за најбољу репортажу. Добитник је 
највећег општинског признања Награ-
де „21. јул“ и књижевне награде „Радо-
ван Зоговић“. Одликован је и Златном 
медаљом Светог Георгија првога реда 
за допринос обнови црквеног живота 
у Беранама, а посебно за светосавску 
културну дјелатност у Епархији бу-
димљанско-никшићкој. Писао је 
књижевну критику, као и рецен-
зије за велики број књига наших 
познатих књижевних стварала-
ца. Његови критички осврти 
и бројни прилози обајвљени 
су у мноштву познатих ли-
стова и часописа. Учесник 
је бројних књижевних су-
срета, на којима је  увијек 
с уважавањем прихватан 
од стране књижевне пуб-
лике, било да казује своје 
стихове, или да говори о 
књижевном стваралаш-
тву других. Заступљен је у 

више зборника и антологија, а, између осталих, 
и у антологији портрета Удружења књижевни-
ка Црне Горе. 

Био је члан је Удружења књижевника и Уд-
ружења новинара Србије и Црне Горе. Смрт га 
је затекла на мјесту главног и одговорног уред-
ника „Свевиђа“, листа Епархије будимљанско-
никшићке, предсједника беранске Црквене 
општине, предсједника Одбора за изградњу 
храма Светог Симеона Миротичивог и управ-
ника „Спомен куће војвода Гавро Вуковић“.

Шта рећи послије овако бриљантне биогра-
фије, којој би могло да се дода доста тога запа-
женог, осим хвала ти Влајко за велико прегнуће 
и домете пред којима застаје дах. Но, Влајко се 

није доказао само као ин-
телектуалац, мислилац, 

новинар и књижевник, 
него и као узорни по-
родични човјек који 
је, склапајући брак 
са супругом Зори-
цом, часном меди-
цинском радницом, 
из угледног брат-
ства Фатића, давао 
све од себе да се и на 
овом пољу покаже 
у најбољем свјетлу. 
Од самог почетка у 

заједничкој жи-
вотној причи 

Зорице и 
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Влајка била је уткана жеља да поштеним и упорним ра-
дом створе што боље услове за живот и себи и својим 
најближима. У томе су успијевали, помирени са оним 
што им је Бог намијенио и честом оскудицом коју је за 
поштене људе наметало ово безумно вријеме. У бра-
ку су обродили синове Дамјана и Владана, који и да-
нас са поносом и ведра чела стоје поред очевог гроба, 
јер је Влајко био истински родитељ какав се само по-
жељети може. Они су, на радост и задовољство свих 
нас,  вођени правилним родитељским упутом, завр-
шили факултете, засновали радни однос и, без икакве 
мрље, изишли на прави пут, стасавајући у људе који 
истински корачају очевим стопама. Дамјан је употпу-
нио Влајкову животну причу подаривши му унуку, као 
нешто најљепше што један човјек може да дочека и до-
сања. Радује нас што Дамјан и његова супуга Маријана 
очекује нову принову, у нади да ће и Владан слиједити 
њихов примјер. 

А да је Влајко иза себе оставио узорну породицу и 
мноштво оних који га се радо сјећају и са посебним 
емоцијама изговарају његово име говори и овај дана-
шњи чин. То потврђује и сазнање да му је породица по-
дигла камену плочу на којој свијетли Влајково име, као 
бисери зелетински. Име које се са поштовањем и по-
себним емоцијама изговара не само у овом граду него и 
много шире. Тим прије јер је Влајко био особен по мно-
го чему, од урођеног и истанчаног осјећаја за хумор, 
до боемске предодређености и патриотске и људске 
харизме пред којом су многи остајали без ријечи, а на-
рочито они који су како је знао да каже  „заливадили 
образ и отишли злим путем“. А да је био храбрији и од 
најхрабријих, потврђује и његово поносно држање за 
вријеме болести од које му није било лијека. И у тим 
тешким моментима остао је достојанствен, иако свјес-
тан да одлази у пуном замаху своје стваралачке снаге и 
у тренутку кад је много значио и требао, не само својој 
породици него и свима нама.  

С Ј Е Ћ А Њ Е

Зато Влајко траје, не само у новинарском, и књи-
жевном, и духовном свијету него и у разговорима об-
ичних и необичних, јер је сваки сусрет са њим бивао 
својеврсни доживљај о ком се прича и препричава. А, 
било га је свуда гдје то људски захтјеви налажу, од от-
коса до мистрије, од села до града, од кафане до библи-
отеке, од колибе и катуна до храмова и универзитета. 
Он и данас тамо живи, иако га не сретамо као некада 
спремног да нас, као запета пушка, насмије до суза. 
А да је био на услузи свему што су од њега тражили 
и вријеме и вољни и невољни, између осталог, говори 
и податак да је одржао на стотине посмртних говора, 
стављајући до знања да смо пред Богом исти и да смрт 
чека и вука и човјека. 

И, послије свега, шта рећи сем, поново, хвала, Влајко 
Ћулафићу, хвала, велики човјече. Хвала и његовој по-
родици што нас је и данас, као и раније, окупила око 
Влајковог гроба, и што је остала досљедна нашим све-
тим обичајима. Хвала им што се одупиру настојањима 
оних који желе да се мртви одмах забораве и да им не 
поклања дужна пажња. Хвала његовим најближима за 
овако хуман гест и нека им Бог све то врати онако како 
то буду жељели.  

Нека се у њихове домове долази на здравље и весеље, 
нека се множе и умноже, нека их прати животна и по-
родична срећа, а Влајко нека мирно почива на овом 
светилишту и нека нико и ништа не помути његов вје-
чити мир.

Хвала вам што сте ме саслушали, а ово скромно сло-
во завршићу Влајковим стиховима: 

Све ми је на дохват руке,
Ал рука моја шта је?
Полажем је на земљу
И она – земља бива. 
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Док сав град гори од сунца и буке,
И птице слијећу на кров и олуке,

Пипајући, благо, прстима по зиду,
Два слијепца – један према другоме, иду.

(Има л’ ишта црње од њиховог ока?
Да л’ постоји негдје ноћ – тако дубока,
Као у нутрини земље нека тачка,
Ноћ што црна је ко јама мртвачка?)

И поред толико простора и цести,
Зар, баш њих двојица, морају се срести?

А кад се сударе, хоће л’ ишта рећи
Један другом, ил’ се разминут’ ћутећи?

ЈУТАРЊА МОЛИТВА

Ја свуноћ сањах Твоју руку
И према мени прст упрти.
И чеках, као на самрти,
Свевишњи, глас твој и поруку.

Као на јави видјех, у сну,
Твој смртоносни замах, Боже,
И страх ме, до дна меса, проже,
Када ме поглед, Твој, запљусну.

Згрчен, грешан, осиједио...
У густој тами земне ноћи,
Шаптах: Она ће доћи, доћи...
Прије но будем занијемио.

Лиши ме свега, Ти то можеш!
(Ко све што чиниш својом моћи.)
Ал’ вапим: Ријеч ће, права, доћи...!
То не спречавај, Благи Боже.

С Ј Е Ћ А Њ Е

Влајко
Ћулафић
(1957-2016)

НИ У ЧЕМУ КАП ЛИЈЕКА

У јагоде, у малине, у купине, у шипурке,
У глогиње, у трњине, боровнице и печурке,
У линцуру, у коприву, у нану, у камилицу,
У хајдучку траву, здравац, кантарион и метвицу,
У душицу, штоно, кажу, из мајкиног гроба ниче,
У расковник што се гласка из народне, многе, приче,
У крин, у слез, у босиљак, у бијели лук и клеку,
У Петров крст, разгон, оман, у калопер и лијеску,
Увуко се црв, ко чума, спопаднуле ваш и тоња,
Сви мириси нестанули, трулина из свега воња,
Ни у чему кап лијека, ни у чему здравља зрно,
Црно – јуче, црно – данас, и сјутра ће бити – црно.
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МИТРОПОЛИТ

Је ли ово јавље времена потоњих,
И са њим причина из свјетова доњих,

Што из таме зрца, Саваоте Боже,
Ил се, збиља, збива – што бити не може,

Те на овом педљу литица и гора,
Обрели се нови Содом и Гомора,

Па, безумни – ткају, а, помамни – снују,
И, с Вечере Свете залогаје – бљују,

И на олтар пљује и највећа хуља,
А на глас с амвона сва некрст покуља,

И – као она Исуса – черечи,
Оног што, и за њу, пред Господом клечи,

Молећи да понор, под њоме, премости,
И у чашке врати разглобљене кости,

А на Његов призив Пресвете Тројице,
К сиједој му бради лете каменице,

Али ни пред једном, баченом из руку
Расрба домаћих с вјером у испљувку,

И пљуском мрзије, Старац пуноусти,
Ни оком не трепне, докле не изусти,

Молитву Господњу и пастирско слово,
И за оног што га, уз њих, каменово,

Да га из манитог лика преобрне,
У благочестивог сина Горе Црне,

На којој ће бити гомила највећа,
Она од камења из овог стољећа,

Што је у монашка упућено леђа,
Из монтенегринских врзина и међа,

Да из ње палаца, и свједочи – змија,
Овоземно бреме кир Амфилохија.

