
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
  

ПАРОХИЈСКИ ГЛАСНИК ХРАМА „СВЕТА ТРОЈИЦА“ 
ВАНРЕДНО ИЗДАЊЕ ЗА МАЛУ ГОСПОЈИНУ  

HOLY TRINITY SERBIAN ORTHODOX CATHEDRAL PARISH HERALD 
SPECIAL ISSUE FOR THE NATIVITY OF MOST HOLY MOTHER OF GOD 

МЕЛБУРН, ПОНЕДЕЉАК 21. СЕПТЕМБАР 2020.  БРОЈ 55  ГОДИНА II  



2 
 

ГЛАСНИК СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ПАРОХИЈЕ  
И ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ СВЕТА ТРОЈИЦА 

 

Гласник је наследник часописа који је 
ова Црквена општина издавала пре неко-
лико деценија. Факсимил насловне стране 
је на слици десно. 

Икона на насловној страни корица: 
Рођење Пресвете Богородице, црква Свете 
Тројице у Мелбурну, Аустралија. (Иконо-
графски атеље Минић, 2008.) 
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СВИМ НАШИМ ПАРОХИЈАНИМА И ПРИЈАТЕЉИМА ПАРОХИЈЕ СВЕТА ТРОЈИЦА У МЕЛБУРНУ, 
ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПРАЗНИК РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, СА МОЛИТВОМ БОГОМАЈЦИ: 

ПРЕСВЈАТАЈА БОГОРОДИЦЕ СПАСИ НАС! 

TO ALL OUR PARISHIONERS AND FRIENDS OF THE PARISH OF HOLY TRINITY WE WISH A VERY 

HAPPY FEAST OF THE NATIVITY OF THE MOTHER OF GOD – THE THEOTOKOS, WITH A 

PRAYER: 

O MOST HOLY THEOTOKOS SAVE US! 

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СРПСКОМ ГЛАСУ КОЈИ ЈЕ  
ПОМОГАО ШТАМПАЊЕ ОВОГ ВАНРЕДНОГ ИЗДАЊА. 
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РЕЧ УРЕДНИКА

Драга браћо и сестре, 
Време у коме живимо, а које је означено ко-

рона вирусом, мења многе ствари у нашим жи-
вотима. Оно нам појашњава, између осталог, 
поглед на живот, открива важност суштинских 
ствари, приводи нас к познању Истине – Богу.  

Да смо разговарали са највећим умом на 
свету, у јануару месецу ове године, ништа нам 
не би могао помоћи у разумевању онога што је 
долазило. Ко би могао да предвиди да ћемо изгу-
бити слободу у „најслободнијим земљама“ овога 
света? Просто, то није било лако поверовати.  

Међутим, као што нам је сада јасно, управо 
се то десило. Изгубили смо слободу молитве О-
номе који једино може помоћи. Ми се молимо 
Богу речима: „Лекару душе и тела“. Они који да-
нас управљају нашим животима не верују у то да 
је Бог „лекар душе и тела“. Због тога су прогла-
сили Цркву као неважну установу, као нешто 
што је у реду у времену када „руже цветају“, али 
ако се деси да се дешава нешто важно, онда 
Црква постаје неважна.  

То може да одлучи само онај ко не верује у 
Бога односно коме је Бог део фолклора, спољ-
них ефеката, део који нешто значи само онда 
ако тако властодршци одлуче.  Ово значи да је 
нама, сваком појединцу, свакој личности, оду-
зета слобода.  

Важно је разумети да у разним диктатурама 
тотална забрана богослужења није била на 
дневном реду. Ми смо се борили деценијама 
против комунизма и њихове диктатуре, веру-
јући да кад они оду да долази слобода. Они су у-
бијали своје противнике, злостављали их, затва-
рали у затворе, а ови модерни комунисти, под 
видом „борбе за наше добро“ држе комплетно 
народе у затвору и забрањују им да се моле Богу. 
„Не бојте се оних који убијају тело“, говорио је 
Спаситељ, „већ се бојте оних који душу уби-
јају“.  

Верујући у Онога који је рекао: „Ја сам с вама 
у све дане до свршетка света“, ми се живимо у 
нади да је Господ са нама, веран своме обећању. 
У том смислу покушавамо да вас све обрадујемо 
сваке недеље, припремајући Гласник кратким, 
поучним и охрабрујућим текстовима.  За Васкрс 
смо издали ванредно издање у облику 

штампаног часописа, који је наишао на добар 
пријем. Овога пута издајемо Госпојински Гла-
сник, који вам представљамо, у нади да ће бити 
од користи за вашу духовну борбу у ово време.  

Позивамо вас да нам пишете, ако имате неки 
интересантан текст који бисмо могли објавити 
у нашем часопису. Ако сте били у некој од на-
ших светиња те имали одређено духовно искус-
тво. Ако имате нека питања на која бисте же-
лели одговор. Можемо преко нашег гласила да 
вам дамо одговор од кога би имали користи и 
други парохијани. У сваком случају, желимо да 
нагласимо да овај часопис припада свима вама.  

Такође, желимо да вам саопштимо како је 
сасвим у реду да пошаљете и ваше критике на 
наш рад. Ако нам кажете шта мислите о нашем 
раду, помоћи ће нам да поправимо оно што је за 
поправку. Уредништво ће сваку примедбу при-
мити са захвалношћу.  

И, на крају, не заборавите да је наша вера, 
вера наде, и да увек можемо и требамо, заједно 
са апостолом Павлом, да кажемо: „Јер знамо, 
ако се наша земаљска кућа, тјелесни шатор, раз-
руши, имамо здање од Бога, кућу нерукотво-
рену, вјечну на небесима“ (2Кор. 5,1).  

Уредништво Гласа честита свима празник 
Рођења Пресвете Богородице и од Бога свако 
добро жели!          Прота Милорад Лончар 
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ПОСЛАНИЦА СВОЈОЈ ДУХОВНОЈ ДЕЦИ У ВИКТОРИЈИ 
Владика Силуан аустралијско-новозеландски 

Преподобно монаштво, богољубиво свеш-
тенство и верни народе, драга ми духовна децо 
Светосавске нам Цркве у Мелбурну и широм 
државе Викторије, 

Брижљиво пратећи и делећи са вама као 
архипастир, у духу и молитви невољу коју про-
лазите задњих недеља и месеци у изолацији од 
својих Светих храмова, од својих породица и 
ближњих, лишени прекопотребног ослонца за 
борбу са изазовима у којима се налазите, желим 
да вас као духовни родитељ, колико је то могуће 
путем ове посланице, подржим, охрабрим и 
укрепим, да са вама поделим терет крста који 
носите. 

Живот на земљи, како је говорио велики 
Владика Раде, је често чаша жучи која иште 
чашу меда, а која се некако најлакше испија 
када је смешана.  

Година у којој се налазимо по свему судећи 
ће бити упамћена као она која је донела са со-
бом велике друштвене промене, која је проја-
вила дух друштва у коме живимо, изнела на 
површину оно најплеменитије, а и најружније.  

Из ведра неба наше ужурбане „извесне“ сва-
кодневнице рада и обавеза, наишао је мрачни 
облак који је уместо кише донео страх, неизве-
сност и панику; свет маски, изолације, ограни-
ченог кретања и полицијског часа; кажњавања и 
хапшења. Затворене су нам Цркве налогом 
државе као „не есенцијалне друштвене инсти-
туције“, затворене су школе, послови изгуб-
љени, болести психе утрострученe и многи жи-
воти изгубљени. У овом мраку, више духовном 
него материјалном, у коме је у већем делу ста-
новништва наступила парализа духа за дубљи 
поглед и анализу ствари, као Православни 
Хришћани смо се нашли пред испитом наше 
вере. Наш редовни животни ритам, укључујући 
и богослужбени, нагло се променио, све је без 
најаве и времена за припрему стало, изменило 
се. 

Суочени са овим изазовима хитали смо тамо 
куда су нас својим примером водили свети апо-
столи, Оци и мученици, а и наши свети преци, 
ка Господу Христу, коленима на земљу а погле-
дом ка Небу.   

Тако и данас, иако се једино држава Викто-
рија међу осталим државама и територијама 
Аустралије налази под оваквим тешким рес-
триктивним мерама и околностима, не треба гу-
бити наду, и малаксавати духом, већ се чврсто 
држати Христа, Јединог Истинитог Ослонца на-
шег, Утехе наше, Наде наше, Живота и Све-сми-
сла нашег.  

Удаљени не својом вољом, већ законом моћ-
ника овога света од наших Светих храмова, 
треба да се сетимо речи Светог апостола Павла 
да смо призвани да будемо истрајни у молитви, 
у свако доба се обраћајући Господу (Еф. 6, 18), 
да смо храм Духа Светога (1 Кор. 6, 19), да се о-
денемо у свеоружје Божије да бисмо могли да се 
одржимо у борби против лукавства ђаволског, 
јер није наш рат против крви и тела, него про-
тив поглаварства и власти, и господара таме 
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овога свијета, против духова злобе у поднебесју 
(Еф. 6, 11 - 12).  

Апостоли Христови су на телу своме понели 
многе ране Христа ради (2 Кор. 5, 8 -12), међу-
тим, оставили су нам пример да имамо сваку ра-
дост када паднемо у различита искушења, зна-
јући да кушање наше вере гради трпљење, а трп-
љење нас уса-
вршава, чисти 
и води ка савр-
шенству (Јак. 
2–4).   

Као 
Хришћани, да-
нас смо посе-
бно призвани 
да будемо све-
тлост свету 
који је запао у 
велики мрак 
безнађа. Јер 
безбожност ло-
гично води у 
безнађе. Свет 
већ одавно не 
гледа ка небу, 
он је свој 
поглед прико-
вао за земљу. 
Одавно савре-
мени човек 
живи хоризон-
талним живо-
том, изгубивши 
своју вертикалу односа са Небом - са Богом, у 
тумарању своме тражећи искључиво излаз у чо-
веку и у човечанским решењима, а тиме остаје 
незасићен, незадовољан и очајан.  

Сетимо се да је Христос наша победа, наша 
радост у свакој тузи па и овој, наш пут кроз 
бурно море овога живота, наша Истина и Жи-
вот.     

Налазећи се у изолацији, важно је да се се-
тимо да никада нисмо сами. Са нама поред уку-
ћана су Господ, Пресвета Богородица, наша 
Крсна Слава, наши Анђели Чувари и сви Свети. 
Такође, ми смо као уди једнога Тела Цркве Хри-
стове, увек једни са другима у молитви и у Све-
том Приносу Литургијском. Управо сада, у овој 
невољи, треба да покажемо народима око нас да 
имамо чврст ослонац и наду непоколебиву у 

Ономе који је победио паклену тријаду: смрт, 
грех и ђавола.  Када нам је тешко, клекнимо 
пред своје иконе и отворимо срце кроз сузну 
молитву Господу, па ће пасти сав терет са нас. 
Господ је извор сваке утехе, наше је само да за-
вапимо у своје и у име поробљеног народа, 
Господе опрости и помози! Умилосрди се 

Господе, не гле-
дај на слабости 
и грехе наше, 
него притекни 
у помоћ надо 
наша, прибе-
жиште наше, у-
техо наша! 

Доћи ће 
крај и овом 
искушењу, али 
важно ће бити 
какви ћемо из 
овога изаћи.  О-
вај облак кризе 
који је наишао 
на свет, дат нам 
је као прилика 
да преиспи-
тамо себе, да 
дубље проце-
нимо све наше 
досадашње жи-
вљење, наше 
поступке, наш 
однос према 
Богу и ближ-
њима, према на-

шој вери и Светој Цркви.   
Завршавајући своју посланицу вама упуће-

ној, Цркви Божијој у Викторији, желим да 
похвалим све свештенство Архијерејског наме-
сништва мелбурнског за труд, бригу, безрезер-
вно давање себе, својој пастви, у ове дане вели-
ких испита за Цркву Христову.  

Нека вам Господ прими ову жртву као мио-
мирисни дар служења Његовом Телу, Светој 
Цркви Његовој. 

Поздрављам и похваљујем све наше Црквене 
одборе и помоћне организације при нашим 
Црквеним општинама и Мисионарским парохи-
јама који верно и вредно у овим ванредним о-
колностима чине све за очување наших 

Владика Силуан (у средини) у нашој цркви на Духове 2020. Слева надесно стоје 
прота Петар Дамњановић, потпредседник Црквеног одбора Света Михајловић, 

владика Силуан, председник ЦО Петар Дамјанац, старешина храма прота 
Милорад Лончар 



7 
 

Светиња. Нека вас Господ све изобилно благо-
слови и дарује за вашу љубав према Светој 
Цркви. 

Поздрављам и наше преподобно монаштво, 
благодарећи вам што молитвено бдијете за спас 
Стада Христовог и добро света. Нека вам Бог 
подари снаге да му верно до краја свој крст 
изнесете. 

Поздрављам све вас љубљене, верне Епар-
хиоте у Христу Господу. Нека Господ утеши 
срца ваша, нека вас изобилно дарује сваким бла-
гословом, да му до краја верно послужите на 
добро и спасење, дарујући вам изобиље своје ра-
дости и снаге.  

Жалећи што нисам у стању да вас телесно 
посетим и са вама поделим терет који носите 
због затворених граница и рестриктивних мера 
која су на снази, иако физички одвојен, опет сам 
са вама непрестано у молитвама и мислима. 

 

Поздрављајући све вас у Господу Христу, це-
ливам вас целивом мира и љубави, 

Ваш молитвеник пред Господом, 
 

С Божјим благословом, 
+Еп. Силуан

ЧЕСТИТКА ЦРКВЕНОГ ОДБОРА 

прави Кола српских 
сестара, на челу са 
председницом, сес-

тром Цвијом Глоговац, 
честитамо славу Колa, 
Малу Госпојину, с молит-
вом заштитници Кола 
сестара да чува и штити 

наше сестре, како би наставиле свој вредни рад 
у Парохији, на добро свих сестара у Парохији, 
као и свих парохијана! 

За Црквену управу  
Петар Дамјанац 

Председник 

ЧЕСТИТКА ПЕНЗИОНЕРСКОГ ДРУШТВА 

рага председнице и 
све чланице Кола 
српских сестара 

„Мајка Јевросима“, 
Рођење Пресвете Богоро-

дице је велики празник, посе-
бно за нас у парохији Св. Тро-
јица у Бранзвику, кад про-
слављамо славу нашег Кола 

српских сестара. 
Пензионерско друштво при нашој парохији 

жали што ове године, због ограничења услед коро-
навируса, нисмо у могућности да свечано просла-
вимо вашу славу онако као што смо у протеклим го-
динама. Међутим, овога дана ћемо бити у молитве-
ној заједници са свима вама. 

Користимо ову прилику да вам преко нашег Па-
рохијског гласника честитамо славу, са молитвом 
драгом Богу да се што пре вратимо у наш храм и 
наставимо редован црквени живот. 

За одбор и чланство Пензионерског друштва, 
Боса Самарџић 

 

У Д
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СТРАХ И ЊЕГОВЕ СЛУГЕ 
дипл. економиста Јелена Обрадовић 

д проглашења пандемије корона вируса у 
протеклом периоду, били смо, а на 
несрећу и даље смо изложени свеопштем 

медијском, и у свакодневном животу масовном, 
тамном и безизлазном притиску, који за циљ 
има изазивање и буђење највећег човековог не-
пријатеља – СТРАХА.  

Међутим, данас када бисте прегледавали Је-
ванђеље употребљавајући компјутерска пома-
гала, видели бисте да су три речи које се нај-
чешће појављују: НЕ БОЈТЕ СЕ! 