БИХОР

У дефтеру похрањени: Вук Милашин, поп Радина,
Раин Драго, Павле Беран, Живко Иван, Ђуро Марко...
Јекну коском из олтара, саврдака и градина,
Под лозаром, маховином, зеленбаћем и суварком.

Ришне вочић у прљагу, претил угич зачактара,
Над огњиштем жишка трепне, с карлице се скоруп слије,
Стрекну, потом, препелице: из врзина и омара
Проломи се алак хорде, надру чалме и газије,

У пламену писну свеци са икона и фресака,
С набикоца крв се сточи, кликне имам са мунара,
У нигдину робље крене, из дворова и чардака,
Из трешеља вирне глава будућега јањичара...

Сад и у ме и дефтере, ко ломаче пуне жара,
Упрте су кивне очи њиних некрст-потомака.

ПРАГ

Болест, која ме, као сипац,
Изнутра круни, већ подуго,
Можда и није – оно кобно,
Можда се, са њом, може дуго...

А што се тиче смрти саме
(И шта – кад дође час умрли?),
Нити сам миран, нити стрављен,
Нити јој бјежим, нит јој хрлим.

Прекорачи се за час тили
– Из крила земног у Божије,
Ал тај праг међу два свијета,

Са кога студен гроба вије
За пјеснике је хљеб насушни,
И вјечита со поезије.
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ГАВРАН

Одавно ли не одлазиш гдје си некад одлазио,
И не враћаш с гласовима каквено си доносио,
Од Косова до Мишара, кликујући са небеса,
Нит у кљуну крвавоме јуначкога носиш меса,

Још те, само, гусле памте, и помињу звуци струна,
Пророче и проклетниче, учесниче српских буна,
Са којима нестао си из витешке повјеснице,
И спао са десетерца на басне и сликовнице,

И тебе је ново доба, са јелове вите гране,
Протјерало у паркове, у градове, у апсане...
Мјесто силних оклопника, попанулих по бојишту,

Кљујеш кужне најлон кесе згомилане на сметлишту,
И шћућорен, са врапцима, испод голих стреха зебеш,
Црн гавране, тицо црна, црни дани, црни хљебе.

КОМОВИ

Не лаже нас пјесма, и не сумњам у њу:
Милошевог Ждрала гледао сам и ја,
Како копитима дочекује муњу,
И Плавско језеро на душак испија,

И слушао његов врисак са солила,
Од кога су комске дрхтале литице,
И како се са њим дозивала вила,
И капање суза Јеле удовице,

Па плакао, горко, за царством и круном.
Ал одбјеже, некуд, с гусала истина,
И у мук потону гудало са струном,

Сад ми се, сиједом, из горских дубина,
Гласка само гавран са крвавим кљуном,
И из ноћне таме дозива јејина.

ПОЖАР

По брдима земље српске, горе, опет, шуме старе,
Огањ креше вито грање, ждере папрат и шикаре,
Под пламеним језицима, точе сузе густе смоле,
И кезе се, пут небеса, ужарене листре голе,
Дрхти срна и зец плахи, и на жару пишти змија,
Пуца смрча, јечи јавор – а са њиме јечим и ја,
На гуслама несуђеним, несуђене струне цвиле,
И у диму колута се спепељена коса виле,
Претворени у огњишта – бусије и вилин-кола,
Замукли, над литицама, крик орла и цик сокола,
Збјежала се дивља звјерад у монашке испоснице,
Из дубина молчаница штекћу куне и лисице,
Пред најездом пиромана, под окриљем опште тмуше,
Горе шуме и са њима, гори дио српске душе,
Гори пјесма о дебелом буковоме оном хладу,
И хајдуку што у њему чобаницу љуби младу,
Сахне танки прут извора, у појилу вода кључа,
А у смрад се преобрео божанствени мирис луча,
Док лармају они што све прегрштима воде гасе,
Пљусни даждом са небеса, Сине Божји Христе Спасе,
И угаси жар у срцу, паливатре што се цери,
Избави нас од нас самих, и гареж нам с ума спери.
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Љ
убав је прва Божија ријеч, прва мисао 
која је прошла његовим умом. Рекао је: 
Нека буде свјетлост и била је љубав. И 
све што је створио било је добро и хтио 
је да остане такво какво је. И љубав је из-

вор свега, владарка свега“. Ове ријечи великог норвеш-
ког писца и нобеловца Кнута Хамсуна свједоче највећу 
истину а то је да је Бог љубав и да је извориште љубави. 
Његово само биће је Љубав. Бог слободно и из љубави 
ствара свијет и човјека. Бог хоће да човјек постоји. И 
управо љубав и слобода у човјеку ће постати оно што 
зовемо Икона Божија. Опет, та икона Божија даће 
човјеку могућност да постане саговорник, савјетник, 
пријатељ и друг Божији управо оно за шта је назна-
чен. У том љубавном односу, том љубавном дијалогу 
човјек постаје личност. Као личност постоји као кон-
кретно, јединствено и непоновљиво биће. Његова 
јединственост и непоновљивост стварају његов иден-
титет. Идентитет чини различитим једног човјека од 
другог. 

Тако је исто и са народима. Народи кроз своје 
постојање и историју стварају свој идентитет. Једин-
ственост и непоновљивост чине да буду различити 
од других народа. Идентитет једног народа се огледа 
у његовим вриједностима које су прије свега: вјера, 

духовност, нација, традиција, умјетност, култура, 
а као најљепши изданци једног народа пројављују 
се језик и писмо. Народ својим језиком говори а 
писмом записује и изражава све што је од вјечности 
и за вјечност. Када се идентитет и интегритет једног 
народа нађу у опасности да буду разбијене или чак 
избрисане из историје свијета, онда народ из себе 
рађа велике личности. Те личности стају на бранику 
одбране. Српски народ у Црној Гори је изњедрио у 
овим смутним и тешким временима кад овај свијет 
претендује да постане долина плача, једну изванред-
ну личност. Та личност је професор доктор Јелица 
Стојановић. Она је као професор Историје српског, 
старословенског, црквенословенског и савременог 
српског језика, која васпитава и образује генерације 
студената, позвана и призвана од свог народа да у 
једном тренутку стане на бранику српског језика и 
српског писма. Она је на тај позив одговорила својом 
слободом и љубављу и својом стручношћу. Стала је и 
даље стоји поносито на бранику освештаног језика и 
писма како их она назива. 

Она нема само бистар ум, широко и сјајно образо-
вање и културу, већ има и дубоки и лични осјећај и 
духовно виђење хришћанства, православног и све-
тосавског идентитета, у којем су језик и писмо јед-

Српски језик
на путу истине

Протојереј  С л о б о д а н - Б о б а н Јо к ић

Је л и ц а Ст ој а н о в ић ,  П у т с р п с ко г ј е з и к а и п и с м а ,  СК З,  Б е о г р а д ,  2016 ,  437 с т р а н а
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но од најљепших и најзначајнијих обиљежја, којим 
пишемо своју свештену историју и богослужбене 
књиге, а који нас чине оним што јесмо и што може-
мо и остати ако желимо као народ да трајемо и свје-
дочимо и да се сјећамо и тако да надживимо тешка 
искушења која су пред нама. 

Ова књига Пут српског језика и писма која је 
настала „у годинама када се огољена политика на-
домјешта и намеће науци, а фалсификати истини“, 
како се каже у напомени о овој књизи, представља 
праву и најљепшу ризницу у којој се налазе сва исти-
на и љепота које имају српски језик и српска ћири-
лица кроз своје вјековно наслеђе а опет у контексту 
„данашњих кретања и прилика“. О свим приликама 
и неприликама са којим се сусретала ћирилица од 
њеног првог именовања до данас, најбоље нам аутор 
ове књиге показује кроз дио који је назван Конти-
нуитет, распростирање и статус српске ћирилице – 
кроз вјекове и данас, које бих, ако на то имам право, 
посебно издвојио. Ова књига представља само један 
букет али велики, предивни величанствени букет из 
Јеличиног врта љубави и знања о српском језику и 
писму. 

Али о садржају књиге ће много 
боље и стручније говорити њене 
колеге професори, лингвисти и 
познаваоци словенског језика и 
културе. Ја ћу само још једном 
поновити да је Јелица права со-
колица која је надвила своја кри-
ла над својим птићима, који су 
језик и писмо да их чува од свега 
онога што долази споља и што им 
може наудити. 

Има храброст и одважност со-
кола а срце и тананост срне. Као да 

изговара ријечи о. Јустина којима она свој језик и 
писмо назива својом љубављу: 

„Не вређајте љубав у мени. Јер вређате моју једину 
бесмртност и моју једину вечност. А усто, моју једи-
ну бесмртну и вечну вредност. Јер шта је вредност, 
ако не оно што је бесмртно и вечно? А ја сам само 
љубављу бесмртна и вечна. То ми је све. Ја тиме и 
осећам, и мислим, и гледам, и чујем, и видим, и знам, 
и живим, и бесмртујем. Кад кажем: волим – ја тиме 
обухватам све своје бесмртне мисли, сва своја бе-
смртна осећања, све своје бесмртне чежње, све своје 
бесмртне животе. Са тим – ја сам изнад свих смрти 
и изнад свих небића, ја: срна сребрнаста, срна нежна, 
срна усплахирена“.

Можда опет да се сјетим свога али и Јеличиног 
пријатеља, који каже да би можда опет било боље да 
сам ћутао и тишином вам говорио. 
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„К’О ВЛАДАР, К’О ЧОВЕК, К’О ПЕСНИК,

ТИ СИ НЕБЕСНИК...“

Петар Прерадовић Његошу

П
рича о Петру Другом Петровићу Његошу је 
прича коју српски народ приповиједа и пре-
носи „с кољена на кољено“ од именовања Рада 
Томовога за насљедника старог Митрополи-
та Петра Првог – Светог Петра Цетињског, 

до данашњих, а биће и у све дане. Тако је на Цетињу, 
ове године, у издању „Светигоре“ и Цетињског ма-
настира, објављена занимљива и народу потребна 
књига „Свети Митрополит Петар Други – Цетињски 
Пустињак и Ловћенски Тајновидац“. У поднаслову 
читамо да је то књига житија, службе и акатиста. Да-
кле, књига врло разноликог садржаја, без „празног“ 
хода, о чему глагољиво свједочи и чињеница да су 
живот овог посебног српског јерарха, служба и ака-
тист му, смјештени међу двије књишке корице на 61 
страници.

Житије Светог Петра Другог, тропар и кондак на-
писао је Високопреосвећени Архиепископ цетињски 
и Митрополит црногорско-приморски г. Амфи-
лохије, са чијим благословом је књига и објављена. 
Житије Његошево није уобичајено, чак, ни за начин 
на који су писана друга житија у Цркви Христосовој. 
Текст који је написао Његошев сљедбеник на митро-
политском трону садржи обиље поузданих подата-
ка (јер су писани на основу пробране грађе и руком 
освједоченог зналца), о околностима у којима је Ње-

гош уведен у трон цетињских митрополита, о њего-
вом животу и смрти, божанским даровима којима 
га је Господ удостојио, а посебно важан и вриједан 
дио житија јесу пасажи којима Високопреосвећени 
Митрополит Амфилохије тумачи и понире у дубину 
Његошеве мисли, показујући, на тај начин, да је за 
темељно разумијевање Његоша нужно темељно тео-
лошко, православно образовање и васпитање.

Његош је од почетка своје службе Господу био 
„издвојен међу многима“. За Епископа је хиротони-
сан на Преображење Господње, године 1833, у Санкт-
Петербургу, у Преображенском храму, у присуству 
цара Николаја Првог, чиме је, „као ријетко ко прије и 
послије њега примио у двадесетој години Епископ-
ско служење и уз то бреме народно.“ Дакле, његова 
служба Богу није била „само“ литургијска, већ и 
„нешто“ „шира“, односно она је, у првој половини 19. 
вијека, и у околностима које су устројавале српско 
биће, по себи подразумијевала да је први представ-
ник народа пред Богом истовремено и први пред-
ставник народа у свијету, пред људима. Његош је 
то са пуном, трезвеном свијешћу појмио и примио 
као послушност „према Стрицу и народу“. Према 
тврдњи аутора житија „само нада у Живог Бога ук-
репљивала је овог Цетињског пустињака и самот-
ника у ношењу претешког Крста“, па је, тако, стицао 
и „лично мукотрпно искуство“ и сазнавао, опитно, 
Јеванђељске истине. Зато се може поклонити пуна 
вјера Митрополитовој ријечи да „Ловћенски Тајно-
видац не вјерује у Бога – Он Га зна, Он Га види у ду-
бинама свеукупног и човјечанског бића.“

Н о в е  к њ И г е

Књига о Његошу - свецу, 
пустињаку и тајновидцу

Д а мј а н  Ћул аф и ћ

„СВЕ ТИ МИТРОПОЛИТ ПЕ ТАР Д РУ ГИ –  Ц е т и њ с к и П ус т и њ а к и Ло вће н с к и Тај н о в и -
д а ц :  ж и т иј е ,  с л у ж б а и а к ат и с т “ ;   Из д а в ач и:  „Св е т и г о р а“ и Ц е т и њ с к и м а н ас т и р, 
2017,  61 с т р. 
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Вјера Петра Другог је била посебна и ту посеб-
ност је посвједочавао, ако не својим редовним при-
суством у цркви и служењем Свете Божанствене 
Литургије, онда свакако јесте својим умним дјелом, 
својим државничким ставом и корацима, и, конач-
но, својим упокојењем. Тако је, својим књижевним, 
теолошким и философским рефлексијама позивао, 
рецимо, потурице, да се окану „лажне вјере“ и „ње-
них посластица“, а да се приклоне Јеванђељском 
путу и преузму христосљедбеништво. Његово дје-
ло обилује чудесним и самосвојним богословским 
језиком, којим посвједочава опитност Његошевог 
православља; он је јерарх чисте вјере, којег је до дна 
бића потресла хришћанска истина и кључ да се Син 
Божији, наш Господ Исус Христос, очовјечио, под-

нио патњу одабраног Божијег створења, за човјека 
страдао људски, али је, на концу, „васкрсењем смрт 
поразио“. Зато и Митрополит Амфилохије Њего-
шево пјесништво назива „тајнозрењем“, и то чини с 
разлогом, јер је Његош созерцавао хришћанске ис-
тине (а хришћанство је вјера која се сва темељи на 
истини): „да је Бог Творац свега“, „да је Слово Божије 
(Бог Логос) све из ничега створило“, да се, по рије-
чима Цетињског самотњака, „Слово Божије обукло 
у человјечество“, као и да је свијет којим газимо 
„грдна мјешавина“, којом, на срећу свих православ-
них, „опет умна сила торжествује“. Ту заљубљеност 
у људски ум Његош је у себи пробудио дубоким 
промишљањем о свијету, адском окружењу у којем 
обитава, служби и Богу и народу, својом јасном пер-
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цепцијом и анализом друштва (ширег и ужег тери-
торијалног простора), налазећи у „малом велико и 
у великом мало“, и, коначно, закључио да само ум 
може човјека са Богом изједначити (или га, макар, 
учинити достојним Господа и Његовог страдања), 
док га лаживјера, злоба, завист и свака друга одли-
ка адске провенијенције „ниже скота ставља“. Али, 
као што је општепознато, Његошу се, као духовни-
ку, спочитава како није био у литургијској служби 
реван, но, и поред тога, што је, можебити, макар на 
основу свједочења савременика његових, истина, 
Његоша су и мудре српске главе прије Митрополита 
Амфилохија, и житија које му је написао, видјеле као 
светог човјека. Ево неколико примјера за то: у Риму, 
одбијајући да љуби вериге Светог Петра своју одлу-
ку образлаже тиме да „Црногорци не љубе ланце“, 
чиме је показао да је своје стихове слободи живио; 
његов пратилац сердар Ђуко Срдановић Његошеву 
вјеру је описао народним језиком: „Овај Свети Пе-
тар, што је у Риму, три пута се одрекао Христа, а наш 
Свети Петар, што је на Цетињу – није ниједанпут.“; а 
у „Религији Његошевој“ Свети Николај Охридски и 
Жички за Његоша каже да је његово дјело споменик 
његове „дубоке молитвености и непоновљиве све-
космичке религиозности“. Дакле, Његош је и раније, 
прије иницијативе садашњег Цетињског Митропо-
лита, у народу и од најумнијих Срба био виђен као 
светац. Нетљена десна рука Његошева, којом је на-
писана „Луча микрокозма“, само је потпора народ-
ном предању и увјерењу.