Дакле, Господ нам кроз Јеванђеље непре-
кидно указује на ову универзалну чињеницу 
која важи, и мора да важи, поготово у време-
нима великих искушења као што је ово у коме 
тренутно обитавамо; а то је управо време када 
је наша вера стављена на тежак тест.  

Увек постоји избор између два пута којима 
бирамо да кренемо. Један је тежак, али и једини 
исправан пут – близак Богу, пут са Богом, пут 
без страха, пут покајања и спасења. Постоји и о-
нај други, наизглед лакши, али неисправан, зао 
пут: самоуништења препуног страха и панике, 
пут без Бога. Страх – реч која је универзална и 
тако својствена сваком од нас. 

Уколико желимо да признамо сами себи да 
смо без обзира на материјални статус, 

образовање, репутацију, углед, моћ и престиж – 
односно без обзира на овоземаљске компоненте 
– у ствари мали, сиромашни, боси и наги; уко-
лико се загледамо у себе, спознајом у самоћи 
недокучивих дубина нашег унутрашњег бића, 
схватићемо да се само уз Божију Милост и по 
Божијој Промисли можемо спасити.  

Па где је онда ту место за страх? Ако постоји 
страх, од чега? Од вируса или од смрти? Чега се 
то непрекидно и страшно бојимо? 

У сада већ култној књизи „Несвети, а свети” 
руског архимандрита, сада већ митрополита и 
игумана Сретењског манастира у Москви Ти-
хона (Шевкунова), митрополит Тихон сведочи о 
једном догађају када се верни народ окупио у 
манастиру. Наиме, приупитавши присутне: „Да 
ли Господ воли све људе?“, уследио је одговор 
већине са „Да“.  

Међутим, баћушка је одговорио: „Не, Господ 
не воли плашљиве људе.“ 

Покажимо, драга браћо и сестре, у овим 
тешким временима искушења за цео свет, да 
смо доследни потомци наших предака и наших 
Светих Отаца који су своју веру у Бога, храброст 
и снагу много пута показали и доказали.

ПOРУКА СЕСТРАМА ОД УПРАВЕ КСС "МАЈКА ЈЕВРОСИМА" 

Драге сестре, парохи-
јанке наше парохије и 
чланице Кола српских 
сестара, 

Први пут од осни-
вањa нашега Кола, нажа-
лост, нећемо моћи да се 

скупимо и прославимо нашу славу, Рођење Пре-
свете Богородице, на свечан и достојан-
ствен  начин, онако како смо то све ове доса-
дашње године радиле. Свима нам је жао због 
тога. Али, пошто ништа не зависи од нас, учини-
ћемо оно што можемо. Ми ћемо организовати 
да се тога дана на Светој литургији благослови 
колач и жито, да се наши свештеници са 

домаћицом славе, сестром Ружицом Савић, по-
моле за све нас. Позивам и вас да тога дана, то-
ком Литургије, и ми придружимо своје молитве 
Пресветој Дјеви Марији, заштитници нашега 
Кола, да нас све штити од корона вируса и сваке 
друге невоље.  

Надам се да ће, Божијом помоћи, ова невоља 
ускоро проћи те да ћемо опет, заједно са свима 
вама, наставити наш рад при храму, а на добро 
свих нас, наше Парохије и Црквене општине. 

Све вас поздрављам и честитам славу Кола 
српских сестара! 

Цвија Глоговац 
Председница 

О
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РЕЧ НА РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
свети Јован Дамаскин 

одите сви народи, сав род људски, 
сваки језик и узраст и свако звање, да са 
радошћу празнујемо рођендан Радости 
свега света. Јер ако незнабошци са сва-

ком чашћу прослављаху рођендане богова сво-
јих, који лажним митовима обмањиваху ум и 
помрачаваху 
истину, и рођен-
дане царева својих, 
носећи им свако 
дар помоћи својој и 
притом на штету 
свога иметка, ко-
лико ли већма ми 
треба да честву-
јемо рођендан Бо-
городице, Којом се 
сав род људски 
исправи, Којом се 
жалост праматере 
Еве претвори у ра-
дост? Јер она, Ева, 
чу одлуку божан-
ску: У мукама ћеш 
рађати децу, а Ова, 
Богородица, чу 
речи: Радуј се, Бла-
годатна! Она чу: 
Бићеш потчињена 
и ужу своме, а Ова: 
Господ је с Тобом 
(1 Мојс. 3, 16; Лк. 1, 
28). 

Шта ћемо, 
дакле, принети 
Мајци Речи, него 
реч? Сва твар нека 
празнује са нама и 
нека хвали Ане свете порођај најсветији, јер је 
родила свету Ризницу добара неотуђивих Јер 
Њоме – Богородицом, Творац је кроз људску 
природу сву твар претворио на боље. Јер ако је 
човек, постојећи између духа и материје, свеза 
све видљиве и невидљиве твари, онда је Реч 
Божја – Творац, сјединивши се са природом 
људском, преко ње се сјединио и са целокупном 
творевином. 

Празнујмо, дакле, данас разрешење људске 
неплодности, јер се овим пресече немаштина 
добара. Али, зашто се од нероткиње роди Дјева 
Мати? Зато што је требало да Једино Ново под 
сунцем, главно и највеће Чудо, чудима буде при-
премљено и постепено се од мањег узиђе на оно 

што је више. А и-
мам и други разлог, 
узвишенији од овог 
и божанскији. При-
рода се, наиме, по-
беђује благодаћу и 
стоји бојажљиво, не 
усуђујући се да 
прва крене. Пошто 
се, дакле, од Ане и-
мала родити Бого-
родица Дјева, зато 
се природа није у-
суђивала да преду-
хитри плод благо-
дати, него је остала 
бесплодна док бла-
годат не произра-
сте род. Јер је тре-
бало да буде прво-
рођена Она која је 
имала родити 
Прворођенога све 
твари, у Коме све 
постоји (Кол. 1, 
15.17). 

О блажени 
супрузи Јоакиме и 
Ано, вама је дужна 
сва наша природа, 
јер је кроз вас при-
нела Дар Творцу, 

Дар изнад свих других дарова – чесну Матер, је-
дину достојну Саздатеља! О преблажено бедро 
Јоакимово, из којега произађе семе пречисто! О 
предивна материцо Анина, у којој се постепено 
уобличи и узрасте и роди се Дете пресвето! О 
утробо, која си носила у себи живо и одушев-
љено Небо, пространије од небеских прос-
транстава! О гумно, које си донело Стог живо-
творне пшенице, као што и сам Христос негде 

Х

Чувена Владимирска икона Пресвете Богородице (XII век) 
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рече: Ако зрно пшенично, паднувши у земљу не 
умре, онда једно остане (Јн. 12, 24)! 0 груди, које 
сте дојиле Ону која је дојила Хранитеља света! 0 
чудеса над чудесима, и предивних ствари над 
предивнима! Али је и требало тако да се Божје 
неисказано и снисходљиво оваплоћење најави и 
припреми чудесима. 

Али, како ћу да продужим даље? Ум ми је 
скоро у вансебности, а страх и љубав ме по пола 
разделише; срце ми бије, а језик ми се завезао. 
Не могу да издр-
жим ову радост. 
Побеђен сам чу-
десима, преоду-
шевљен постадох 
од љубави. Нека 
одступи страхо-
вање, нека побе-
ђује љубав, нека 
пева лира Духа 
Светог. Нека се 
радују небеса и 
нек се весели 
земља (Пс. 95, 11). 

Данас се двери 
нероткиње отва-
рају, и рађа се де-
вичанска Двер бо-
жанска, из Које ће 
и кроз Коју ће 
Бог, Који је изнад 
свих бића, теле-
сно у васељену 
ући, сходно ре-
чима Павла који 
чу неисказане 
речи (Јевр. 1, 6; 
Кол. 2, 9; 2 Кор. 12, 
4). Данас из ко-
рена Јесејева 
Шибљика про-
израсте, из Које 
ће произаћи свету Цвет Богоипостасни. 

Данас од земљане природе Небо на земљи 
саздаде Онај који је некада од вода створио и на 
висину поставио свод небески. И заиста је ово 
Небо много од овога чудесније и божанскије: 
јер Онај који је на ономе сунце створио, Сам се 
из овог Неба рађа као Сунце Правде. – Две при-
роде Он има, макар безглави Монофизити побе-
снели; једну има Ипостас, макар Несторијанци 

пресвиснули. – Јер Светлост Вечна, што од 
Вечне Светлости предвечно има биће своје, 
Светлост духовна и бестелесна, од Дјеве се ова-
плоћује, и као Женик из чертога произилази, и 
Бог будући, човек касније постаје, да као Див с 
радошћу прође пут наше природе, и кроз стра-
дања до смрти дође и свеже Јакога и преотме му 
плен његов, то јест нашу природу, и у небеску 
земљу поврати овцу заблуделу. 

Данас Син дрводељин, Свеуметнички Логос 
Онога који је све 
Њиме створио, 

свемоћна 
Десница Бога 
Вишњега, наош-
трив Духом као 
прстом Својим о-
тупелу секиру 
природе наше, на-
чини Себи живу 
Лествицу, чија. се 
основа на земљу 
ослања а врх Њен 
је до самог неба, и 
на Њој Бог по-
чину – као што Јој 
и Јаков слику ви-
де – и преко Ње 
Бог сиђе непре-
ходно, боље рећи 
спусти се снис-
ходљиво, и на 
земљи се јави и са 
људима поживе (1 
Мојс. 28, 12-13; 
Варух 3, 38). Јер 
то је Његов сила-
зак, и снисходеће 
понижење, и жив-
љење на зем-љи, и 
познање Његово 
које нам даде на 

земљи. На земљу се ос-лања духовна Лествица – 
Дјева, јер има своје порекло са земље, а врх Јој 
је до неба. Јер сваке је жене глава муж, а Њој, 
пошто мужа не позна, глава Јој би Бог и Отац, 
Који Духом Светим изврши договор и као неко 
духовно семе божанско посла Свога Сина и Ло-
госа, свемоћну Силу Своју. Јер благовољењем 
Оца, не од сједињења природног, него од Духа 
Светог и Марије Дјеве, натприродно и 

Фреска Богородице у манастиру Ватопед, Света Гора 
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непроменљиво Логос постаде тело и усели се у 
нас (Јн. 1, 14). Јер сједињење Бога са људима 
бива кроз Духа Светога.  

Ко може примити нека прими; ко има уши да 
чује нека чује (Мт. 1 9 , 1 2 ; Лк. 8, 8). Удаљимо се 
од телесног поимања. Бог је бестрасан, о људи, 
и раније родивши бестрасно Сина по природи, 
Њега бестрасно Истог рађа и сада по домос-
троју. И сведок је томе богоотац Давид, гово-
рећи: Господ рече мени: Син мој јеси Ти, ја Те 
данас родих (Пс. 2, 7). А ово ‘данас’ нема места у 
рођењу предвечноме, јер је оно надвремено. 

Данас се саздадоше Врата на истоку, кроз 
Која ће Христос ући и изаћи и остаће Врата 
затворена (Јез. 44, 1-3), у којим Вратима је Хри-
стос – Врата овцама (Јн. 10, 7). Њему је име 
Исток (Лк. 1, 78), кроз Којега ми имамо приступ 
Оцу Првосветлосноме.  Данас залахорише пове-
тарци, свеопште весници радости. Нека се ра-
дује одозго небо и нек се весели одоздо земља, 
море земаљско нека се заталаса: јер се у њему 
рађа Шкољка, Која ће од Муње Божанства с 
неба зачети у утроби и родити Сина – Бисер 
драгоцени – Христа. Из Ње ће Цар Славе, обу-
кавши се у порфиру тела, походити заробље-
нике и дати им опроштај. Нека игра природа, јер 
се рађа Овчица, из Које ће Пастир обући на Се 
јагње и растргнути одећу некадашње 

смртности. Нека се радује девственост, јер се, 
по Исаији (7, 14), роди Девојка, Која ће затруд-
нети и родити Сина, и даће Му име Емануил, то 
јест С нама Бог. С нама је Бог, познајте Несто-
ријанци, и покорите се, јер је с нама Бог. Не 
анђео, не посредник, него ће сам Господ доћи и 
спашће нас (Ис. 8, 8 – 9 ; 63, 9). 

Благословен Који долази у име Господње, 
Бог је Господ и јави се нама (Пс. 117, 26-27; Мт. 
21, 9). Саставимо празник поводом рођења Бо-
городице. Радуј се Ана, неплодна и која не рађа; 
кликни и узвикни ти што не знаш мука порођај-
них (Ис. 54, 1). Весели се Јоакиме, јер из Кћери 
твоје Дете нам се роди, Син нам се даде, и име 
Му је: Анђео Великог Савета – савета о спасењу 
свега света -, Бог Силни (Ис. 9, 6). 

Нека се постиди Несторије и нека стави руку 
на уста. Дете је Бог, па како није Богородица 
Она која Га је родила? „Ако ко не признаје Свету 
Дјеву Богородицом, такав је далеко од Божан-
ства“. Ова реч није моја, па ипак је реч моја, јер 
је примих од оца нашег Григорија Богослова 
као најбогословскије наслеђе и предање.  

О блажени супрузи Јоакиме и Ано, заиста 
сте свебеспрекорни. Познасмо вас по плоду 
утробе ваше, као што негде рече Господ: Позна-
ћете их по плодовима њиховим (Мт. 7, 16). По-
живели сте угодно Богу и достојно Оне што се 
од вас роди. Јер поживевши праведно и целому-
дрено, породили сте Украс девичанства – Ону 
која је пре рађања Дјеве, и у рађању Дјева, и 
после рађања Дјева, једина Дјева и Приснодјева, 
једина и умом и душом и телом Вечнодевству-
јућа. Јер и требаше да Девственост, произашла 
из целомудрености, произведе јединог Једино-
родног Светлосника телесно, по благовољењу 
Онога који Га је бестелесно родио; Њега, Који 
не рађа али се вечно рађа, Којега је рођење и-
постасно својство. 

О! коликих чуда и каквих чудних супротно-
сти постаде радионица ова Девојчица: пород од 
нероткиње, девичанство које рађа, сједињење 
Божанства и човечанства, страдања и нестра-
далности, живота и смрти, тако да у свему и 
свуда лошије буде побеђено бољим! И све то, о 
Господе, ради мога спасења! Јер си ме Ти тако 
заволео да све то ниси преко Анђела ни неког 
другог створења учинио, него си и прво ства-
рање и ово сада престварање Сам Собом извр-
шио. Због тога певам и хвалим се и сав од 

Богородица са Христом, Црква Св. Тројице, Бранзвик. 
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радости поскакујем, и опет се враћам ка Извору 
ових преславних чудеса, и вином весеља испу-
њен опет ударам у лиру Духа и певам песму бо-
жанску, рођенданску. 

О, најцеломудрији пару грлица разумних, 
Јоакиме и Ано! Закон природе – целомудреност 
сачувавши, ви се удостојисте надприроднога, 
јер свету родисте Матер Божију Која за мужа не 
знађаше. Свето и побожно живећи у људској 
природи, ви сад родисте Кћер изнад Анђела и 

Анђелима Господарицу. О, Кћери најлепша и 
најслађа! О, Крине усред трња узрасли, из пле-
менитог и царског корена Давидовог! Тобом се 
царство обогати свештенством, кроз Тебе дође 
промена закона, и откри се смисао скриван 
испод слова, јер свештеничко достојанство 
пређе са Левитског на племе Давидово. О, Ружо 
израсла из Јудејског трња, Ти си Мирисом бо-
жанским испунила све и сва! О, Кћери Адамова 
и Мајко Божија! Блажено бедро и утроба из ко-
јих Ти произађе. Блажено наручје које Те но-
шаше и уста која се удостојише Твојих чистих 
пољубаца, а то су само родитељска уста, да би Ти 
била у свему и свагда чиста и девствена. 