У свом државничком послу Његоша познајемо, 
на основу доступних историјских извора, предања 
и сведочења савременика, као окрутног и суровог. 
Али, говорећи о тој страни његове личности не тре-
ба пренебрегнути да је Његош био и владар и вла-
дика у исто вријеме, дакле, и водич и чувар народне 
православне вјере, и водич и чувар народа и његове 
територије, независности и слободе. Како је један 
одговоран владалац, у вријеме великих историјских 
кретања у Европи и на Балкану, у једној затуцаној, 
руралној и непросвијећеној средини и народу, наро-
ду без општије амбиције да напредује, да се образује, 
да успостави ред и формира друштво, том истом на-
роду могао да наметне устројство и прекине крвне 
освете „зла домаћега“, као снажан обичај и насљеђе, 
осим драконским мјерама? На тај начин преузимао 
је тежину одговорности на себе, а зарад општег, на-
родног добра и прегнућа. Митрополит Амфилохије 
га оправдава наводећи, као парадигму, и пророка 
Илију, који „у ревности за Закон Божији“ није био 
„милостивији“. С тим што је мучеништво Његоше-
во, Бог нека прости, било узвишеније од Илијиног 
(а и од многих других, библијских, пророка и ос-
талих Отаца Цркве), јер Његош је био владика који 
је носио претешко национално бреме, са тешком 
међународном ситуацијом (временско историјско 
приближавање Источном питању), турским пре-
сијама, хришћанским издајама и препуштањима 
стихији. У свему томе Његош, иако владар, није се 
одвајао од свог народа, већ је дијелио бојиште са 
својим људима, а у рату био и неколико пута рања-
ван: рана у ногу на Везировом мосту, рана приликом 

увођења закона у Црмници, тровање у Котору од 
римокатоличких Аустријанаца, затим, као владици, 
забрана служења у Боки и Далмацији, забрана сре-
тања са Православнима, забрана скупљања уља за 
манастир Острог... Дакле, Његошево мучеништво 
је многоструко, осјетио је свако страдање народно 
и црквено „на својој кожи“, а све „у борби за праву 
вјеру“.

Као књижевник Његош је темељио своје ствара-
лаштво на српској народној поезији, на хеленској 
мисли, посебно Питагори и Епикуру, богослужбе-
ним књигама, учио је од свог „свагда драгог настав-
ника, српског пјевца небом осијаног“ Симе Милути-
новића Сарајлије, али је, чини се, од свих учитеља у 
књижевности и философији отишао даље и досегао 
више висине. Као књижевник је био и веома активан 
у кореспонденцији са реформатором Вуком и мно-
гим другим, оновременим, умним, српским, и иним, 
главама.

О Ловћенском самотнику је, изгледа, још за његова 
кратка живота, знала културна Европа 19. стољећа. 
Писац житија нас је подсјетио да је, непун мјесец на-
кон Његошевог мирног уснућа у Господу, свештеник 
из Рисна Вук Поповић у свом писму Вуку Караџићу 
написао: „...сва је прилика да ћемо на Ловћену имати 
до неколико година манастир и Свеца...“ Његош је, 
по својој жељи, погребен у Цркви на Ловћену (у коју 
је пренесен 1855), у којој је почивао све до рушења 
цркве седамдесетих година прошлог стољећа.

Исцрпном житију слиједи „Додатак“, у којем је 
јрм. Петар (Драгојловић), у интимној исповијести, 
саопштио снагу Његошевог утицаја на његову од-
луку да се замонаши. Чак су, у Кондаку Светом Пе-
тру Другом, Ловћенском Тајновидцу, који је написао 
Митрополит Амфилохије, знаменити стихови Ње-
гошеви: „О Преблаги, Тихи Учитељу/ Слатка ли је 
света бистра вода/ С Источника Твога бесмртнога! 
....“, нашли своје прикладно мјесто, потврђујући да је 
Његошева поетика по свему била и остала молитве-
на и црквеној служби компатибилна.

Службу и Акатист Светом Петру Другом, коју 
је, с благословом Његовог Високопреосвештенства 
Митрополита црногорско-приморског господина 
Амфилохија, написала послушница Слађана Кадић, 
одликује изузетно богато и сочно, живо и живонос-
но, православно, хагиографско и нелимитирано из-
ражавање, као извор на којем се може напајати сва-
ка душа жедна српског, чистог, језика, непомућеног 
ријечима и мислима страног поријекла.

На крају, књига „Свети Митрополит Петар Дру-
ги – Цетињски Пустињак и Ловћенски Тајновидац“ 
је вриједан дар аутора свом народу и језику. Она се 
објављује у право вријеме и као најтврђа одбрана од 
погрда које на рачун једног од највећих словенских 
пјесника, а, свакако, богословски, опитно, посебно 
куриозитетног ствараоца, изричу еклатантно незна-
вени појединци. Чини се да се таквом мишљу во-
дио и писац житија овог цетињског самотника кад 
је животопис Његошев окончао ријечима: „Што те 
више споре и клевећу – ореол ти око главе мећу“.
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6. мај 
Храмовна слава Ђурђевих Ступова, 

катедралног манастира Епархије буди-
мљанско-никшићке, чија црква је пос-
већена Светом великомученику Георгију, 
прослављена је свечано и молитвено на 
дан празника. Свету Архијерејску Литур-
гијуслужио је Његово Преосвештенство 
Епископ будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије уз саслужење бројног свештен-
ства и монаштва Епархије. Током Литур-
гије Преосвећени Епископ је у чин чтеца 
произвео Вуксана Вешовића и Николу 
Бугарина.

Након Литургије, коју је појањем пра-
тио црквени хор Свете мати Анастасије, 
уприличена је трпеза хришћанске љубави 
на којој су празник Светог великому-
ченика Георгије, храмовну славу светој 
обитељи манастира Ђурђеви Ступови, 
на челу са Преосвећеним Епископом 
Јоаникијем, честитали бројни гости и 
пријатељи Епархије. У послијеподневним 
часовима одржана је традиционална све-
чана и свенародна Ђурђевданска литија 
кроз град Беране.

•
7. мај
На Недјељу раслабљеног и празник 

Светог мученика Сава Стратилата, у 
Трепчи у Бањанима одржан је III Сабор 
Бањана и Рудињана. Сабрање је почело 
Светом Архијерејском Литургијом коју је, 
у цркви Светог великомученика Георгија 
у Трепчи, служио Његово Преосвештен-
ство Епископ будимљанско-никшићки 
уз саслужење свештенства и монаштва 
Епархије и уз молитвено учешће вјерног 
народа.

•
Предавањем „Идентитет у кризи“ које 

је, у Никшићу, у недјељу 7. маја 2017, одр-
жао проф. др Богољуб Шијаковић, почела 
је традиционална културно-духовна 
манифестација „Дани Светог Василија 
Острошког“. Професор Шијаковић је, 
овом приликом, одликован највећим 
признањем Епархије будимљанско-ни-
кшићке – Медаљом Светог Георгија Пр-
вог степеназа љубав према светој Цркви 
и велики допринос у обнови црквеног 
живота у овој Епархији. 

•
8. мај
У оквиру манифестације „Дани Светог 

Василија Острошког“ у Никшићу je 
промовисана књига проф. др Алексан-
дра Стаматовића „Суђење Митрополиту 
Арсенију Брадваревићу“.

У представљању је учествовао 
Преосвећени Епископ Јоаникије 
који је навео да је ово књига о 
страдању Митрополита црно-
горско-приморског Арсенија 
Брадваревића, Цркве Божје и 
свештенства у послијератном 
периоду. То страдање је, према 
Владикиним ријечима, логичан 
наставак страдања које је Црква 
у току револуције претрпјела 
у Црној Гори, када је од стране 
комунистаубијен Митрополит 
црногорско-приморски свеште-
номученик Јоаникије Липовац 
и преко стотину свештеника и 
богослова.