Данас је почетак спасења света. Кликни 
Господу сва земљо; певајте и хвалите и веселите 
се (Пс. 97, 4). Уздигните глас свој, уздигните, и 
не бојте се (Ис. 40, 9), јер нам се роди Мати Бо-
жија код светих Врата Овчијих, из Које 

благоизволи да се роди Јагње Божије што узе на 
Се грехе света (Јн. 1, 29). 

Играјте горе – разумна бића, и уздигните се 
до висине духовног созерцања. Јер рађа се нај-
истакнутија Гора Господња, што свако брдо и 
гору надилази и превазилази, то јест људску и 
ангелску величину, од Које Горе изволи да се те-
лесно без руку одсече Камен Крајеугаони Хри-
стос – једна Ипостас што раздељене сједињује, 
то јест Божанство и човечанство, Анђеле и људе, 

незнабошце и телесни Израиљ у један духовни 
Израиљ. Гора Божија, Гора богата, Гора укра-
шена, Гора богата; Гора на Којој Бог благоиз-
воли обитавати. Колеоница божанска окружена 
миријадама Херувима и Серафима, божанском 
благодаћу управљанима (Пс. 67, 16-18). Планин-
ски Врх светији од Синајског врха, јер га не 
покрива облак и дим и бура и страшан огањ, 
него светлосветлећи сјај Духа Пресветог. Јер 
док тамо на Синају Реч Божја исписа Духом као 
прстом закон на каменим таблицама, овде се у 
Дјеви сама та Реч оваплоти од Духа Светог и 
Њене чисте крви, и Себе Самога даде нашој 
природи као најбољи лек за спасење. Тамо је 
била само мана, а овде – Онај који даје сладост 
мани. 

Фреска Богородица „Шира од Небеса“, манастир Дечани 
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Скинија она драгоцена и значајна, коју на-
чини у пустињи Мојсије од разноврсне и скупо-
цене материје, а још прење сам шатор оца А-
врама, нека се поклоне овој живој и разумној 
Скинији Божијој. Јер Ова постаде не просто са-
суд дејства Божијега, него суштинеки саме И-
постаси Сина Божијег. Нека одасвуд златом 
опточени ковчег схвати своју неупоредивост с 
Њоме, а такође и златна стамна и светиљка и 
трпеза и све оне старозаветне ствари, јер Ње-
ном прасликом бише почаствоване, као еенке 
истинског Оригинала.  

Данас Књигу нову начини светворачка Бо-
жија Реч, Коју Отац из срца изговори и Која ће 
језиком Божјим као пером бити у Њој написана 
Духом; која се Књига даде човеку писменом и он 
је не прочита (Ис. 29, 1-12), јер не позна Јосиф 
Марију нити силу ове тајне. 0, најсвештенија 
Кћери Јоакима и Ане, Која би сакривена од на-
чала и власти и од распаљених стрела лукавога! 
Кћери одгајена у одајама Духа и сачувана бес-
прекорном за Невесту Божју и Матер природ-
ног Сина Божјег. О, Кћери најсвештенија, у на-
ручју материнском ношена и страшна за све 
одступничке силе! О, Кћери најсвештенија, мле-
ком из груди храњена и Аиђелима окружена! О, 
Кћери богољубљена, славо оних који Те родише! 
Тебе зову блаженом сва покољења, као што Ти 
рече и обистини се (Лк. 1, 48). О, Кћери достојна 
Бога, Лепото људске природе, Украсе жена, 
Исправитељко праматере Еве; јер се она од пада 
исправи Твојим рађањем Христа. Јер ако је прва 
Ева и довела до преступа, и кроз њу је ушла 
смрт, и послужила је змији да дође до праоца А-
дама (1 Мој. 3, 5 – 6), али зато Марија, послу-
живши Савету Божанскоме, превари прева-
ранта змију и у свет уведе нетрулежност и 
бесмртност. 

О, Кћери увек девствена, Која не потребо-
ваше мужа ради зачећа, јер Онај кога Ти у 
утроби ношаше има Свог вечнога Оца! О, Кћери 
пореклом са земље, а у наручју богородитељ-
ском држала си Саздатеља! Векови су се такми-
чили који ће се од њих похвалити рођењем Тво-
јим, ал’ утакмицу векова победи предодређени 
Савет Бога Који створи све векове, те поста-
доше последњи први добивши у део Твоје ро-
ђење. Заиста си чеснија од сваког створења, јер 
једино од Тебе Творац узе удео – првину наше 
природе: тело Његово од тела је Твога, и крв 
Његова од крви је Твоје, и млеко груди Твојих 

сисао је Бог, и уста се Твоја сјединише са 
устима Божјим. О, несхватљивих и непојмљивих 
ствари! Провидећи Те достојном Бог свега 
света, заволе Те, и заволевши предодреди, и у 
последња времена приведе Те у биће, и показа 
Те Богородицу Матер и Хранитељку Сина Свога 
и Логоса. 

Кажу да су супротне ствари лекови за 
супротне, мада супротно не настаје из супрот-
нога. Јер иако свака ствар чини оно што сама по 
природи јесте служећи се супротним стварима, 
то не значи да је по природи и постала од 
супротнога. Тако, као што грех, наносећи ми 
смрт преко добра, као такав сам се показа да је 
врло грешан и погубан (Рм. 7, 13), тако је и 
Узрочник добара Христос кроз супротне ствари 
учинио нама оно што је Сам Он по природи. Јер 
тамо где се умножи грех, тамо и благодат преи-
зобилова (Рм. 5, 20). Да смо ми сачували ону 
прву заједницу с Богом, не бисмо се ове веће и 
преславније удостојили. Сада пак, отпавши кроз 
грех од прве заједнице и општења, јер не сачу-
васмо оно што добисмо, Божјим састрадањем 
бисмо помиловани и прихваћени, да сигурна 

Литијски Богородичин барјак, Црква Св. Тројице, Бранзвик. 
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буде заједница и општење. Јер Онај који нас је 
примио и прихватио моћан је да ово сједињење 
сачува нераскидљивим. 

Јер пошто се у разврату и прељуби исквари 
сва земља, и народ Господњи духом прељубе 
одступи од Господа Бога овога (Ос. 1, 2; 4, 1 2 ) , 
Који га стече мишицом Својом високом и моћ-
ном, и изведе га чудима и знацима из дома роп-
ства Фараону, и преведе га преко мора Црве-
нога, и руководи га у облаку дању и у светлости 
огња ноћу (2 Мос. 13, 14), и срце се њихово 
обрати у Египат, и поста народ Господњи не 
више Његов народ, и помиловани поста непо-
милован, и омиљени не омиљени (Ос. 2, 25); због 
тога се сада рађа Девојка – сушта противност 
блуда и прељубе предака. Она се сада Богу зару-
чује, и рађа Божију Милост – Христа. И народ 

Божји постају они што пре не беху на род Ње-
гов, и непомиловани бива помилован, и неоми-
љени бива омиљен и љубљен. Јер се из Ње рађа 
Син Божји љубљени, Који је по Његовој вољи 
(Мт. 3, 17). 

Чокот са добрим лозама из Ане произрасте и 
нама процвета Грозд сладости, Који људима 

земним точи нектар за живот вечни. Јоаким и 
Ана посејаше себи у правди и пожњеше плод 
живота (Ос. 10, 12). Просветлише себе све-
тлошћу познања и Господа Бога потражише, и 
дође им плод праведности. Осоколи се земљо и 
децо Сионова, радујте се Господу Богу вашему; 
јер прорасте и пролиста пустиња, нероткиња 
донесе плод свој (Јоил 2, 21-23). Јоаким и Ана 
као горе духовне, сладости свима источише (А-
мос 9, 13). Весели се, Ано најблаженија, јер ти 
породи Женско, Које је Мати Божија, Двер Све-
тлости, Извор Живота; Женско које ће униш-
тити преступ женскиња. 

Лице ће овога Женскога умољавати бога-
таши народни; овој ће се Женској цареви незна-
божачки поклонити и дарове ће доносити (Пс. 
44, 12). Ово ћеш Женско ти, Ана, Богу Свецару 

привести, јер је украшена златним украсима – 
лепотом врлина огрнута и Духа благодаћу оки-
ћена. Њена је слава унутра; јер је сваке жене 
слава муж њен споља покрај ње, а слава је Бого-
родице унутра – Плод утробе Њене. 

Богородица на иконостасу цркве Св. Тројице, Бранзвик. 
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О Женско вољено и преблажено! Благосло-
вена си Ти међу женама и благословен је Плод 
утробе Твоје (Лк. 1, 42). О Женско, Кћери Ца-
рева и Мајко: Кћери Давида цара и Мајко Све-
цара Бога. О божанска и жива Статуо, Којој се 
обрадова Бог који је начини (Пс. 103, 31). Јер ум 
имаш Богом руковођен и једино Богу обраћен; 
жеља пак Твоја сва је усмерена ка Једино Жеље-
номе и љубави Достојноме; гњев је Твој окренут 
једино против греха и његовог родитеља. Живот 
си имала изнад природе, јер си живела не ради 
Себе, пошто се ради Себе ниси ни родила. Жи-
вела си само Богу, ради 
Којег си у живот и дошла 
– да би послужила спа-
сењу свега света, како би 
се кроз Тебе испунио 
Древни Савет Божји: о 
Бога Логоса оваплоћењу 
и о нашем обожењу. 
Твоја наклоност ка јелу 
била је само према храни 
речи Божијих и само си 
се њима насићивала. 
Била си као Маслина 
многоплодна у дому Бо-
жијем (Пс. 51, 10), као 
Дрво засађено на изво-
рима вода Духа; као Дрво 
Живота, које Плод свој 
даде у предодређено од 
Бога време (Пс. 1, 3 ) – то 
јест Бога оваплоћенога, 
свих бића Живот Вечни. 
Сваку душекорисну и 
добру помисао привла-
чила си, а сваку сувишну 
и за душу штетну пре о-
кушања си одбацивала. 
Очи су Ти биле свагда ка 
Господу (Пс. 24, 15), гле-
дајући на Светлост вечну и неприступну. Уши су 
Ти слушале речи божанске и радовале се лири 
Духа Светога; кроз те уши уђе Реч Божја да се у 
Теби оваплоти. Ноздрве је Твоје привлачио је-
дино мирис Женика Твога, Онога што је божан-
ско Миро, Које се добровољно изли и помаза 
Своје човечанство. Јер вели Свето Писмо: Име 
је Твоје Миро изливено (Песма 1, 3). Уста су 
Твоја хвалила Господа и Његовим се устима 
прилепљивала. Језик и грло Твоје знали су само 
за речи Божје и наслађивали се божанском 

сладошћу. Срце Твоје би чисто и неупрљано, 
гледајући и љубећи Бога Невидљивога. Утроба 
Твоја би таква да се у њу усели Несместиви, и 
груди Твоје са млеком – да се из њих храњаше 
Бог Дете Исус. Двер Божја би свагда девству-
јућа. Руке – Бога носеће, и колена – престо 
узвишенији од Херувима, помоћу њих се руке 
слабачке и ноге одузете оснажише. Ноге – као 
светиљком сјајном вођене законом Божјим, и за 
Њим неодступно трчаху, докле љубљеног не 
привукоше Љубећој. Сва си обиталиште Духа 
Светог, сва – Град Бога Живога. Град који радо-

сно запљускују валови 
реке (Пс. 45, 5), то јест 
таласи благодатних да-
рова Духа. Сва си лепа и 
добра, сва си блиска Богу 
(Песма 4, 7; 6, 4). Јер пре-
вазишавши Херувиме и 
надвисивши Серафиме, 
Ти постаде сасвим бли-
ска Богу. 

0, чудо веће од свих 
чудеса: Жена постаде 
изнад Серафима! Јер се 
Бог јави умањен нешто 
мало мањи од Анђела 
(Јевр. 2, 7-9). Нека ућути 
Соломон премудри и 
нека не говори: Нема 
ништа ново под сунцем 
(Проп. 1, 9). О Дјево Бо-
гоблагодатна, Храме 
Божји свети, Којега ду-
ховни Соломон – Миро-
творац начини и Сам се 
усели у Њега; Храме, 
украшени не златом и 
мртвим камењем, већ у-
место злата сија се Ду-

хом, и уместо драгог камења има драгоцени Би-
сер – Христа, Жар Божанства, Којега замоли да 
се дотакне и наших усана да би и ми, очистивши 
се, хвалили Га са Оцем и Духом, кличући Му: 
Свет је, Свет, Свет Господ Саваот (Ис. 6, 3 – 7 ) 
– једна природа Божанства у Три Ипостаси.  

Свет је Бог и Отац, Који је благоизволео да 
се у Теби и из Тебе изврши тајна коју пре векова 
предодреди. Свет је Крепки, Син Божји и Бог 
Јединородни, Који Те данас изведе првородну 
од мајке нероткиње да се Он, као Јединородни 

Богородичина икона на Царским дверима, иконостас цркве 
Св. Тројице, Бранзвик 
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од Оца и Првородни све твари, роди јединоро-
дан од Тебе Дјеве Матере, Он – прворођени 
међу многом браћом (Рм. 8, 29), Који најприс-
није с нама узе од Тебе удела у телу и крви (Јевр. 
2, 14). Он Те не произведе од самога оца, нити 
пак од саме матере, да се једином Јединородном 
сачува јединорођеност у свему. Јер је Он једини 
од јединог Оца Јединородни и једини из једине 
Матере. Свет је Бесмртни, Дух Пресвети, Који 
Те росом Свога Божанства неповређеном са-
чува од Божанскога Огња – јер то и Мојсијева 
купина наговештаваше. 

Радујте се 
Овчија Врата, 
најсветији 
храме Божије 
Матере! Ра-
дујте се Овчија 
Врата, још од 
предака оби-
талиште Ца-
рице! Радујте 
се Овчија 
Врата, нека-
дашњи торе 
Јоакимових о-
ваца, а сада 
небу подобна 
цркво разум-
ног стада Христовог. Твоја је бања некада јед-
ном годишње примала Божјег Анђела, који воду 
замућиваше, и који од болесника први у њу си-
лажаше он се једини од сталне болести ослоба-
ђаше (Јн. 5, 2-4). Сада пак, ти имаш мноштво Не-
беских Војски које са нама хвале Богоматер, о-
вај Бездан чудеса, овај Извор исцељења свега 
света. Јер Она не прими Анђела служитеља, већ 
Ангела Великог Савета, Који нечујно као Роса 
Доброте сиђе на руно и сву природу нашу, обо-
лелу и пропадљивости наклоњену, подиже на 
здравље без болести и на живот неоствариви. 
Због Њега и онај што у теби лежаше узет, ска-
каше радосно као јелен (Јн. 5, 8-9). Радујте се, 
зато, чесна Врата Овчија, нека вам стално расте 
благодат! 

Радуј се Марија, најслађа Кћери Анина! Опет 
ме ка Теби привлачи љубав. Како да изобразим 
Твој ход најсмернији? Како ли одећу Твоју? 
Како пак благодатност лица Твога? Мудрост 
зрелости Ти имаде у телу младоме; одећу при-
стојну без икакве раскоши и разнежености; ход 

спокојан и скроман без било какве разметљиво-
сти; понашање озбиљно и благо с кротошћу, 
мушкарцима неприступно, чему је сведок и 
страх који Те обузе при Анђеловом необичном 
поздраву (Лк. 1, 29). Родитељима си била по-
слушна и покорна; са смерним мишљењем и у 
највишим созерцањима; реч Ти је блага и 
кротка, из негневљиве душе изговарана. И шта 
још друго да кажем, него да си Ти – достојно 
Бога Обиталиште. Зато Те достојно сва поко-
љења прослављају, као одабрану Славу човечан-
ства. Ти си похвала свештеника, укрепљење ца-

рева, нада 
хришћана, 

многоплодна 
Младица деви-
чанства, јер се 
преко Тебе ле-
пота девстве-
ности распрос-
трани. Благо-
словена си Ти 
међу женама и 
благословен је 
Плод утробе 
Твоје (Лк. 1, 
42). Благосло-
вени су они 
који Те испо-
ведају Богоро-

дицом, а осуђени они који то одричу. 
О свештени супрузи, Јоакиме и Ано, при-

мите од мене ову реч рођенданску. О Кћери Јоа-
кима и Ане и Владичице, прими реч слуге Твога 
грешнога, но који топло љуби Тебе и поштује, и 
има Тебе – једину Наду радости своје , и Заш-
титницу живота свога, и Примиритељку Сину 
Твоме, и сигурни Залог спасења свога. Ти ћеш 
скинути с мене бреме грехова, и развејати облак 
што ми ум помрачује, и раскинути привезаност 
за материјално, и прекратити искушења, и ко-
рисно ми руководити живот, и одвести ме виш-
њему блаженству, а свету ћеш мир подарити, и 
свима житељима града овдашњега радост савр-
шену и спасење вечно, молитвама оних који Те 
родише и све пуноће верника Цркве. 

Радуј се, Благодатна, Господ је с Тобом! Бла-
гословена си Ти међу женама и благословен је 
Плод утробе Твоје, Исус Христос, Син Божји, 
Њему слава и величанство са Оцем и Светим 
Духом, кроза све векове векова. Амин. 

Богородичина икона изнад улазних врата  цркве  
Св. Тројице, Бранзвик, дар Наде Величан. 
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NATIVITY OF THE MOST HOLY THEOTOKOS 
Fr. Milorad Loncar (Translated by Fr. Serafim Baltic)

embers of Christ’s Church have, for cen-
turies, celebrated with great joy the day 
on which, according to God’s blessing, the 

Birth giver of God was born. What a joy for man-
kind. With the birth of the Theotokos, the process 
of our salvation had started. She was born who 
would later humbly say to Archangel, “Behold thy 
handmaiden…” On this day was born she who is 
the image of obedience and goodness, chastity and 
modesty, greatness and beauty. 
The Theotokos was born, who de-
livered into the world God incar-
nate, to the great rejoicing of the 
entire God’s creation and espe-
cially mankind.  

The Most Holy Theotokos, 
through giving birth to God, has 
become the mother of all, the most 
powerful intercessor for the poor 
and those who run to her for help. 
She has become the comfort of the 
oppressed and the hope of the 
hopeless, the faith of the fallen and 
the strength of the weak. She is 
“Greater than the cherubim and more exalted 
than the seraphim.” By her role in the salvation of 
mankind, the Theotokos has inspired many 
church poets who have set her image into the most 
beautiful words ever written. And never could one 
say everything there was to say about the Theoto-
kos. Her holy and bright image has always been an 
inspiration for the poets to say yet one more thing, 
unsaid until then, not yet expressed. 

Choosing this path of salvation – incarnation 
of the Holy Spirit and Virgin Mary, God has ex-
alted woman and gave her the greatest possible 
honor. Therefore, the words of Saint Paul were al-
most unnecessary – “There is no more male or fe-
male, Greek or Jew, slave or master…” With this 
honor given to woman, God has said enough and 
most clearly confirmed the above said words. This 
is why those who were fighting over women’s suf-
frage in the last century were a little late. With 
their struggle, which was not based on the Gospel 
by a good deed, they have degraded the image of 
the woman. 

Rightly did the Church melodist begin the tro-
par of this feast with the words, “Rejoice, O Virgin 
Theotokos full of grace…” Truly, the Virgin The-
otokos has something to rejoice over. By her most 
beautiful image, which we remember in prayer to-
day, she reminds us of the need to rejoice. This 
overall joy comes from knowing that she is the in-
tercessor for all those who are true followers of 
her Son, our Lord Jesus Christ. 

Saint Vladika Nikolaj, answer-
ing a girl’s question, “Why do Rus-
sians honor the Theotokos so 
mch?” says among other things, 
“Don’t Serbs honor her? And 
Greeks and Bulgars and Romani-
ans? If you heard the most won-
drous accounts of her mercies and 
gifts, how she has showered the 
people with them! But similar ac-
counts you can hear in Pech and 
Ohrid and Prilep, and all across 
the Balkans, from the Adriatic to 
the Black sea. Of all the prayers on 
the lips of Serbs, isn’t the most 

common one, ‘Help us God and Bogorodice.’ 
When our greatest folk poet, Vladika Rade was dy-
ing, he sought the icon of the Virgin Mary from 
Cetinje Monastery. He wept over it, venerated it, 
and said, ‘Most Holy Theotokos save me!’ This is a 
prayer that is said daily by people all over the 
world. 

Countless are the examples of the Virgin’s pro-
tection, her miracles, her help and intercessions. 
They are carried on in the oral and written tradi-
tion of the Holy Fathers and other members of 
Christ’s Church. It is important for us to remem-
ber, on this day when we bring to life the memory 
of the Nativity of the Theotokos, her bright exam-
ple of obedience, “Behold thy handmaiden…” says 
the Most Holy one. She did not respond to the 
Archangel Gabriel with the words, “Why me?” 
Aren’t those the words that people usually utter 
when told by someone what they need to do?  

But the Most Holy Virgin humbly says the 
mentioned words, without a hint of resistance. If 
only we could show our readiness in this way, and 

M
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answer the call of her Son, Lord Jesus Christ, who 
says, “Let him who would follow me take up his 
own cross…” Our answer to the call should be, 
“Lord, behold Thy servant!” 

On the way of following Christ, the way that is 
not at all easy, we are greatly helped by the heav-
enly powers, and also by the members of the 
Church who have testified with their lives the pos-
sibility of obtaining the Kingdom of Heaven. They 
have proved in everything that Christ’s teaching is 
achievable, that the Gospel is life giving, and it is 
the only and true way to Heaven. On that way, all 

saint, heaven and earth, agree that the Most Holy 
Theotkos helps the most. Her protection and her 
intercessions are inevitable for all who seek to en-
ter into union with her Son – our Savior.  

O Most Holy Virgin, Theotokos, our protection, 
help us in our struggles with ourselves and help us 
to understand that the only true life is in the Lord, 
Thy Son and our God. Good mother, cover us by 
thy protective veil. Have mercy on us sinners and 
help us in our weaknesses, for Thou art the pro-
tectress of our race. Most Holy Theotokos save us! 
Amen. 

TRANSFIGURATION 
Fr. Milorad Loncar (Translated by Fr. Serafim Baltic) 

ive important 
events in the life of 
our Savior hap-

pened on the mountains. The 
first was His temptation by 
Satan, second, the famous 
Sermon on the Mount, third, 
Transfiguration, fourth, Gol-
gotha and fifth, Ascension. 
Each of these moments has 
its importance and unique-
ness. Today, we shall ponder 
on the Transfiguration of 
Christ on Mount Tabor.  

As the Holy Evangelists 
wrote, the Savior took with 
Him three disciples: Peter, 
James and John and climbed 
on Mount Tabor. There, the Savior shone with an 
unusual light, which the evangelists were not able 
to describe. They agree that this light was whiter 
than snow and brighter than the sun. Savior was, 
in that moment of glory joined by Moses and Eli-
jah who were also enveloped in this unusual light. 
They spoke with Him about His coming suffering 
that was to take place in Jerusalem.  

This light, which one cannot look at, is men-
tioned in the Old Testament When Moses came 
down from the Mount, after receiving the Old Tes-
tament law, his face shone so much that he had to 
wear a veil. Israelites could not look at him. This 
light was a reflection of the Divine light.  But in the 
case of the Savior, it was not just a reflection, but 

the true Divine light which 
Christ, as God, always has. Just 
how attractive and powerful that 
light was can be seen from the re-
action of Apostle Peter, who in 
his astonishment said, “It is good 
for us to be here. Let us build 
three tabernacles here, one for 
Thee, one for Moses and one for 
Elijah.” Why did these prophets 
appear on Tabor? In order for the 
Lord to show to people that all 
those Old Testament prophecies, 
everything that was written by 
the divinely-wise Moses and 
prophesied by the Prophet Eli-
jah, had found its fulfillment in 
the person of Christ.  

Christ is the fullness of Moses’ Law and of the 
prophecies of all the prophets who were here rep-
resented by Elijah. Also, this appearing of the two 
leading Old Testament figures, who lived thou-
sands of years before Christ, testifies to the fact 
that a man does not die but lives unto eternity if 
eternity is what he chooses.  All those true follow-
ers of Christ who believe in Him, the Lord of Glory, 
will be worthy, like Apostles, to behold God in all 
His light, in the fullness of Hid Glory, and to eter-
nally glorify the Most-high One, joining the choirs 
of the angels.  

At the time of Transfiguration, the universe 
was filled with the voice of God the Father, “This 
is my beloved Son. Listen to Him.” There are 
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countless voices in the universe that invite a man 
to follow them. There is only one voice that we 
should heed to, though – the voice of the Father 
that says, “Listen to Him!” He who listens to God 
the Son, listens also to God the Father, for Savior 
Himself says, “Father and I are one.” Those who 
will listen to this voice will be the ones that the 
words of the Apostle John will refer to – “We shall 
be like Him because we shall see Him as He is” (1 
John 3:2) and, “The glory which Thou hast given 
me I gave to them, that they may be one as we are 
one” (John 17:22) and “Father! I want those whom 
Thou hast given me to be with me where I am; that 
they may behold my glory, which Thou hast given 
me before the beginning of the world. (John 17:24) 

One of the most important messages of the 
Transfiguration is the call to personal transfigura-
tion. Each one of us is called to transfigure himself 
in the spiritual sense. Imagine what a great change 
would occur in our nation if it would understand 
this message.  Instead of criticizing and judging 
each other, people would speak nicely of each 
other, fulfill each other, look for good in each 
other and bring it out, and pray to God to correct 
in us that which is to be corrected. We should crit-
icize evil, not people; to criticize evil, not for the 
sake of criticizing, but in order to preserve our-
selves from evil. I remember a sermon from 1984 
on the day of Transfiguration in Sidney, in which 
the preacher said, “Many people today criticize the 
Communist ideology. And they should criticize it, 
because it is an ideology directed against God and 
against man. Unfortunately, the majority of those 
people who criticize do not come to our churches 
regularly. They think that their battle of words is 
worth something. Such a battle does not mean 
much. Communist ideology is the result of the in-
fluence of Satan in this world. It is the product of 
the devil, and we can only fight the devil with the 
Cross. Imagine, for example, if all our good people 
who supposedly waste time on fighting against 
Communism started coming regularly to church. 
Communism would, without a doubt, be con-
quered overnight. The essence of the matter, 
therefore, is that people need to be transfigured, 
that they understand that the only life fit for a man 
created in the image of God, is a life in God; that 
only such a life makes sense. 

This way of thinking, in my opinion, would also 
be popular today when it comes to other ideolo-
gies or dark matters, secret or public 

organizations which lead one away from the 
Spring. Against all of them, the only justified and 
serious weapon becomes and is the Cross-of the 
Lord. Let us carry that cross with pride and dig-
nity, and on this day of Transfiguration of Christ, 
inspired by the unfailing light, and with Peter’s ex-
citement, let us say, “Lord, it is good for us to be 
here!” 

THANK GOD 
Fr. Milorad Loncar  

(Translated by Fr. Rade Wimbish) 

 "Bless the Lord, O my 
soul, and forget none of 
His benefits". (Ps. 103:2)  

ing David, the 
Prophet, suc-
ceeded, as one 

rarely does, to penetrate 
into his soul, to see his 
sinfulness, and to un-
derstand his relation-
ship with God in the 
proper manner. His en-
trance within represents an important step in illu-
minating or relationship with God. It, therefore, 
isn't strange that the Holy Fathers of the Church, 
when considering the formation of the various text 
to be used for church services, gave so much room 
for David's Psalms. Thus, the Psalms are read 
every day at all church services. Why is it so nec-
essary for our souls to bless the Lord? God is our 
Heavenly Father. He created us, and we are in-
debted to Him for all that we possess. Our thank-
fulness for everything, therefore, belongs to God. 
Our whole beings should feel this gratitude to-
wards our Creator. Thankfulness for our exist-
ence, and also for all the good we receive in life, 
for every joy, for our families, friendships...  

Prophet David is the example of man's repent-
ance; an example which could serve for each one 
of us to emulate, when repentance is in question. 
In reading the Psalms, we unavoidably open the 
door unto our own repentance. At the beginning 
of the Great Fast, we sing in our temples: "O Giver 
of Life, open unto me the door of repentance..." 
We seek that the Lord help us to open our "doors" 
of repentance, so that we may enable our hearts to 
truly become transfigured and accept God. There 
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is no doubt that prayer to God, which includes the 
reading of the Psalms, very effectively helps us in 
this. Prophet David offers an answer to the ques-
tion as to why our soul should bless the Lord: "He 
pardons all your iniquities and heals all your dis-
eases" (Ps. 103:3). Thus, there doesn't exist a sin 
which God will not forgive if we sincerely repent 
and beseech forgiveness. Is this not enough of a 
reason for our souls to unceasingly bless the Lord?  

If man acquires the habit of offering his thanks 
to God for everything, it will then be much easier 

for him to take the proper concern for his soul, 
which is a task of the utmost importance for all of 
us. Concern for the soul must have the highest pri-
ority in our lives, if we want to realize our unity 
with God. It is necessary that we guard the peace 
in our souls. St. Nikolaj of Zica and Ohrid talks 
about this: "The peace of soul is most important 
for all people. For those who have realized this 
spiritual peace, even though their bodies may be 
in constant motion, at work, or in pain, their souls, 
leaning on God, remain constantly unchanging." 
And, truly, peace in the soul gives man stability.  

CONGRATULATIONS FROM THE CHOIR 

Dear Cvija and other 
members of Ladies Auxil-
iary (Circle of Serbian Sis-
ters) “Majka Jevrosima”,  

I write to you on behalf 
of all the members of our 
Choir to express our grati-
tude for all your hard work 
for our Parish and to con-
gratulate you on your 
Patron's day, the Nativity of 

the Mother of God.  
Unfortunately, due to COVID-19 restrictions, 

this is the first time that we will not be celebrating 
your slava and one of the greatest feasts of the 
Mother of God. We will miss being together on 
this day and contributing prayerfully to your Slava 
by filling the church with our voices. Also, we will 
miss the variety of excellent food which is served 
every year for your slava. However, we will pray 
for you on this day, all the members of Circle of 
Serbian Sisters so that our Good Lord will give you 
strength to come together and continue your good 
work after the COVID-19 crises passes.  

May you all stay healthy with the protection of 
the Theotokos! HAPPY SLAVA! 

On behalf of the Brunswick Church Choir 
Sava Djukic 

The Choir Director 

 

Blessed is she: she has received the Spirit 
who made her immaculate. She has become 
the temple in which dwells the Son of the 
heights of heaven… 

Blessed is she: through here the race of 
Adam has been restored, and those who have 
deserted the Father’s house have been 
brought back… 

Blessed is she: within the bounds of her 
body was contained the Boundless One who 
fills the heavens, which cannot contain him. 

Blessed is she: in giving our life to the 
common Ancestor, the Father of Adam, she 
renewed fallen creatures. 

Blessed is she: she gave her womb to him 
who lets loose the waves of the sea. 

Blessed is she: she has born the mighty gi-
ant who sustains the world, she has em-
braced him and covered him with kisses. 

Blessed is she: she has raised up for the 
prisoners a deliverer who overcame their 
gaoler. 