•
10. мај
По благослову Његове све-

тости Патријарха московског и 
све Русије Господина Кирила, у 
склопу прославе Светог Василија 
Острошког, у посјету Епархији 
будимљанско-никшићкој 10. маја 
2017, допутовао је Његово висо-
копреосвештенство Митрополит 
ташкентски и узбекистански, 
глава средњеазијског митро-
политанског округа, Господин 
Викентије.

Митрополита Викентија је у 
Саборном храму Светог Василија 
Острошког у Никшићу дочекао 
Његово преосвештенство Епис-
коп будимљанско-никшићки 
Господин Јоаникије са свештен-
ством Саборног храма.

•
10. мај
У оквиру културно-духовне 

манифестације „Дани Светог 
Василија Острошког“, коју у 
Никшићу традиционално орга-
низују Епархија будимљанско-
никшићка и Црквена општина 
Никшић, одржана је промоција 
илустроване књиге прича за 
дјецу „Од пастира до Светитеља“. 
У представљању илустроване 
књиге прича за дјецу о Светом 
Василију Острошком, коју је, по 
благослову Митрополита црно-
горско-приморског Г. Амфило-
хија, издала ИИУ„Светигора“ у 
оквиру новоосноване дјечје биб-
лиотеке „Ћирилко“, учествовао је 
Његово Преосвештенство Епис-
коп будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије. 

•
11. мај
Његово високопреосвештенство 

Митрополит ташкентски и узбе-
кистански Г. Викентије, служио је 
на празник Светих апостола Јасона 
и Сосипатра, Свету архијерејску 
литургију у манастиру Светог апос-
тола и еванђелисте Луке у Жупи, код 
Никшића.

•
Поводом празника Светог Ва-

силија Острошког, храмовне сла-
ве Саборног храма у Никшићу, у 
четвртак 11. маја 2017, служено је 
свечано празнично бденије. Праз-
нично бденије, уочи празника Светог 
Василија Острошког, у никшићком 
Саборном храму, служили су Његово 
Високопреосвештенство Митропо-
лит ташкентски и узбекистански Г. 
Викентије, изасланик Свјатјејшег 
Патријарха московског и све Русије Г. 
Кирила и Његово Преосвештенство 
Епископ будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије уз саслужење бројног 
свештенства и свештеномонаштва 
Епархије. Бденију је присуствовао и 
Његово Преосвештенство Епископ 
кронштатски Г. Назарије, игуман 
знамените Александро-невске лавре. 
Високе госте из Руске православне 
цркве, те изасланика Владе Републи-
ке Србије г.-дина Марка Николића, 
пригодним словом поздравио је на-
длежни архијереј, Владика Јоаникије.

•
У оквиру „Дана Светог Василија 

Острошког“, културно-духовне 
манифестације која се ових дана 
одржава у Никшићу, у навечерје 
празника Светог оца нашег Василија 
Острошког Чудотворца, отворена је 
изложба фотографија „300 година 
Александро-невске лавре“.

Бројну публику, сабрану пово-
дом овог лијепог и несвакидашњег 
догађаја и уважене госте из Руске 
православне цркве: Његово Висо-
копреосвештенство Митрополита 
ташкентског и узбекистанског Г. Ви-
кентија, сталног члана Синода Руске 
цркве и Његово Преосвештенство 
Епископа кронштатског Г. Назарија, 
игумана знамените Александро-
невске лавре, поздравио је Епископ 
домаћин, Владика Јоаникије. Излож-
бу је пригодном бесједом отворио 
Преосвећени Епископ Назарије. Он 
је навео да је у Русији ове године 
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јубиларан датум – стогодишњица 
Октобарске револуције, а то што се 
догодило, прије сто година, тицало 
се, према његовим ријечима, не само 
Руске империје него цијелог свијета.

•
12. мај
Слава манастира, празник Светог 

Василија Острошког Чудотворца, 
торжествено и молитвено је просла-
вљен у острошкој светињи 11. и 12. 
маја 2017. љета Господњег.

Централном саборном Архије-
рејском Литургијом на платоу 
испред Горњег Острога началство-
вао је Његово Високопреосвештен-
ство Митрополит ташкентски и 
узбекистански Руске Православне 
Цркеве Г. Викентије, са Високоп-
реосвећеним Архиепископом 
цетињским Митрополитом црно-
горско-приморским и игуманом 
острошким Г. Амфилохијем и Пре-
освећеним Епископом будимљан-
ско – никшићким Г. Јоаникијем уз 
саслужење бројног православног 
свештенства и свештеномонаш-
тва. Литургији су присуствовали и 
Преосвећени Епископ диоклијски 
г. Кирило и Преосвећени епископ 
Назарије старјешина Александро-
невске лавре.

•
На празник Светог оца нашег 

Василија Острошког Чудотворца 
12. маја 2017, у послијеподневним 
часовима, Никшићем је прошла 
традиционална, свенародна Ли-
тија у славу и част Светог Василија 
Острошког и Тврдошког, небеског 
заштитника овог града.

Свечану Световасилијевску 
Литију предводили су Његово 
Високопреосвештенство Митропо-
лит ташкентски и узбекистански 
Г. Викентије из Руске Православне 
Цркве, Његово Високопреосвештен-
ство Архиепископ цетињски Мит-
рополит црногорско-приморски Г. 
Амфилохије и Преосвећена Господа 
Епископи: кроштатски Г. Назарије, 
игуман Александро-невске лавре, 
будимљанско-никшићки Јоаникије, 
захумско-херцеговачки Григорије, 
западноамерички Максим, ди-
оклијски Кирило уз учешће бројног 
свештенства и свештеномонаштва.

Светом и свештеном ходу при-
суствовао је више десетина хиљада 
вјерног народа.

•
14. мај
Његова Светост Патријарх срп-

ски г. Иринеј началствовао је Светом 
архијерејском Литургијом у Пећкој 
Патријаршији уз саборно саслужење 
епископа Српске Православне Цркве 
сабраних поводом почетка редовног 
заседања Светог Архијерејског Сабора 
Српске Православне Цркве.

Патријарху српском г. Иринеју 
саслуживали су Митрополити цр-
ногорско-приморски Амфилохије и 
загребачко-љубљански Порфирије 
и Епископи шабачки Лаврентије, 
средњезападноамерички Лонгин, 
жички Јустин, врањски Пахомије, 
шумадијски Јован, далматински Фо-
тије, бихаћко-петровачки Атанасије, 
будимљанско-никшићки Јоаникије, 
захумско-херцеговачки Григорије, 
рашко-призренски Теодосије, запад-
ноамерички Максим, франкфуртски и 
све Немачке Сергије, томочки Илари-
он, моравички Антоније и диоклијски 
Кирило.

Послије свете Литургије служен је 
чин призива Светог Духа за благосло-
вен и благополучан рад Сабора. Радни 
дио Светог Архијерејског Сабора запо-
чео је 15. маја 2017. године у Патријар-
шијском двору у Београду.

•
21. мај
У порти Саборног храма Светог 

Јована Владимира у Бару је синоћ одр-
жана свечана духовна академија пос-
већена новосаграђеном, првом храму 
Светог Петра Другог, Тајновидца Ло-
вћенског. Академији су присуствовали 
Митрополит црногорско-приморски 
г. Амфилохије, Митрополит миха-
ловско-кошицки Чешке православне 
цркве г. Георгије и господа Епископи 
буимљанско-никшићки Јоаникије, 
источноамрички Иринеј, пакрачко-
славонски Јован и диоклијски Кирило, 
директор канцеларије за вере Владе 
Србије Милета Радојевић, градона-
челник Бара Зоран Срзентић и друге 
угледне званице.

•
22. мај
У Бару је на празник Светог Јована 

Богослова, у присуству и уз молитвено 
учешће мноштва православних вјер-
ника, освештана прва црква посвећена 
Светом Петру II Ловћенском Тајнови-
дцу. Чинодејствовали су Архиепископ 

цетињски Митрополит црногорско-
приморски господин Амфилохије, 
Митрополит михаловско-кошицки 
Православне цркве Чешке и словачких 
земаља господин Георгије и господа 
Епископи будимљанско-никшићки Јо-
аникије, источноамерички Иринеј, па-
крачко-славонски Јован и диоклијски 
Кирило, уз саслужење многобројног 
свештенства. Након освећења новоса-
грађеног храма, који се налази у порти 
храма Светог Јована Владимира, у 
наставку је у барском саборном храму 
служена Света архијерејска литургија.