Blessed is she: her lips have touched him 
whose blazing made angels of fire recoil. 

Blessed is she: she has fed with her milk 
him who gives life to the whole world. 

Blessed is she: for her Son the saints all 
owe their happiness. 

Blessed be the Holy One of God who has 
sprung from thee. 

James of Sarug, Hymn to the Mother Of God 

In the course of centuries, many atheists have asserted that humanity could become God; 
but none of them has dared to think that human beings might give birth to God. 

Panaghiotis Nellas 
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ЦРКВА НА УДАРУ ДЕМОКРАТИЈЕ 
Протојереј-ставрофор М. Лончар (2002)

емократски приступ стварима човеку се 
чини веома прихватљив. У основи му се 
чини да он, човек, бива уважен, да га се 

пита о битним стварима, да одлучује о томе шта 
ће се дешавати са његовом 
судбином и судбином 
државе у којој живи. И, на-
равно, када човек прихвати 
овакву философију он је 
спреман да све то брани, 
често и не размишљајући о 
последицама. Нама није у 
циљу да на овом месту гово-
римо детаљније о последи-
цама, али желимо само да 
нешто подвучемо. Наиме, 
користећи своје демократско право човек гласа 
за посланика, који га представља у парламенту, 
да свој удео у томе, а овај онда гласа у парла-
менту или конгресу да крене у рат против неког 
народа и неке земље, а наш демократа остаје по 
страни и, питање је, да ли се сети или не сети да 
се запита да ли је он гласао за рат или за мир. 
Нико нашег јунака, демократу, човека ни зашто 
не пита. Он је послужио својом „слободом“ не-
коме за нешто, срећан је што му је омогућено да 
одлучује, учествује активно у важним животним 
питањима. О овоме би се, наравно, могле књиге 
писати и доказати да се под видом овакве врсте 
демократије крије вешто постављена замка за 
човека. Но, и ово је доста за људе који желе да 
мисле.  

Наравно, плодова тако званих „демократ-
ских размишљања“ нисмо ни ми у Цркви поште-
ђени. Воли наш човек да се пита, да одлучује о 
важним питањима, баш онако демократски као 

и у одлучивању у овоземаљским стварима. У овој 
борби за то своје „демократско“ право људи раде 
против себе, против своје душе, против Право-
славља и Цркве Божије. Зашто је то тако? 

Христос је основао Цркву, 
којој је Сам глава, Цркву којој 
руководи Дух Свети. Основао 
је Господ  Свете Тајне кроз које 
се излива благодат Духа Све-
тога на људе, чланове Цркве, 
благодат која спасава човека. 
Једна од тих Светих Тајана је 
Света Тајна Свештенства. У о-
вој Тајни одређен члан Цркве, 
који се за то припрема, постаје 
овлаштен, снабдевен „силом 

Духа Светога“, да предводи чланове Цркве у бо-
гослужењу – да руководи црквеним животом.  

УСТРОЈСТВО ЦРКВЕ 

Локалном Црквом, од самог њеног оснивања, 
руководи епископ, који има апсолутну духовну 
власт над локалном Црквом. Он руководи цело-
купним духовним животом локалне Цркве. Но, 
пошто је епископу немогуће да брине о много-
људној пастви у исто време, Црква је увела у 
праксу нижи степен свештенства – свештенике, 
који од епископа добијају благослов да могу да, 
у име његово, опслужују део његове пастве, за 
коју је одговоран. Свештеник добија од епи-
скопа Антиминс – платно на коме је изобра-
жена икона скидања Христа са крста, на којој се 
освећују свети дарови и без које се не може слу-
жити Литургија. Само је епископ властан да 
постави свештеника и да га лично овласти да у 

Д 
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име његово руководи духовним и црквеним жи-
вотом и само је он властан да га разреши те дуж-
ности.  

ЕПАРХИЈА И ПАРОХИЈА 

Све се више јављају гласови људи, који, или 
не познају Цркву и њено устројству, или су 
заслепљени својим демократским осећањима и 
жељом да одлучују, који заговарају подвојеност 
парохије у односу на епархију. „Неће нам епар-
хија да диктира“, „треба престати плаћати епар-
хији разрез и давати прилоге“, „треба саоп-

штити свештенику да је он наш запосленик и да 
нама одговара“ и сл. И, уопште говорећи, људи 
на парохијском нивоу доживљавају епархију као 
намет, као нешто сувишно, односно као неко 
страно тело. Оно што је овде неопходно рећи је 
то да нема парохије без епископа, односно нема  

Цркве без епископа. Ово је истина коју Пра-
вославна Црква садржи у својој природи и чи-
њеница да смо ми навикли на „демократска“ 
одлучивања не одузима ништа од те истине. 

Дакле, потпуно су неправославне изјаве разних 
људи, који под утицајем друштва у коме живимо 
– протестантизма – демократије или чега већ, 
покушавају да они ствар узму у своје руке, да 
управљају Црквом. Тешко је поверовати да људи 
то заиста желе, већ ту мора да је по среди једно 
неразумевање суштине Цркве и тога шта они 
желе. 

УСТАВ 

Црква се управља према Светом Писму и 
Светом Предању; према канонима Васељенских 
и Помесних сабора; према Уставу Цркве, који је 
писан на основу и у духу напред реченог; према 
локалним епархијским или парохијским прави-
лима, која не могу ни у чему да одударају од 
напред реченог. Треба знати да у пракси Право-
славне цркве народ никада није правио / изгла-
савао Устав. Зашто? Управо због тога што нико 
у Православној Цркви ван саборског одлучи-
вања никада није имао никакву власт да о тим 
стварима доноси одлуке. Наша Српска право-
славна црква је учинила извесне уступке својим 
члановима, који живе ван отаџбинских про-
стора, те су они ушли у тај процес „прављења“ 
или „усвајања“ Устава. Ово се дозволило у јед-
ном ограниченом смислу. У смислу предлога 
нацрта Устава, који се односи само на матери-
јалне ствари и функционисање црквено-
општинских тела, које не може да изађе из ка-
нонског поретка Православне цркве. Оно чега 
су наши људи или несвесни или не желе да буду 
свесни јесте чињеница да сваки тај нацрт Устава 
одобрава, или не одобрава, или мења па затим 
одобрава, Свети архијерејски сабор Српске пра-
вославне цркве. Такав је поредак у Цркви и то 
човек може да воли или да не воли, али не може 
да мења. Онај ко би то мењао грешио би против 
природе саме Цркве и временом би сам себе 
издвојио из Православне цркве.  

КТИТОРСТВО И ЗАДУЖБИНАРСТВО 

Српска православна црква има богату исто-
рија ктитора и задужбинара. Од Немањићког 
периода наши честити Срби, нарочито они које 
је Бог обдарио овоземаљским богатством, гра-
дили су цркве и манастире широм Србије и Срп-
ских земаља. Никада овог дара није недостајало 
у српском народу. Тако је и до данашњих дана. 

Црква Св. Тројице, Бранзвик. 
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За сваку је похвалу то што су десетине хиљада 
Срба у Америци, Канади, Аустралији, Европи и 
Африци зидали прво своје цркве па онда соп-
ствене домове. Нарочито треба истаћи онај пе-
риод после Другог светског рата, када је Дија-
спора освежена доласком националне српске е-
миграције.   

Међутим, десило се нешто што је тешко 
објаснити. Одређен број наших нових ктитора и 
задужбинара – приложника погрешно је разу-
мео ово давање Цркви и уграђивање себе у зи-
дине наше Српско-православне грађевине. На-
име, они су схватили да су својим прилозима 
постали деоничари у објектима које су градили, 
односно да су овим прилозима осигурали себи 

право да тиме управљају. Нажалост, ово није за-
дужбинарство, ни ктиторство, нити има било 
какве везе са схватањем Цркве. Има сјајних 
примера оних који то нису заборавили. Да наве-
демо пример г. Бранка Тупањца из Чикага, који 
је вероватно један од највећих ктитора нашега 
времена, који недавно рече: „Кад сам завршио 
Грачаницу у Требињу, предао сам кључ Прео-
свећеном Владици и ни на памет ми не пада да 
се мешам у то шта се тамо и како ради“. Свако 

од нас прилаже колико може или колико жели 
оној цркви где живи и којој тренутно припада. 
Онога момента када промени место боравка, 
наш приложник припада некој другој цркви, 
коју је неко други градио или до тада бринуо о 
њој. Он, доласком својим у нову парохију, 
наставља да прилаже и да се брине сада о овој 
цркви. Било какав други приступ овој пробле-
матици заиста није православан.  

СТРАХ ДА ЋЕ НАМ „БЕОГРАД“  
ПРОДАТИ ЦРКВУ – ИМАЊЕ 

Када људи поставе погрешне премисе, онда 
неминовно доносе погрешне закључке. На-

равно, социолози би били компетентнији да 
одговоре на питање како се десила ова значајна 
промена у српском човеку. Откуда данас да 
Србин има страх да ће му његова Црква, Црква 
која је сачувала и државност народа, и биће на-
рода и Цркву, кроз силне векова народног стра-
дања, да му прода „његову“ цркву, „његово 
црквено имање“?! Има ли ико да наведе и један 
пример кад је то „Београд“ продао неко или не-
чије црквено имање, односно отео исто од оних 
који су то купили и градили? И, узалуд је 

Црква Св. Тројице, Бранзвик, поглед из парохијског дома. 
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стављати у тај наш црквени Устав клаузуле, које 
најјасније кажу и ко је власник имања, и који је 
процес евентуалног гашења једне парохије. Да 
тај процес није одозго од врха на доле, већ 
напротив, да 
процес запо-
чиње молбом 
парохијана 
једне парохије 
да се евенту-
ално парохија 
затвори, у слу-
чају да нема 
више довољно 
породица које 
могу да брину о 
цркви. Власт о 
томе ко одлу-
чује о евенту-
алном затва-
рању парохије 
Устав ставља у руке парохијана дотичне паро-
хије. Епархијске власти само потврђују одлуку 
годишње скупштине једне црквене јединице: 
црквено-школске општине или парохије. Овај 
начин одлучивања у Цркви у складу је са канон-
ским и уставним  поретком као и са традицијом 
наше Свете Цркве. Мало је, дакле, рећи да је та 
тврдња да ће нам „Београд узети црквено и-
мање“ потпуно бесмислена и недобронамерна. 
Ово служи уношењу немира међу чланове 
Цркве, то је сигурно, а једино није јасно да ли то 
појединци чине из стварног страха да ће им „Бе-
оград“, кога доживљавају као страни град, заи-
ста узети „њихова имања“, или то, пак, чине јер 
је ова идеја вешто убачена од некога и то са 
одређеном намером – да не буде мира и слоге.  

ЦРКВА НИЈЕ ИМАЊЕ –  
ИМАЊЕ СЛУЖИ ЦРКВИ 

У борби за „наша“ имања, која смо ми купили, 
ми смо заборавили да бринемо о душама својим. 
Основно назначење Цркве и пребивања у Цркви 
јесте спасење душе – задобијање Вечности. 
Црква нема друге улоге сем те. Наравно, да би 
смо могли организовано да бринемо о локалној 
цркви потребно је да купимо и одржавамо и-
мања, која служе Цркви за постизање горе наве-
деног циља. Везивање за материјално нама је до 

те мере блиско да смо тежиште црквеног жи-
вота и постојања пребацили на борбу о томе ко 
ће да контролише имања. И, наравно, будући 
ограничени грехом и његовим последицама, 

сматрамо да смо 
баш ми ти који то 
треба да радимо. 
Нарочито онда 
када смо постали 
деоничари у купо-
вини или градњи 
једне од цркава.  
Недавно смо били 
сведоци поклика од 
стране извесних 
појединаца, који су 
преко интернета 
позивали људе на 
побуну против 
црквеног поретка. 
Ово показује да ови 

људи не разумеју Цркву, да немају поштовања за 
онога без кога нема Цркве – за свога епископа.  

ЗАКЉУЧАК 

Православље, односно Православна Црква, 
на овим просторима, налази се на ветрометини 
и бива запљускивана са разним таласима – 
ветровима, разним културама и традицијама, 
религиозним организацијама, философијама 
итд. Чињеница да је то све тако, не значи да ми 
можемо или да требамо да мењамо нешто у на-
шим односима у Цркви, како бисмо, по угледу на 
друге и ми у нечему одлучивали. Да је Право-
славна црква тако радила ових две хиљаде и 
нешто година, она би се звала неким другим и-
меном, јер не би могла да инсистира на томе да 
исправно слави Бога.  Свакоме од нас понекад 
засмета када морамо да прихватимо да неко 
други одлучује о нечему. Нама свештеницима 
није увек лако прихватити да епископ има апсо-
лутну власт у Цркви, али то је природа Цркве и 
човек ту нема много избора. Смиреност и послу-
шање су најбоље врлине којима се вежбамо у 
послушности и сопственом духовном изграђи-
вању. Све остало, свака борба за имања и овозе-
маљске добробити, за прва места у овоме свету, 
све то одудара од Православља и духовности и 
неминовно одводи од Бога.  

Парохијски дом, црква Св. Тројице, Бранзвик. 
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КОСОВО – СРПСКИ ПУТ КА ВЕЧНОСТИ 
Протојереј-ставрофор М. Лончар 

ПРЕДАВАЊЕ НА СЕМИНАРУ О КОСОВУ, У ОРГАНИЗАЦИЈИ БРАТСТВА 
О. ЈУСТИНА ПОПОВИЋА – ПАРИЗ, 1999. ПРЕД ВИДОВДАН

осово је, како каже наш српски савре-
мени песник, најскупља реч. Овим се 
много објашњава. Косовска битка је нај-

већи историјски догађај у српском народу, дога-
ђај који је постао темељ наше историје, наше 
мисли, наше културе, уметности, нашег 
песништва и књижевности. Косовска битка сво-
јим значајем изашла је из обичности, из онога 
што је временско; она је над временска, ушла је 
у метафизику, уоквирена је вечним оквирима и 
због тога сам ја одлучио да тема овог мог 
размишљања буде: Косово – Српски пут ка веч-
ности. 

Да би се озбиљно приступило размишљању о 
Косовској бици, о Светим косовским мучени-
цима – морамо да разумемо да Косовска битка 
није значајна из неких физичких разлога, зато 

што је један народ, једна војска, изашао да се 
бори против другог народа, друге војске. Било је 
и раније значајних догађаја који су остали у 
оквирима овоземаљскога, записани су као исто-
ријски догађаји и ништа више од тога. Имали 
смо ми Срби много значајних догађаја у нашој 
историји, много битака, много одлука. Рецимо, 
историчари би се сложили да је 27. марта 1941. 
донета изузетно историјски значајна одлука. И 
тада је народ пружио отпор агресору и није 
пристао на став који понижава. Али, истори-
чари ће се, такође, сложити да их има који кри-
тикују то што се десило, значи није то опште 

прихваћено.  

И овај отпор који се сада дешава је такође 
значајан. Поред тога што је он у неком смислу 
од епохалног значаја, он, не верујем да има 

К

 „Бој на Косову – Цару Лазару коња убише“,  Адам Стефановић (1875), Народни музеј. 
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шанси да се приближи ономе што ми данас зо-
вемо КОСОВО – у духовном смислу. Шта је то 
онда што чини Косово Косовом? Оно што је, 
добри народе, у свему томе суштина, јесте опре-
делење Светог Кнеза Лазара за Царство небе-
ско. Када је определење за Царство небеско у 
питању; «реч је о свецелом, унутрашњем, али и 
историјски реалном прихватању јеванђелских 
речи Христових: «Иштите најпре Царства небе-
скога и правде Његове а све ће вам се друго до-
дати»! 