•
25. мај
Своју храмовну славу, Вазнесење 

Господње прославио је у четвртак 25. 
маја 2017, манастир Милешева. Свету 
Архијерејску Литургију служио је 
Његово Преосвештенство Епископ 
будимљанско-никшићки и админи-
стратор милешевски Г. Јоаникије, уз 
саслужење свештенства и монаштва 
Епархије милешевске. Појало је сес-
тринство манастира.

•
26. мај
У манастиру Пећка Патријаршија 

прослављен је молитвено и свечано 
празник чудотворне Пећке иконе 
Пресвете Богородице. С благословом 
Његове Светости Патријарха срп-
ског Г. Иринеја Свету Архијерејску 
Литургију служио је Његово Преос-
вештенство Епископ будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије уз саслужење 
свештенства и монаштва Епархија 
будимљанско-никшићке и рашко-
призренске.

•
28. мај
Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
служио је у Седму недјељу по Васкрсу, 
Недјељу Светих Отаца Првог Васељен-
ског Сабора, Свету Архијерејску Ли-
тургију у манастиру Ђурђеви Ступови.

•
Свети Архијерејски Сабор Српске 

Православне Цркве је на свом редов-
ном засједању у Београду 24. маја 2017. 
године, а на предлог Епархије буди-
мљанско-никшићке на челу са Њего-
вим Преосвештенством Епископом 
будимљанско-никшићким Г. Јоани-
кијем, у диптих Светих уврстио Свете 
Пивске, Величке и Горњеполимске 
мученике.
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Свети Архијерејски Сабор СПЦ је 
прибројао лику Светих Новомучени-
ка српских жртве нацистичког терора 
из Велике и Горње Ржанице постра-
дале 28. јула 1944. године, придру-
жујући им и 28 дјеце уморене глађу у 
плавском затвору 1941. године.

•
29. мај
У организацији Управе храма 

Светог Саве и издавачке куће Лагуна 
представљена је нова књига Његовог 
Преосвештенства Владике захумско-
херцеговачког г. Григорија Преко 
прага у крипти храма Светог Саве. 
Послије отпјеваног тропара Светом 
Вукашину, мученику јасеновачком, 
у препуној Светосавској крипти, 
публика је имала прилике да чује 
критичке осврте Владике будимљан-
ско-никшићког г. Јоаникија; драмског 
писца, песника и академика Љубоми-
ра Симовића; др Данијеле Јелић, про-
фесора књижевности на Филолошком 
факултету у Бања Луци; и аутора 
књиге Владике Григорија. 

•
3. јун
Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки и адми-
нистратор милешевски Г. Јоаникије 
служио је, на празник Светог цара 
Константина и царице Јелене, и Пре-
подобне Јелене Дечанске и Духовских 
задушница, заупокојену Архијерејску 
Литургију и парастос уманастиру 
Светог арханђела Михаила у Тари, 
код Пљеваља.

•
4. јун
Манастир Брезојевица код Плава, 

чија црква је посвећена Светој Троји-
ци прославила је,на празник Силаска 
Светог Духа на апостоле – Педе-
сетницу, литургијски и славски своју 
храмовну славу. Свету Архијерејску 
Литургију служио је Његово Преос-
вештенство Епископ будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије уз саслужење 
свештенства и монаштва Епархије и 
уз молитвено учешће вјерног народа 
овог краја.

Он је, овом приликом, Медаљом 
Светог Георгија првог степена одли-
ковао Бранислава – Брана Дашића 
„за немјерљиви допринос очувању 
и обнови манастира Брезојевице, за 
љубав према Цркви Божјој и српском 
роду“.

•
5. јун
Његово Преосвештенство Епис-

коп будимљанско-никшићки Г. Јоа-
никије служио је Свету Архијерејску 
Литургију другог дана празника 
Силаска Светог Духа на Апостоле у 
цркви Свете Тројице у селу Полице 
код Берана.

•
6. јун
Његово Преосвештенство Епис-

коп будимљанско-никшићки Г. Јоа-
никије служио је Свету Архијерејску 
Литургију трећег дана празника 
Силаска Светог Духа на Апостоле, 
у Саборном храму Светог Василија 
Острошког у Никшићу.

•
У Никшићу је, у организацији 

Епархије будимљанско-никшићке, 
Црногорско-руског културног цен-
тра и Института за српску културу, 
одржан Округли сто “Национална 
самосвијест и ћирилица” са којег је 
надлежним институцијама државе 
Црне Горе упућен захтјев за очување 
статуса српског језика и ћириличног 
писма. Рад Округлог стола, који је за-
вршни дио културне манифестације 
„Дани словенске писмености и кул-
туре“, састојао се из два дијела. Први 
дио је био посвећен излагањима 
учесника: Његовог Преосвештенства 
Епископа будимљанско-никшићко-
гГ. Јоаникија, Жељка Комненовића, 
предсједника Матице Боке, проф. др 
Јелице Стојановић, др Васиља Јово-
вића, доц. др Драге Бојовић, профе-
сора Веселина Матовића и књижев-
ника Милутина Мићовића.

•
7. јун
На празник Трећег обретења 

главе Светог Јована Крститеља, 
Његово Преосвештенство Епископ 
будимљанско-никшићки Г. Јоани-
кије служио је Свету Архијерејску 
Литургију у спомен-храму у Долима 
у Пиви. Током Литургије извршен 
је чин проглашења Светих Пивских 
новомученика, које је Свети Архије-
рејски Сабор СПЦ на овогодишњем 
прољећном засједањууврстио у ди-
птих Светих. Канонизоване су жртве 
злочина у Пиви, у чијим селима је од 
6. до 12. јуна 1943. нацистичкa Принц 
Еуген дивизија у чијем саставу је био 
велики број фолксдојчера и босан-

ско-херцеговачких усташа, побила 
1290 недужних душа, међу којима 
549 дјеце и омладине до 20 година. 
Само у Долима је на данашњи дан - 7. 
јуна, страдало 522 нејачи, од којих 
109 дјеце млађе од 15 година. Дола су, 
као највеће стратиште у овом крају, 
постала мјесто саборног спомена свих 
Пивских новомученика, а дан њихо-
вог спомена биће и даље 7. јун.

•
9. јун
У цркви Трећег обретења главе 

Светог Јована Крститеља у Долима у 
Пиви, служена је, на празник Свеш-
теномученика Терапонта, епископа 
сардијског, Света Литургија.

Свету Архијерејску Литургију 
служили су: Његово Високопреос-
вештенство Архиепископ цетињски 
Митрополит црногорско-приморски 
Г. Амфилохије, Њихова Преосвеш-
тенства Епископ пакрачко-славон-
ски Г. Јован и умировљени Епископ 
захумско-херцеговачки Г. Атанасије 
уз саслужење свештенства и свеште-
номонаштва.

У Литургији је молитвено учест-
вовао Његово Преосвештенство 
Епископ будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије, сабрано свештенство, мо-
наштво и вјерни народ Пиве и других 
крајева Црне Горе. Повод Литургији 
у храму Светог Јована Крститеља и 
Светих новомученика пивских јене-
давна канонизација ових новомуче-
ника. Осим епископа, сабрању је при-
суствовао и предсједник јасеновачког 
Одбора Светог Архијерејског Сабора 
Преосвећени владика Јован Ћулибрк 
и чланови Одбора. По одслуженој Ли-
тургији одржана је сједница Одбора 
за Јасеновац Светог Архијерејског 
Сабора Српске Православне Цркве, 
у чије име је Преосвећени Епископ 
Јован, прокоментарисао злочин који 
је у Пиви извршен над недужним 
православним српским живљем.

•
10. јун
Његово преосвештенство Епископ 

аустралијско-новозеландски Г. Силу-
ан посјетио је Епархију будимљанско-
никшићку.

Он је најприје посјетио катедрални 
храм Светог Василија Острошког у 
Никшићу, а потом га је примио Њего-
во преосвештенство Епископ буди-
мљанско-никшићки Г. Јоаникије.
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•
У организацији Института за срп-

ску културу, у Никшићу је одржан 
научни скуп „Др Љубомир Дурковић 
Јакшић – живот и научно стваралаш-
тво“.

Учеснике скупа, посвећеног живо-
ту и научном стваралаштву др Љу-
бомира Дурковића Јакшића, једног 
од најзначајнијих српских црквених 
историчара, културних дјелатника 
20. вијека, поздравио је, у име орга-
низатора, доц. др Будимир Алексић, 
предсједник Управног одбора Инсти-
тута за српску културу – Никшић. 
Љубомир Дурковић Јакшић је, према 
ријечима Његовог Преосвештенства 
Епископа будимљанско-никшићког 
Г. Јоаникија, био велики посвећеник 
науке, специфичан по много чему и 
као личност и као научник.

•
11. јун
У Недјељу Свих Светих, прву по 

Духовима, и Петровске покладе, 
Његово Преосвештенство Епископ 
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
служио је Свету Архијерејску Литур-
гију у манастиру Ђурђеви Ступови.

•
14. јун
На празник Преподобног Јустина 

Ћелијског, у манастиру Ћелије код 
Ваљева, свету архијерејску Литур-
гију служили су Епископ ваљевски г. 
Милутин, Митрополит црногорско-
приморски г. Амфилохије, Архиепис-
коп михаловско-кошички г. Георгије, 
Епископ будимљанско-никшићки г. 
Јоаникије, Епископ рашко-призрен-
ски г. Теодосије, Епископ аустра-
лијско-новозеландски г. Силуан и 
умировљени Епископ захумско-
херцеговачки г. Атанасије, уз саслу-
живање архимандрита Методија, 
проигумана манастира Хиландара, 
архимандрита Доротеја, старешине 
Светотројичног манастира у Бре-
дареду (Шведска), као и бројног 
свештенства и свештеномонаштва из 
више епархија. 

•
17. јун
Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
служио је на празник Свештено-
мученика Јоаникија, Митрополита 
црногорско-приморског Свету 

Архијерејску Литургију у манастиру 
Ђурђеви Ступови.

•
18. јун
У другу недјељу по Духовима, када 

наша Црква молитвено прославља 
Светог свештеномученика Доротеја 
и Преподобног Петра Коришког, 
Његово Преосвештенство Епископ 
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
служио је Свету Архијерејску Литур-
гију у манастиру Ђурђеви Ступови.

•
25. јун
У Коневском манастиру просла-

вљен је празник оснивача ове свете 
обитељи – преподобног Арсенија 
Коневског. Светом архијерејском 
литургијом је началствовао мјесни 
епископ Виборски и Проозерски Г. 
Игнатије, уз саслужење епископа Бу-
димљанско-никшићког Г. Јоаникија, 
епископа Кронштатског Г. Назарија и 
епископа Плесецког и Каргопољског 
Г. Александра.

•
26-27. јун
Његово преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
је посјетио Светоуспењски ставро-
пигијални пјухтитски манастир у 
Естонији.

Молитвено је присуствовао Светој 
литургији, а потом је у пратњи висо-
копреподобне игуманије манастира 
мати Филарете обишао манастирске 
светиње.

•
28. јун
Поводом празника Светог ве-

ликомученика косовског Лазара – 
Видовдана, служена је Литургија у 
Кингисепу на мјесту будућег храма 
посвећеног Светом Цару Лазару срп-
ском и Светом Цару Николају II ру-
ском. Литургију су служили Његово 
Пресвештенство Епископ будимљан-
ско-никшићки Г. Јоаникије и Његово 
Преосвештенство Епископ гатчински 
и лужски Г. Митрофан уз саслужење 
бројног свештенства и свештеномо-
наштва и уз присуство вјерног народа 
из Русије, Србије, Републике Српске 
и Црне Горе.

•
Већ неколико стољећа Духовну 

академију на Неви и Српску пра-

вославну цркву повезују најбољи 
односи. Треба имати у виду да, уз 
многобројне историјске догађаје, 
већ неколико свршених Академа-
ца изграђују Српску православну 
цркву у новијем добу и сада су ево 
прибројани и лику Светих. 28. јуна 
2017, Духовну академију је посјетио 
Његово преосвештенство Епископ 
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
и донио на дар икону Светог Мар-
дарија (Ускоковића), првог српског 
епископа Америке и Канаде, који је 
иначе Духовну академију завршио 
1916. Владика Јоаникије је напоменуо 
да су прије неколико мјесеци његове 
мошти обретене као нетрулежне у 
манастиру Светог Саве.

У знак захвалности владика рек-
тор – Архиепископ петергофски Г. 
Амвросије уручио је Епископу Јоани-
кију икону „Архиски Лик Христа“.

•
30. јун
Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоани-
кије служио је у на празник Светих 
мученика Мануила, Савела и Исма-
ила, Свету Литургију јерејског чина у 
манастиру Ђурђеви Ступови.

•
2. јул
Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоани-
кије служио је на четврту Недјељу 
по Педесетници, празник Светог 
Јована Шангајског, Свету Архијерејс-
ку Литургију у манастиру Ђурђеви 
Ступови.

•
5. јул
Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки и адми-
нистратор милешевски Г. Јоаникије 
служио је на празник Светог свеш-
теномученика Јевсевија, Светих 
мученика Зинона и Зине и Препо-
добне Анастасије Српске, Свету 
Архијерејску Литургију у манастиру 
Милешева. Литургији је присуство-
вао директор Управе за сарадњу с 
црквама и вјерским заједницама 
Републике Србије др Милета Радоје-
вић, који, на предлог Преосвећеног 
Епископа будимљанско-никшићког 
и администратора милешевског Г. 
Јоаникија, борави у радној посјети 
овој Епархији.

•
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7. јул
На празник Рођења Светог Јована 

Крститеља Његово Преосвештенство 
Епископ будимљанско-никшићки 
Г. Јоаникије служио је са свештен-
ством Свету Архијерејску Литургију 
у храму у Рожајама. Након светог 
Причешћа Преосвећени Епископ Г. 
Јоаникије предводио је празничну 
Литију која је опходила храм, а потом 
је преломљен славски колач и благо-
сиљано жито. Домаћин овогодишњег 
сабрања био је Миомир Ђуровић са 
породицом.

•
8. јул
Његово преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоани-
кије, уочи празника Тихвинске иконе 
Мајке Божије, служио је у Саборном 
храму у Никшићу, свечано вечерње 
богослужење са петохљебницом, уз 
саслужење бројног свештенства и 
свештеномонаштва Епархије буди-
мљанско-никшићке и Митрополије 
црногорско-приморске.

•
9. јул
У част празновања иконе Тихвин-

ске Богородице, чија се копија на-
лази у Саборном храму у Никшићу, 
Његово Преосвештенство Епископ 
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
служио је, у пету недјељу по Духовда-
ну, на празник Преподобног Дави-
да Солунског, Свету Архијерејску 
Литургију у Саборном храму Светог 
Василија Острошког у Никшићу.

•
12. јул
У цркви Светих апостола Петра и 

Павла у Бијелом Пољу, на Петровдан, 
Његово преосвештенство Епископ 
будимљанско-никшићки Г. Јоани-
кије служио је Свету архијерејску 
литургију уз саслужење свештенства 
и свештеномонаштва. Након што је 
преломљен славски колач и освешта-
но жито владика је благословио ово-
годишње домаћине Војиславку Бебу 
Минић са синовима, који су припре-
мили трпезу за вјернике. За домаћина 
за следећу годину пријавио се Сава 
Смоловић са супругом Андријаном.

С благословом Његовог преосвеш-
тенства епископа Будимљанско-ни-
кшићког господина Јоаникија Српска 
православна црквена општина 
Бијело Поље прославила је Петров-

дан традиционалном Литијом, у којој 
су се вјерници предвођени владиком 
и свештенством кретали од обновље-
ног звоника цркве Светих апостола 
Петра и Павла, до обновљеног трема 
цркве Светог Николе у Никољцу и 
назад.

•
13. јул
На празник Сабора Светих 

дванаест апостола, Његово Преос-
вештенство Епископ будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије освештао је 
новоподигнути храм Светог арханђе-
ла Гаврила у селу Сеоца код Андрије-
вице, а потом и одслужио Свету 
Архијерејску Литургију.

•
14. јул
На празник Светих мученика и 

бесребреника Козме и Дамјана, Света 
Литургија служена је у манастиру 
Милешеви. Литургију је служило 
свештенство и свештеномонаш-
тво милешевске Епархије, а Светој 
служби Божијој присуствовали су 
Њихова Преосвештенства Епископи 
будимљанско-никшићки и админи-
стратор милешевски Г. Јоаникије и 
бихаћко-петровачки и новоизабрани 
милешевски Г. Атанасије, који је на 
позив Владике Јоаникија дошао да 
обиђе и упозна Епархију милешевску.

•
15. јул
Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
служио је на празник Полагања ризе 
Пресвете Богородице Свету Архје-
рејску Литургију у цркви посвећеној 
данашњем празнику, која се обнавља 
у селу Кошутићи код Андријевице.