За разумевање, дакле, косовског феномена, 
етике, пута – треба разумети Богочовека Хри-
ста, Господа Исуса Христа, Друго лице Свете 
Тројице, Јединородног Сина, кроз кога је све 
постало. Бог Отац све ствара кроз Христа, кроз 
Логоса, кроз Реч – Духом Светим. Вечни 
Бог, који одувек постоји, ствара у 
времену Космос, планетарне 
системе, нашу планету, услове 
за живот и на крају човека 
као круну свога стварања. 
Све то Бог чини из љубави, 
јер је Он по суштини љу-
бав. По природи својој 
Бог је љубав, каже свети 
апостол Јован.  

Стварајући свет и чо-
века као круну свога 
стварања, Бог успо-
ставља завет са човеком,  
посебан однос, и говори 
Он првом Адаму: Све је 
твоје. Постављам те за цара, 
за неког ко ће ту да влада о-
вом планетом. А да би остао у 
том односу љубави са мном, ти 
мора да поштујеш извесна правила: 
све ти је дозвољено, све 
да једеш из врта који сам 
засадио и припремио за 
тебе, али само не можеш јести са овога дрвета – 
познања добра и зла. Бог успоставља пост и као 
да каже човеку: ако постиш, ако поштујеш реч 
Моју и ако извршаваш вољу Моју, онда ће однос 
који сам створио између нас, који је савршен, да 
функционише, да влада, да постоји – јер је он 
Богочовечанска заједница. Ако не поштујеш то 
онда ћеш умрети. И човек, користећи своју сло-
бодну вољу и могућност определења, опреде-
љује себе против савршеног, против живота, 

против Створитеља свога и против односа који 
је Бог успоставио са њим. Овим актом човек се 
дакле ограђује од Бога и умире. Бог који воли и 
љуби човека, Онај који је човека створио из љу-
бави, силази на земљу, оваплоћује се од Духа 
Светога, рађа од Марије Дјеве и приближава чо-
веку ту Богочовечанску заједницу – јер је она 
сада видљива. Он је савршен Бог и савршени чо-
век. И ни једна природа, ни божанска ни чове-
чанска, није на уштрб друге. Богочовек долази 
да успостави првобитни однос између Створи-
теља и створеног. Он долази да изврши прво-
свештеничку службу, да покаже пут, да поруши 
зид између себе и човека.  

Припремајући се за ову службу, Господ Исус 
Христос пости пре почетка проповеди. Пости 

четрдесет дана и четрдесет ноћи. Ђаво, о-
нај исти који је навео првог Адама 

на непослушност Богу, долази 
код новог Адама – Човека – 

Христа и, знајући да је Он 
Син Божији, каже Му: «Ако 

си Син Божији кажи овоме 
камењу да хлебови 
постану» (Мт. 4,3)! Зна-
јући да Христос човек 
четрдесет дана и четрде-
сет ноћи није ништа јео и 
ништа пио, кушач куша 
издржљивост и спрем-
ност новог Адама да 
остане у заједници са Бо-

гом. Оно што је овде 
важно јесте чињеница да 

Христос не каже – мени не 
треба хлеб. Не. Његов одговор 

је другачији: «Не живи човек 
само о хлебу него о свакој речи 

која излази из уста његових» (Мт. 4,4). 
Овим се истиче важност и 
приоритет духовног над фи-

зичким, јер, ако човек изврши вољу Божију, све 
ће му се друго придодати. Потом кушач каже: 
«Ако си Син Божији скочи доле јер је писано да 
ће те анђели заштитити својим крилима!? Спа-
ситељ му рече: «Речено је не кушај Господа Бога 
својега. А онда га ђаво одведе на најузвишеније 
место и показа му сва царства овога света и 
рече: «Поклони ми се и све је ово Твоје». Ђаво 
се и даље обраћа Христу – Човеку, новом Адаму, 
исто онако како се обраћао и првом Адаму када 

Ручно рађени крст, манастир Драганац, 
Косовско Поморавље 
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му је рекао: «Ако узбереш од овога плода – 
постаћеш као Бог». «Иди од мене Сотоно! Ре-
чено је – само се Богу своме клањај и Њему 
служи». Нови Адам, дакле, побеђује кушача. 

Други важан моменат који говори о Богочо-
веку и подвлачи однос човека и Бога је драма у 
Гетсиманском врту. Христос се у молитви 
обраћа Оцу и каже: «Оче, ако је могуће да ме ми-
моиђе ова чаша»(Мт. 26,39)! Јер, Христос – Чо-
век осећа страх, осећа глад, осећа бол. Он зна да 
предстоји стра-
дање али се не о-
пире томе већ 
само моли: «Ако је 
могуће да ме ми-
моиђе ова чаша, 
али не по мојој 
вољи, Оче, него по 
Твојој». Нека буде 
воља Твоја.  

Христос, Бого-
човек, разапет на 
крсту умире у 
самртном ропцу, 
умире у боловима 
и док крв из Њего-
вих светих рана 
спира дрво, на 
кога су Га раза-
пели, Он се 
обраћа Оцу и 
изговара оне поз-
нате речи: «Или, 
Или лама са-
вахтани» (Мт. 
27,46).  Боже, 
Боже мој зашто 
си ме оставио»! А 
шта би друго мо-
гао да каже нови 
Адам, који умире у 
боловима, који је дошао да спасе човека, да му 
помогне, да му осигура јединство са Богом, тога 
истог човека који Га разапиње на крст?! Али, 
одмах потом наставља Христос, јер мисија Ње-
гова није завршена: Оче, опрости им јер не знају 
шта раде»! Другим речима, као да каже: Ја знам 
да су они ти које треба да спасем, они имају лик 
Наш, створени су по Лику, не разумеју, духов-
ним очима не виде, опрости им јер не знају шта 
раде! Том крсном смрћу Господ Исус Христос 

запечаћује своју мисију на такав начин, да та 
жртва, то јединствено кушање Христово, по-
маже касније свима да корачају усправно следу-
јући Христа.  

Голготска жртва је инспирисала све потоње 
следбенике, Христове ученике, на почетку хри-
стијанизације нашег народа. Света браћа Ћи-
рило и Методије, па онда њихови ученици, 
снажно су посејали то семе једноочинства у на-
шем народу. И нема сумње да је њихова мисија 

јасно подвукла чиње-
ницу да сваки истин-
ски Христов следбе-
ник треба да «иште 
најпре Царства Не-
бескога и Правде 
Његове а све ће му се 
друго додати» (Мт. 
6,33). Такође, нема 
сумње да је то семе 
код нас пало на 
плодно тло. Ту апо-
столску службу у на-
шем народу, тај ми-
сионарски рад, ко-
начно је запечатио 
Свети Сава, који је 
по свему јединствена 
личност у нашем на-
роду.  

Свети Сава, кра-
љевић, син владара, 
напушта престо, 
одлази да буде оби-
чан монах, да се 
посвети Богу, да ду-
ховно расте. Оставља 
раскош очевог двора, 
напушта престо, 
оставља могућност 
да буде владар. Али, 

он не говори против тога. Не каже – то није 
добро. Не треба мени, мисли Свети Сава. Ја не 
желим то, ја хоћу да идем овим путем. Али, он у 
свему подржава свој народ, он активно помаже 
своме брату да постане државник, да влада 
Србијом. Ми га зовемо просветитељем, духов-
ним оцем Цркве и нације. Он је то могао 
постати само из једног разлога, а то је – он је чуо 
речи Христове, које је упутио својим апосто-
лима а преко њих и свима нама: «Иштите најпре 

Слика 1. Чувена фреска Св. Саве, манастир Милешева. 
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Царства Небескога и правде Његове а остало ће 
вам се додати». Кроз свој подвижнички напор 
Свети Сава је учинио то да се у лику његовоме 
јасно видео лик Христов, јер су све речи Јеван-
ђеља оживотворене у њему. Он је као ретко ко 
могао на крају свога живота да каже, заједно са 
св. апостолом Павлом: «Не живим више ја него 
Христос у мени» (Гал. 2,20). То је у ствари циљ 
нашега живота – да препустимо да Христос 
ради кроз нас, да Христос делује кроз нас, а то је 
управо Свети Сава учинио. Он је, дакле, могао 
да постане горостас у правом смислу те речи, 
зато што је потпуно подредио вољу своју вољи 
Оца небескога. Не поручује ли Христос који нам 
је пример: «Ја немам вољу своју Оче, нека ме ми-
моиђе ова чаша ако је мо-
гуће, али не по мојој вољи 
него како Ти одлучиш». 
Јер, сваки други став нару-
шава тај савршени однос 
између Бога и човека.  

Пођимо мало даље. 
Стотињак година после 
Светога Саве, који је уте-
мељио све, који је проту-
мачио  Јеванђеље за Србље 
своје, који је Христа, Гол-
готску жртву Његову и све 
што је Христос Првосвеш-
теник открио, учинио 
доступним народу, кроз 
сопствени Христолики 
лик, те он снажно утиче на 
новог владара Србије, Све-
тог и честитог Кнеза Ла-
зара.  

Свети Кнез, из рода 
племићког, Светосавског, 
доноси судбоносну одлуку за народ Српски. Зна 
он да нема никакве шансе да победи моћну тур-
ску војску која надире у Европу. Јасно је то 
њему. Него он размишља: Да ли да живи као роб 
или да се жртвује, свој живот и животе своје вој-
ске, другим речима да се «определи за Царство 
небеско». Да Свети Кнез ни у једном моменту 
није веровао у победу своје војске јасно се види 
из његовог обраћања велможама и црквеним 
главарима: «Земаљско је за малена царство, а 
небеско вавек и довека». Он је, нема сумње, ра-
зумео Христове речи: «Иштите најпре Царства 
небескога и правде његове, а друго ће вам се све 

додати». Размишља Свети Кнез: Ја могу да доне-
сем одлуку за себе и да се предам Турцима, али 
ја више нисам свој, ја сам на челу народа, ја то 
немам права да у име народа учиним; они ће на-
пасти светиње наше, похараће све, извешће ми 
народ из Цркве Христове, одвојиће их од Неба, 
приземљиће их. И због тога Свети Кнез, знајући 
да тих неколико година, које су преостале њему 
и његовим војницима, не значе ништа, нарочито 
не у поређењу са вечношћу, верујући чврсто да 
је вечни живот реалност, каже: «Земаљско је за 
малена царство, а небеско вавек и довека». 
Застанимо за моменат овде. Свети Кнез не каже 
– земаљско царство није за нас, не треба да се 
бринемо о земаљском. Поново је то исто 

размишљање које нам нуди 
Јеванђеље. Господ Исус 
Христос не говори против 
овога света већ само под-
влачи важност духовног 
као и важност остајања у 
Богочовечанској зајед-
ници. И, Свети Кнез Лазар 
то исто чини. Он, породи-
чан човек, љубећи и волећи 
своју жену, децу, родбину, 
народ и, на крају, живот, 
опредељује се да све то на-
пусти вечности ради, али 
ни једног момента не пре-
стајући волети овај свет. 
Господ Исус Христос не 
говори против овога света 
јер га је Он створио: «И 
створи Бог свет и виде Бог 
да је све добро» (Књига 
Постања 1). И, нека ми се 
дозволи да подвучем још 
једном оно што увек треба 

имати на уму: Овај свет је створен и стављен на 
располагање човеку, да живи овде, да се користи 
њиме, да дише ваздух, да брине о свему створе-
ном, о себи и својој души, и да «расте док не до-
расте до висине раста Христова» (Ефе. 4,13).  

Упоредимо Светог Кнеза Лазара са Госпо-
дом Исусом Христом. Господ Исус Христос је 
био искушаван у смислу што је Његово тело 
требало да буде предато да се разапне. Христос 
Богочовек може да избегне ову «судбину». Али, 
због будућности човека Он се добровољно пре-
дају страдању. И Свети Кнез је у дилеми. Може 

Кнез Лазар, Владислав Тителбах (1900) 
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да избегне и он своју «судбину» али, будућности 
ради народа свога, одлучује да се преда стра-
дању. Мисли ли неко да Свети Кнез није молио 
Бога да га «мимоиђе ова чаша», али је очито крај 
молитве био: али не како ја хоћу Господе, него 
нека буде воља Твоја. Господ Исус Христос је 
разапет на крсту за цело човечанство, Свети 
Кнез Лазар разапет је на Косову са својом вој-
ском за народ, за Цркву Божију.  

Косово је, побожни народе, за сва времена 
определило Српски народ, српску историју и 
оно што сам на почетку рекао: постало темељ и 
историје, и културе, и традиције, и мисли наше, 
наше књижевности и свеукупних духовних 
вредности у нашем народу. Косово је могло и 
може да буде темељ свих духовних вредности 
нашег народа управо због Лазаревог опреде-
лења за Царство Небеско. Све наше сеобе, сва 
наша страдања, сва наша стратишта, све наше 
невоље, све је инспирисано Косовом. И ова нај-
новија невоља, и наша одлука да бранимо Ко-
сово и српски народ, да бранимо право да задр-
жимо своју земљу под својом контролом и да то 
бранимо од, тренутно, највеће силе на свету, а-
гресора који се НАТО зове; одлука народа да ево 
више од два месеца гине, да издржава тотално 
рушење земље, такође је, верујем, инспирисано 
Косовом. 

Али, браћо и сестре, ми нисмо у ово време 
дорасли Косовском завету од пре шест стотина 
и десет година. Црта није пређена. Има једна за-
мишљена духовна линија коју ми данас нисмо 
могли прећи. Нисмо издржали до краја, и то 
није срамота, нити се неодложно треба друга-
чије окарактерисати, него је само реалност 
наша. Ми нисмо могли понудити свету у ово 
време више него што вредимо. Понудили смо 
толико колико можемо, инспирисани Светола-
заревским заветом, који не допире, можда, у до-
вољној мери до нас, у ово време. И поред тога, 
треба знати, да је кредит Косовског завета и ко-
совског определења – залога велика и неистро-
шива, и непресушан је то извор духовне снаге за 
све нас, за Српски народ, за друге народе – јер 
смо сви деца Божија, без обзира коме народу 
припадали.  

Ако одржимо у бићима својим сећање на те 
речи Христове: «Иштите најпре Царства Небе-
скога а све ће вам се друго додати»; ако разу-
мемо да се Свети Кнез Лазар у своје време 

потпуно потчинио вољи Божијој и заједно са 
својом војском, мученицима, изашао на стра-
дање, на Косовску Голготу, – а која се и данас 
понавља; ако знамо то све, ако то задржавамо у 
свести својој, нема сумње да ће се неки нови Ла-
зар родити, подићи из народа нашег, и ја бих, 
ако ми се то дозволи, рекао – ослободити Срп-
ско Косово. 

Моје размишљање на ову узвишену тему 
завршићу песмом коју измуцах, а која то можда 
и није, молитвом, можда, ако то јесте. 

 МОЛИТВА СВ. КНЕЗУ 

 свети кнеже, о мучениче Србски, 
Чија смрт поста залог  
за остајање на путу Богочовека; 

Који у безнађу даде наду Србљима својим! 
Помози нам да останемо у завету с Богом, 
Да и без Косова, које губимо, Косовом живимо! 

Помози честити и свети, 
Са небеса гледајући на нас, уцвељене и ојађене, 
Да разумемо да на путу Христовом  
нема губитка, већ посртање само. 
Да повратак изгубљеног,  
остајање (враћање) ка Богу значи; 

Да Косово није омеђено земаљским границама,  
Да мученичка крв освештава  
целу планету... и Космос. 
Да је истински скупа пред Господом 
крв светаца његових! 
О мучениче свети, 
Учини да разумемо, због нас и њих, 
Оних што изгибоше и оних што гину, 
Оних који мисле да убијајући нас  
Богу службу чине. 
Кажи Кнеже из отвореног Неба, кажи! 
Да је једина истина у Ономе  
који је тебе прославио и, -  
Да од живота очекујемо живот – 
Од Васкрсења васкрсење. 

Нека, о свети Божји човече,  
Наш пут буде и остане: 
Пут Богочовека Христа, 
Или – како је то Косовски завет уобличио: 
За Крст часни и слободу златну!  
Амин.  

О
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ОДБРАНИМО ОЛОВКОМ СВЕТИЊЕ НА ИЗБОРИМА 
Протојереј-ставрофор Радомир Никчевић 

 цркви Вазнесења Господњег на Топлој у 
Херцег Новом, послије читања Посланице 
Његовог Високопреосвештенства Митро-

полита црногорско-приморског Амфилохија, у 
којој се вјерници упозоравају на одговорност у 
овом тешком историјском тренутку за нашу 
Цркву, окупљеним и сабраним вјерницима, на 
недјељној Литургији, обратио се и протојереј-
ставрофор Радомир Никчевић, архијерејски на-
мјесник херцегновски, сљедећим ријечима: 

Драга браћо и сестре, 

Сви ми знамо да наши преци нијесу чували 
светиње, ми 
бисмо данас, 
како каже вла-
дика Раде, 
„били зароб-
љени у туђина“. 
Да они нијесу 
тако посту-
пали, ми се да-
нас не бисмо 
молили у овом 
светом храму, 
припадали би-
смо неком дру-
гом народу и 
вјероватно се 
молили у некој другој 
и другачијој богомољи. Ни међу нама, овдје 
скупљенима, нема нико да његови преци, у 
тешким историјским околностима и окупаци-
јама, нијесу морали да бране голе животе, а онда 
и своје светиње, својом главом и својим ору-
жјем! Били су спремни да оставе своје поро-
дице, да се сналазе без зрелих мушких чланова, 
без очева, жртвујући се до краја, да бисмо ми да-
нас живјели онако како то доликује слободним 
људима. 

Никада, међутим, у историји нашега народа 
није било лакше одбранити светиње него данас. 
Некада су коришћене сабље и друго оружје да 
бисмо одбранили своју цјеловитост, а данас и-
мамо оловку, и оловком бранимо све светиње на 
изборима. Свака крштена душа и свако онај који 

није крштен, а жели да се крсти, као и сваки 
човјек који има осјећај за правду и истину, треба 
да у литији крене до биралишта и да, бранећи и 
штитећи светиње, заокружи оне који их такође 
бране, и који се труде да у овој земљи завладају 
право и правда. Тако нећемо морати да, не дај 
Боже, дођемо до онога тежега начина да бра-
нимо Цркву попут наших предака. 

Дакле, 30. августа, са оловком у руци и ико-
ницом у џепу помолите се и заокружите оне 
који бране светиње. 

Нажалост, и међу нама хришћанима има о-

них који годинама гласају за оне који су се дрз-
нули, који имају тврду намјеру да нам украду и 
обесвете светиње. У свом духовном незнању, 
сматрајући се хришћанима, долазе у Цркву на 
литургију, траже да у њиховим породицама 
вршимо обреде: крштење, вјенчање, опијело... 
Такви морају знати да је ово историјски трену-
так, и да није етички и морално исправно да онај 
ко заокружи и допринесе напретку свето-кра-
дица, послије тражи утјеху у Цркви и помоћ од 
Светога Василија. 

Ви знате да је и наш велики духовни узор, 
пастир и учитељ Свети Василије у свом Теста-
менту проклео светокрадице (њихове породице 
и њихово имање и стоку), све оне који би се дрз-
нули да отимају од Острошке светиње, коју је 

У 

Протојереј-ставрофор РАДОМИР НИКЧЕВИЋ 
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Он, заједно са боготражитељима монасима по-
дигао на земљи коју је купио од сељака. И данас, 
ево, имамо неке који не само да хоће да отимају 
од Острога, него хоће да нам промијене вјеру и 

узму нам и самога Свеца Острошкога, а кроз 
њега да нам одузму Бога. Е, то им не дамо, то 
неће моћи никако да остваре! Не дамо светиње! 

(Митрополија црногорско-приморска СПЦ)  

ВОЗДВИЖЕНИЈЕ ЧАСНОГА КРСТА 
МОЖЕ ЛИ ДА БУДЕ ВЕЋЕ СВЕТИЊЕ

одизање часнога крста у Јеруса-
лиму, догађај који молитвено 
обнављамо сваке године 27. сеп-

тембра, представља један од најзначајни-
јих догађаја у историји наше Цркве. Онај 
крст, који је послужио као оруђе смрти 
Господа Исуса Христа, пронађен је, отко-
пан и по утврђењу да је 
управо то крст на коме је 
Спаситељ света разапет, 
подигнут је високо да га 
сви окупљени виде, за сва 
времена поштују као оруђе 
победе живота над смрћу. 
Ова свети крст служи као вечна опомена бого-
човечанске драме. Богочовечанска крв из пре-
чистог тела Господњег спрала је сву 

прљавштину са овог, до тада, оруђа смрти 
као и сву прљавштину човечијег греха. И, 
од тада, ово оруђе смрти постаје оруђе по-
беде, које заузима највише место у нашим 
срцима, у нашим домовима, у нашим хра-
мовима, на трговима наших градова и у 
установама хришћанских народа. оруђе, 

што је још важније, постало 
је симбол васкрсења, симбол 
наде за род људски, симбол 
слободе у Христу, слободе 
„којом нас Христос осло-
боди“. Томе оруђу ми тако 
здушно певамо: 

Уистину, Господ нас и брани, и спасава, и 
штити и води својим часним крстом, крстом 
коме се верни клањају у знак обожавања Спаси-
теља света и Свете Тројице, Бога Оца, Бога Сина 
и Бога Духа Светога.  

Срећан празник следбеницима Господњим!  

 
ЛИЧНИ КРСТ 

Јеромонах Игњатије Шестаков 
У име Оца и Сина и Светога Духа. Амин. 
Спаси, Господе, људе Своје и благослови 

достојање Своје, победе царевима нашим над 
непријатељима даруј и људе Своје Крстом Сво-
јим чувај.  

Ова посебна молитва данас тече са наших у-
сана ка Господу: «Крстом Својим сачувај људе». 
Људи – то смо сви ми, сви православни хриш-
ћани. (…) Посматрајући Крст Господњи, који је 
истовремено био и симбол понижења, али је 

П

„Спаси Боже људе твоје,  
Спаси Господи, крстом светим  
Ти нас брани, крстом нас води;  

Крст је сила и знамење,  
Крст је спасење“. 
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постао и симбол победе за све православне 
хришћане, – они и јесу тај истоимени нови на-
род, који на дар добијају милост Божију.  

Сви ми добијамо те 
посебне дарове благо-
дати Светога Дуга, спа-
соносне за сваког од 
нас, захваљујући стра-
дањима Господа нашег 
Исуса Христа на крсту. 
Крст Господњи за нас 
представља симбол по-
беде и васкрсења и он је 
непобедиво оружје у 
борби са ђаволом, коју 
ми водимо кроз читав 
свој живот. Због тога су 
хришћани нераскидиво 
повезани са крстом. То 
је наш симбол и сви нас 
по њему распознају. 
Сви смо ми крстоноше, 
носиоци крста. Крст 
нас дочекује на Светој 
Тајни Крштења, и Крст 
нас дочекује када се 
спуштамо у гроб – то је 
знак да су ту сахрањени истински следбеници 
Господа Исуса Христа. 

Али постоји још један крст, који многи 
хришћани не могу лако препознати и спознати. 
То је крст личног служења, наш лични крст, сва-
ког од нас, не само крст хришћанина, већ и осо-
бени благослов, који је дарован свакоме од нас 
кроз наше таленте и способности. И чест је слу-
чај, и посебно у овом времену има све више и 
више људи који се муче, чак и ако су у Цркви, 
никако не могу да пронађу себе. 

Тако се често дешава да не слушамо глас 
своје савести и из гордости, ослепљени, никако 
не можемо да нађемо свој крст, који треба да 
узмемо и пођемо за Христом: «и који не узме 
крст свој и не пође за Мном, није мене достојан» 
(Мт 10, 38), — тако нам говори Господ. Да, сви 
смо ми примили крст хришћанства, назвали се 
хришћанима, примили посебне дарове на Крш-
тењу, али још је важно да се снађемо у свом жи-
воту и да откријемо тај прави крст свој, који 
треба да носимо баш ми, баш ти. Сваком човеку 
се даје засебан крст: породичног живота, 

служења, пожртвовања, а можда чак и власти, 
јер и то је крст. 

Монаси не желе да по-
несу свој крст, свеште-
ници свој, хришћани свој, 
властодршци свој, учи-
тељи свој. Посебно у наше 
време људи не желе да 
носе крст породичног жи-
вота – то је врло тешко. 
Узму га на плећа и истог 
трена га збаце са себе – 
претежак је крст. То је пи-
тање нашег спасења. Лако 
је бити хришћанин на ре-
чима, али пробај да поне-
сеш свој крст. 

Имао сам прилику да 
попричам са некрштеним 
људима, и ето једна жена, 
некрштена, – њен муж је 
много пио, и она никада 
није помињала развод, ни-
када није ни прозборила 
ту реч. И једанпут, када су 
већ били у позном живот-

ном добу, и све се то настављало, није се преки-
дало, она каже: «Па, то је мој крст». Тако се 
изразила проста руска жена, чак у том тренутку 
некрштена, која се није ни дотакла Божанске 
благодати у Тајни Евхаристије, као што чинимо 
ми, нити је знала Символ вере, – таква је била 
њена исконска вера. 

И намеће се питање: кога ће погледати 
Господ – такве људе који до краја носе то што 
им је допало, или нас који себе називамо 
хришћанима и никако не можемо да достојан-
ствено подигнемо и понесемо свој крст, оно што 
је за нас, за сваког од нас, спасоносније од свега 
осталог? Зашто се то дешава? Зато што нам не-
достаје скрушености, а високоумље и пролазна 
слобода су помутили наш разум, и не видимо 
оне знакове, оне позиве, које нам Господ шаље 
кроз свете оце или наше ближње. 

Данас, посматрајући Крст Господњи, зами-
слимо се сваки о свом животу и нађимо скруше-
ности, трезвеног размишљања, да нам Господ у-
каже на истински пут и наш крст, који води ка 
слави и спасењу и у Царство Небеско. Амин. 

С руског Александар Ђокић 

Јеромонах Игњатије Шестаков 
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РАД СРПСКЕ ШКОЛЕ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА 
Миљана Влајић

Пошто су препоруке и рестрикције против 
пандемије коронавируса, прописане од стране 
удружења етничких школа државе Викторије, 
подразумевале прекид похађања школа и пре-
лазак на виртуалну наставу, наша школа срп-
ског језика, при црквеној општини Света Тро-
јица, почела је са наставом преко компјутера 
при крају првог тромесечја. Међутим, како су 
мере рестрикције још на снази, ми настављамо 
да и даље одржавамо наше часове на Интернету. 

Као и за све школе, планирање и извођење 
наставе у виртуалним условима представља 
прави изазов и велики подухват. То је сасвим 
нов метод комуникације са ђацима. 

У нашим вишечасовним консултацијама, у-
читељице Емилија Симић и ја Миљана Влајић, 
одлучиле смо се да имамо непосредни контакт 
са ђацима све време док траје настава. Радимо 
независно у две групе, као и у редовним усло-
вима. Наставни материјал шаљемо деци преко 

електронске поште, а на часу обрађујемо гра-
диво настојећи да деца раде што више само-
стално. За данашње генерације, рад на компју-
терима је нешто што је најприродније, тако да 
је и учење српског језика интересантније. Деца 
су прихватила овакав начин учења са ентузија-
змом.  

Наравно, увек постоји време за дружење, 
шалу и компјутерске игрице за време одмора и 

после наставе. Данашње часове, 29. августа 
2020, имали смо заједно., Присуствовала су 
деца млађег и старијег узраста са својим учите-
љицама. За успомену на ову наставу и дружење 
имамо заједничку фотографију. 

Како слика говори више од хиљаду речи, 
слика наше деце која похађају српску школу 
преко Интернета, говори све о њиховом ентузи-
јазму и вољи да уче српски језик и у овим оте-
жаним околностима. 

Деца на онлајн часу школе српско г језика „Света Тројица“ 
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THE ORTHODOX VENERATION OF THE MOTHER OF GOD 
St. John Maximovitch, Archbishop and Wonderworker of Shanghai and San Francisco 

he Orthodox Church 
teaches about the 
Mother of God which 

Sacred Tradition and Sacred 
Scripture have informed con-
cerning Her, and daily it glo-
rifies Her in temples, asking 
Her help and defence. Know-
ing that She is pleased only by 
those praises which corre-
spond to Her actual glory, the 
Holy Fathers and hymn-writ-
ers have entreated Her and 
Her Son to teach them how to 
hymn Her.  

“Set a rampart about my 
mind, O my Christ, for I make 
bold to sing the praise of Thy 
pure Mother.”1  

“The Church teaches that Christ was truly born 
of Mary the Ever-Virgin.”2 

“It is essential for us to confess  that the Holy 
Ever-Virgin Mary is actually Theotokos (Birth-
giver of God), so as not to fall into blasphemy. For 
those who deny that the Holy Virgin is actually 
Theotokos are no longer believers, but disciples of 
Pharisees and Saducees”3 

From Tradition it is known that Mary was the 
daughter of the aged Joachim and Anna, and that 
Joachim descended from the royal line of David, 
and Anna from the priestly line. Notwithstanding 
such a noble origin, they were poor. However, it 
was not this that saddened these righteous ones, 
but rather the fact that they did not have children 
and could not hope that their descendants would 
see the Messiah. And behold, when once, being 
disdained by the Hebrews for their barrenness, 
they both in grief of soul were offering up prayers 
to God - Joachim on a mountain to which he had 
retired after the priest did not want to offer his 
sacrifice in the Temple, and Anna in her own 

 
1 Ikos of the Dormition. 
2 St Epiphanius, True Word Concerning the Faith 
3 St Ephraim the Syrian, To John the Monk 
4 See the Kontakion of the Entry into the Temple. This was 
the newly-built Temple into which the glory of God had not 

garden weeping over her barrenness - there ap-
peared to them an angel who informed them that 
they would bring forth a daughter. Overjoyed, 
they promised to consecrate their child to God. 

In nine months a daughter was born to them, 
called Mary, Who from Her early childhood man-
ifested the best qualities of soul. When She was 
three years old, her parents, fulfilling their prom-
ise, solemnly led the little Mary to the Temple of 
Jerusalem; She Herself ascended the high steps 
and, by revelation from God, She was led in to the 
very Holy of Holies, by the High Priest who met 
Her, taking with Her the grace of God which 
rested upon Her into the Temple which until then 
had been without grace.4 She was settled in the 
quarters for virgins which existed in the Temple, 
but She spent so much time in prayer in the Holy 
of Holies that one might say that She lived in it.5  
Being adorned with all virtues, She manifested an 
example of extraordinarily pure life. Being sub-
missive and obedient to all, She offended no one, 

descended as it had upon the Ark or upon the Temple of 
Solomon. 
5 Service to the Entry, second stitcheron on Lord, I have 
cried, and the Glory, Both Now... 