•
У манастиру Ђурђеви Ступови, 

представљена је књига „Едмонтонски 
Видовдан – Да се не заборави“, аутора 
Љиљане Рабреновић. У предста-
вљању књиге „Едмонтонски Видо-
вдан – Да се не заборави“, учествовао 
је Његово Преосвештенство Епископ 
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
који је запазио да ауторка са новом 
енергијом и великим искуством 
наставља да ради на националној 
причи, па ова књига представља 
свједочанство у нашем времену како 
људи који се труде могу да учине 
много и без велике помоћи са стране.

•
16. јул
Црквено-народни сабор у славу 

Светих апостола Петра и Павла, који 
се традиционално организује у мјесту 
Видрован код Никшића, одржан је у 
шесту недјељу по Духовима. Петров-
данско сабрање почело је Светом 
Архијерејском Литургијом, коју је у 
цркви Светих Јоакима и Ане, служио 
Његово Преосвештенство Епископ 
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
уз саслужење више свештеника ни-
кшићког намјесништва. Након свете 
службе Божје традиционала литија 
вјерног народа, предвођена Еписко-
пом Јоаникијем и свештенослужи-
тељима, прошла је кроз Видрован. 

•
16. јул
Поводом ктиторске славе Сабор-

ног храма Светог Василија Острош-
ког у Никшићу – празника Светог 
мученика цара Николаја Романовог, 
Његово Преосвештенство Епископ 
будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
служио је уочи празника свечано 
празнично бденије.

•
17. јул
На дан молитвеног прослављања 

Светог мученика цара Николаја и 
других са њим, Свету Архијерејску 
Литургију у никшићкој Саборној 
цркви служио је Преосвећени Епис-
коп Јоаникије уз саслужење више 
свештенослужитеља Епархије буди-
мљанско-никшићке. Прије Литургије 
Владике је у чин чтеца постригао 
Димитрија Башовића из Никшића.

•
19. јул
Манифестација „Дани руске кул-

туре“, коју, први пут у Црној Гори, ор-
ганизују Општина Беране, берански 
Центар за културу и Полимски музеј 
у сарадњи са Епархијом будимљан-
ско-никшићком, свечано је отворена 
у Полимском музеју у Беранама.

Његово Преосвештенство Еписко-
па будимљанско-никшићког Г. Јоани-
кија, замјеника амбасадора Русије у 
Црној Гори г.-дина Владимира Гурка 
и бројну публику поздравио је, у све-
чаној атмосфери, отварајући мани-
фестацију г.-дин Драгослав Шћекић, 
предсједник Општине Беране.
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•
20. јул
Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
служио је, на празник Свете муче-
нице Недјеље, Свету Архијерејску 
Литургију у цркви Светог великому-
ченика Георгија у Зминици код Жа-
бљака, поводом годишњице освећења 
овог храма.

•
21. јул
На празник Светог великомучени-

ка Прокопија, литургијски је просла-
вљена храмовна слава цркве, која је 
посвећена овом великом исповјед-
нику Божјем у Лепенцу код Мој-
ковца. Свету Архијерејску Литургију 
служио је Његово Преосвештенство 
Епископ будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије уз саслужење свештенства 
и монаштва Епархије.

•
Традиционална свечана свена-

родна литија у славу Божју, а у част 
Светог великомученика Прокопија, 
Небеског заштитника Мојковца и 
његових житеља, одржана је на овај 
свети дан, у послијеподневним ча-
совима. Литију, у којој је учествовао 
велики број вјерног народа Мојковца 
и околних мјеста, свештенства и 
монаштва Епархије будимљанско-
никшићке, предводио је Његово 
Преосвештенство владика Јоаникије. 

•
22. јул
Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
служио је у седму суботу по Духови-
ма, на празник Свештеномученика 
Панкратија, Свету Архијерејску 
Литургију у цркви Светог арханге-
ла Михаила у Милошевићима код 
Шавника.

Послије Свете службе Божије, у 
којој су вјерници приступили Светој 
Тајни причешћа, одржан је цркве-
но-народни сабор. Сабрање уочи 
празника Сабора Светог архангела 
Гаврила, који се празнује као љетњи 
Аранђеловдан и љетња је слава овог 
храма, установљено је, с благословом 
Његовог Преосвештенства Епископа 
Јоаникија.

Владика је са свештенством и вјер-
ним народом благосиљао и преломио 
славски колач и жито. Владика је са 

свештенством одслужио четрдесе-
тодневни помен Томиславу Жижићу, 
предсједнику Црквеног одбора. 

•
23. јул
У седму недјељу по Духовима, 

када наша Света Црква Православна 
молитвено прославља: Светих 45 му-
ченика, Светог Антонија кијево-пе-
черског и Пренос чесне ризе Господа 
нашег Исуса Христа, Његово Преос-
вештенство Епископ будимљанско-
никшићки Г. Јоаникије служио је 
Свету Архјерејску Литургију у мана-
стиру Косијерево у Петровићима, у 
Бањанима код Никшића.

Преосвећени Епископ је након 
Литургије освештао крсно знамење, 
које је братство Мирковић подигло за 
покој душа својих предака код храма 
Светог Јована Крститеља у селу Ма-
цаваре у Бањанима. 

•
24. јул
Његово Преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоаникије 
освештао је, на празник Свете вели-
комученице Ефимије, крсно знамење 
у манастиру Ђурђеви Ступови.

•
26. јул
На празник Сабора Светог Архан-

гела Гаврила, у манастиру Куманица, 
поводом манастирске славе Свету 
Архијерејску Литургију служио је 
Његово Преосвештенство Епископ 
будимљанско-никшићки и адми-
нистратор Епархије милешевске Г. 
Јоаникије, уз саслужење свештенства 
и монаштва Епархија милешевске и 
будимљанско-никшићке.

•
28. јул
На празник Светих Кирика и 

Јулите, на 73. годишњицу од геноцида 
у Велици, литургијским сабрањем 
прослављени су новоканонизовани 
Велички и Горњеполимски мучени-
ци, које је Свети Архијерејски Сабор 
Српске Православне Цркве, недав-
но, прибројао лику Светих српских 
новомученика.

Свету Архијерејску Литургију, 
у цркви Светих Кирика и Јулите, 
служили су: Њихова Високопреос-
вештенства Архиепископ цетињски 
Митрополит црногорско-примор-

ски Г. Амфилохије и Митрополит 
михаловско-кошицки Православне 
цркве Чешке и словачких земаља Г. 
Георгије, Њихова Преосвештенства 
Епископи пакрачко-славонски Г. 
Јован и надлежни Епископ буди-
мљанско-никшићки Г. Јоаникије и 
архимандрит Нектарије из Атинске 
архиепископије са Пелопоноза, уз 
саслужење бројног свештенства и 
свештеномонаштва и молитвено 
учешће великог броја вјерног народа.

Током Литургије ријечима до-
бродошлице уважене Архијереје 
поздравио је Преосвећени Епископ 
Јоаникије, захваљујући свима који су 
се сабрали на овај свети дан у Вели-
ци, поводом прослављања Светих 
новомученика Величких и Полим-
ских, који се ове године први пут 
прослављају као свети.

•
29. јул
Његово преосвештенство Епископ 

будимљанско-никшићки Г. Јоани-
кије, на празник Светог свештеному-
ченика Атиногена и мученице Јулије,  
служио је са свештеномонаштвом 
Свету архијерејску литургију у кате-
дралном манастиру наше Епархије 
Ђурђевим Ступовима.

•
30. јул
У осму недјељу по Духовима, 

посвећену Светим оцима Шестог 
васељенског сабора, када наша Света 
Црква молитвено прославља Свету 
великомученицу Марину – Огњену 
Марију, Његово Преосвештенство 
Епископ будимљанско-никшићки Г. 
Јоаникије освештао је храм посвећен 
Светој великомученици Марини на 
Улотини код Андријевице.

Након освећења цркве, Преосвеће-
ни Епископ је одслужио и Свету Ар-
хијерејску Литургију, а саслуживало 
му је више свештеника и свештено-
монаха Епархије будимљанско-ни-
кшићке и Митрополије црногорско-
приморске.

Светом богослужењу присуство-
вао је, у великом броју, вјерни народ 
овог краја, којима се ријечима архи-
пастирске бесједе обратио Владика 
Јоаникије, честитајући празник Свете 
великомученице Марине и храмовну 
славу новоосвештаног и украшеног 
храма.

•
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