T

Relics of St John of Shanghai, Holy Virgin Cathedral, San Francisco 
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said no crude word to anyone, was friendly to all, 
and did not allow any unclean thought.6 

“Despite the righteousness and the immacu-
lateness of life which the Mother of God led, sin 
and eternal death manifested their presence in 
Her. They could not but be manifested: Such is the 
precise and faithful teaching of the Orthodox 
Church concerning the Mother of God with rela-
tion to ancestral sin and death”.7  

“A stranger to 
any fall into sin”8, 
She was not a 
stranger to sinful 
temptations. “God 
alone is without 
sin”9, while man 
will always have in 
himself something 
yet needing correc-
tion and perfection 
in order to fulfill 
the commandment 
of God; Be ye holy 
as I the Lord your 
God am Holy10. The 
more pure and per-
fect one is, the 
more he notices his 
imperfections and 
considers himself 
all the more unworthy.  

The Virgin Mary, having given Herself entirely 
up to God, even though She repulsed from herself 
every impulse to sin, still felt the weakness of hu-
man nature more powerfully than others and ar-
dently desired the coming of the Saviour. In Her 
humility She considered Herself unworthy to be 
even the servant-girl of the Virgin Who was to give 
Him birth. So that nothing might distract Her 
from prayer and heedfulness to Herself, Mary 
gave to God a vow not to become married, in order 
to please only Him Her whole life long. Being be-
trothed to the elderly Joseph when Her age no 
longer allowed Her to remain in the Temple, She 
settled in his house in Nazareth. Here the Virgin 

 
6 Abridged from St. Ambrose of Milan, Concerning the Ever-
Virginity of the Virgin Mary” 
7 Bishop Ignatius Brianchaninov, Exposition’ of the Teaching 
of the Orthodox Church on the Mother of God 
8 St. Ambrose of Milan, Commentary on the 118th Psalm) 
9 Ibid. 
10 Leviticus 19:2 

was vouchsafed the coming of the Archangel Ga-
briel, who brought Her the good “tidings of the 
birth from Her of the Son of the Most High. Hail, 
Thou that art full of grace, the Lord is with Thee. 
Blessed art Thou among women... The Holy Spirit 
shall come upon Thee, and the power of the Most 
High shall overshadow Thee: wherefore also that 
which is to be born shall be holy, and shall be 
called the Son of God".11 

Mary received the an-
gelic good tidings humbly 
and submissively. “Then 
the Word, in a way known 
to Himself, descended and, 
as He Himself willed, came 
and entered into Mary and 
abode in Her”12. “As light-
ning illuminates what is 
hidden, so also Christ puri-
fies what is hidden in the 
nature of things. He puri-
fied the Virgin also and 
then was born, so as to 
show that where Christ is, 
there is manifest purity in 
all its power. He purified 
the Virgin, having pre-
pared Her by the Holy 
Spirit, and then the womb, 
having become pure, con-

ceived Him. He purified the Virgin while She was 
inviolate; wherefore, having been born, He left 
Her virgin. I do not say that Mary became immor-
tal, but that being illuminated by grace, She was 
not disturbed by sinful desires”.13 The Light abode 
in Her, cleansed Her mind, made Her thoughts 
pure, made chaste Her concerns, sanctified Her 
virginity”.14 “One Who was pure according to hu-
man understanding, He made pure by grace”.15 

Mary told no one of the appearance of the an-
gel, but the angel himself revealed to Joseph con-
cerning Mary’s miraculous conception from the 
Holy Spirit16; and after the Nativity of Christ, with 
a multitude of the heavenly host, he announced it 
to the shepherds. The shepherds, coming to 

11 Luke 1:28-35 
12 St. Ephraim the Syrian, Praise of the Mother of God 
13 St. Ephraim the Syrian, Homily Against Heretics, 41 
14  St. Ephraim the Syrian, Mary and Eve 
15 Bishop Ignatius Brianchaninov, Exposition of the Teaching 
of the Orthodox Church on the Mother of God 
16 Matthew 1:18-25 

Axion Estin icon, Karyes, Mt Athos 
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worship the new-born one, said that they had 
heard of Him. Having previously endured suspi-
cion in silence, Mary now also listened in silence 
and kept in her heart the sayings concerning the 
greatness of Her Son.17 She heard forty days later 
Symeon’s prayer of praise and the prophecy con-
cerning the weapon which would pierce Her soul. 
Later She saw how Jesus advanced in wisdom; She 
heard Him at the age of twelve teaching in the 
Temple, and everything She kept in Her heart18. 

Even though full of grace, She did not yet fully 
understand in what the service, and the greatness 
of Her Son would consist. The Hebrew concep-
tions of the Messiah were still close to Her, and 
natural feelings forced Her to be concerned for 
Him, preserving Him from labors and dangers 
which it might seem, were excessive. Therefore 
She favored Her Son involuntarily at first, which 
evoked His indication of the superiority of spir-
itual to bodily kinship19. 
“He had concern, also 
over the honour of His 
Mother, but much, more 
over the salvation of Her 
soul and the good of men, 
for which He had become 
clothed in flesh”20. Mary 
understood this and 
heard the word of God 
and kept it21. As no other 
person, She had the same 
feelings as Christ22, un-
murmuring bearing the 
grief of a mother when 
She saw Her Son perse-
cuted and suffering. Re-
joicing in the day of the 
Resurrection, on the day 
of Pentecost She was 
clothed with power from 
on high23. The Holy Spirit 
Who descended upon 
Her taught (Her) all things24, and instructed (Her) 
in all truth25. Being enlightened, She began to la-
bour all the more zealously to perform what She 

 
17 Luke 2:8-19 
18 Luke 2:21-51 
19 Matthew 12:46-49 
20  St. John Chrysostom, Commentary on John, Homily 21 
21 Luke 11:27, 28 
22 Philippians 2:5 
23 Luke 24:49 

had heard from Her Son and Redeemer, so as to 
ascend to Him and be with Him.  

The end of the earthly life of the Most Holy 
Mother of God was the beginning of Her great-
ness. “Being adorned with Divine glory”26, She 
stands and will stand, both in the day of the Last 
Judgment and in the future age, at the right hand 
of the throne of Her Son. She reigns with Him and 
has boldness towards Him as His Mother accord-
ing to the flesh, and as one in spirit with Him, as 
one who performed the will of God and instructed 
others27. Merciful and full of love, She manifests 
Her love towards Her Son and God in love for the 
human race. She intercedes for it before the Mer-
ciful One, and, going about the earth, She helps 
men. 

Having experienced all the difficulties of 
earthly life, the Intercessor of the Christian race 
sees every tear, hears every groan and entreaty di-

rected to Her. Especially near 
to Her are those who labor in 
the battle with the passions 
and are zealous for a God-
pleasing life. But even in 
worldly cares She is an irre-
placeable helper. “Joy of all 
who sorrow, and intercessor 
for the offended, and feeder 
of the hungry, consolation of 
travellers, harbor of the 
storm-tossed; visitation of the 
sick, protection and interces-
sor for the infirm, staff of old 
age, Thou are the Mother of 
God on high, 0 Most Pure 
One”28. “The hope and inter-
cession and refuge of Chris-
tians”, “The Mother of God 
unceasing in prayers”29. “She 

day and night doth pray for 
us, and the scepters of 
kingdoms are confirmed 

by Her prayers”30. 
There is no intellect or words to express the 

greatness of Her Who was born in the sinful 

24 John 14:26 
25 John 16:13 
26 Irmos of the Canon of the Dormition 
27 Matthew 5:19 
28  Sticheron of the Service to the Hodigitria 
29 Theotokion of the Third Tone 
30 Daily Nocturne 

Iveron Icon of Theotokos, Mt Athos 
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human race but became “more honorable than the 
Cherubim and beyond compare more glorious 
than the Seraphim.”31 

    "Seeing the grace of the secret mysteries of 
God made manifest and clearly fulfilled in the Vir-
gin, I rejoice; and I know not how to understand 
the strange and secret manner whereby the Unde-
filed has been revealed as alone chosen above all 
creation, visible and spiritual. Therefore, wishing 
to praise Her, I am struck dumb with amazement 

in both mind and speech. Yet still I dare to pro-
claim and magnify Her: She is indeed the heavenly 
Tabernacle"32. “Every tongue is at a loss to praise 
Thee as is due; even a spirit from the world above 
is filled with dizziness, when it seeks to sing Thy 
praises, 0 Theotokos. But since Thou art good, ac-
cept our faith. Thou knowest well our love inspired 
by God, for Thou art the Protector of Christians, 
and we magnify Thee”33. 

 

ПОУЧНЕ ХРИШЋАНСКЕ ПРИЧЕ 
Приредио крстоносни прота Петар Дамњановић

ГРЕХ И ОПРОШТАЈ 

Неки богати родитељи имали су јединца 
сина. Цело срце њихово било је заузето срећом 
милога детета. На велику жалост својих роди-
теља, син постаде лопов, украде велике новце , и 
побеже у туђу земљу. Ту се одаде разузданоме 
животу. Пропио је и прокоцкао све што је 
покрао из очевог дома. Ускоро се нашао у вели-
кој беди, и пао је у положај блуднога сина.  

Отац је безгранично жалио за изгубљеним 
сином, није престајао да плаче за њим. Најзад 
сазнаје за његов несрећни положај и срце роди-
тељско разнежило се милошћу према блудном 
сину. Опростио му је све погрешке и  написао 
му је писмо. Писмо је написано језиком срца и 
родитељске љубави. Јављао је сину да му све 
прашта, молио га је да се што пре врати и да 
нахрани душу своју изобиљем  родитељске љу-
бави. 

Син је добио писмо. Познао је да је од оца, 
али га је  оставио на страну, не отворивши га. 
Отац ми неће опростити. Зашто да отварам 
писмо које ми доноси тешка проклетства? И син 
није отворио писмо.  

У последњим часовима живота, ипак се ре-
шио да отвори очево писмо. Каква је била ње-
гова радост, када је уместо проклетства нашао у 
писму опроштај и нежну љубав!  

 
31 It is truly right (Axion Estin) 
32 Ikos of the Entry into the Temple 

Смисао ове приче је врло јасан. Господ Исус 
Христос нам је оставио  ПИСМО; то писмо је 
РЕЧ БОЖИЈА – Еванђеље, благу и радосну вест. 

 
ВЕРУЈЕМ, ГОСПОДЕ,  

ПОМОЗИ МОМЕ НЕВЕРЈУ! 

Једна жена беше изведена пред суд. Требало 
је да одговара за тешке преступе. Почиње испи-
тивање и дошло је на ред и питање о вери:  

- Јеси ли хришћанка? , пита је судија. 
- Не, нисам хришћанка, одговорила је  

оптужена. 
- Зар ниси рођена од родитеља хришћана? 
- Да! 
- Сигурно си крштена по обредима право-

славне Цркве. 
- Да. 
- Да ли имаш своју крштеницу? 
- Да.  
- Да ли си уписана у спискове црквене 

општине? 
- Да.  
- Јеси ли досада примала другу веру и пре-

лазила у другу вероисповест? 
- Не. 
- Онда зашто одричеш да си хришћанка? 

33 Irmos of the 9th Canticle, Service of the Theophany 



38 
 

- Да сам била хришћанка, не бих учинила 
ова дела за која сам изведена пред вас, 
одговорила је оптужена жена. 

Ова жена, драги моји, ближа је Христу Богу 
него  сваки онај који се назива православним 
хришћанином, а дела га његова разобличавају у 
пуном неверовању.  

Будимо доследни у  животу и својој вери у 
Христа Господа. Живимо под Крстом Господа 
Христа који је победио мржњу љубављу, добрим 
зло, и Животом Смрт. 

 
КЛЕВЕТАЊЕ И  ЗАВИСТ 

Ево једног примера како су тешке последице 
клевета. Био један побожан свештеник, мудар и 
добар пастир. Он је био срамно оклеветан од пе-
торице својих парохијана. Ствар је отишла то-
лико далеко, да је био под стављен под суд од 
стране надлежног епископа. Пред судом је била 
доказана његова невиност, међутим злобна кле-
ветничка борба против њега толико му је нанела 
бола, да је пао у душевно растројство.  

Тада су се клеветници уплашили. Испуњени 
покајањем и страхом, похитали су своме духов-
ном пастиру и на коленима га молили да им 
опрости, пошто су изразили спремност да по-
вуку своје срамне и ниске лажи, да би му повра-
тили част и добро име. Свештеник је рекао: 
„Добри људи, од срца вам праштам, али ви моју 
част више не можете уздићи.“  

„Реците нам шта треба да радимо.“ 

Тада је свештеник рекао: „ Узмите овај пер-
јани јастук, попните се на звоник, и истресите 
перје из њега, а после га опет сакупите.“ 

А они му рекоше: „Али оче, ово је немо-
гућно!“ 

Тада је свештеник наставио: „Исто тако је 
немогућно моју част опрати. Клевета, коју сте 
ви раширили, јесте као перје; она је на све 
стране отишла. Ви више ништа не можете да 
поправите. Ја вам опраштам и Бог ће вам опро-
стити, али други пут не клеветајте.“ 

Када видимо да неко чини добро, да је бољи 
и благодарнији од нас, не треба да му завидимо. 
Радујмо се добру, свакога, свагда и свуда. Свагда 
и свуда угушимо у себи завист. 

 

ИЗ (ВИРТУЕЛНОГ) ЖИВОТА НАШЕ ПАРОХИЈЕ 
Небојша Стефановић и Никола Јошевски

Време од прошлог ванредног издања Гла-
сника на Васкрс до сада на Малу Госпојину,  
провели смо, нажалост, углавном и даље под 
строгим мерама ограничења кретања услед пан-
демије коронавируса. Овим је практично оне-
могућено присуство службама верном народу, 
јер је првобитан лимит од двадесет дозвољено 
присутних спуштен на само пет, укључујући 
свештенике и саслужитеље, појце и сниматеље. 

Зато смо наставили са директним преносима 
свих служби – да би људима омогућили моли-
твено заједништво док ова невоља не прође, те 
док не будемо поново могли да се окупљамо у 
нашем храму. 

Такође смо направили црквени сајт који ре-
довно освежавамо са новим садржајима и 
вестима, заједно са већ постојећим Фејсбук на-
логом. 

Следи кратак преглед садржаја на нашем 
сајту и каналу – овај текст можете прочитати на 
српском у 48. броју Парохијског гласника. 

Вести:  
https://svtrojica.melbourne/sr/#news 

Распоред богослужења: 
https://svtrojica.melbourne/sr/#timetable  

Купите свеће: 
https://svtrojica.melbourne/sr/kiosk 

Директни преноси служби: 
https://youtube.com/c/СвТројицаБранзвик 

Фејсбук: 
https://facebook.com/Holy.Trinity.Brunswick 
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SHORT REVIEW OF OUR SITE AND CHANNEL 
(Note: If you are reading this as PDF, click on blue underlined words to go directly to relevant section of our site or YouTube channel.)

The services are broadcast live on our 
YouTube channel regularly since March this year. 
Every week, as 
per our 
services 
schedule on 
our site, we 
refresh the 
links for new 
scheduled 
broadcasts. 
Sometimes 
we publish the 
short cuts – 
homilies, in-
formation for 
our parishion-
ers – and we 
also grouped 
all the Easter 
services into 
separate 
playlist. All 
the record-
ings are ar-
chived and 
you can watch 
them at your 
convenience. 

The pur-
pose of live 
broadcasts is to pray together, as we are unable to 
do so due to current restrictions. Hence we invite 
you to join these “online” Liturgies, so we can at 
least meet that way, greet and encourage each 
other. We explained how and answered frequently 
asked questions. 

Since June, our site is regularly updated with 
latest news, statements, useful video materials, 
transcripts of some homilies of our parish priests, 
photos from some events and articles with Ortho-
dox and Serbian national topics; and  yet we plan 
to significantly expand it. Fro now, we finished 3 

out of total 12 planned sections: Јутјуб и Facebook 
integration, archive of all the Herald issues, and 

the latest – vir-
tual kiosk.  

At the kiosk 
you can buy the 
candles paying 
by the credit 
card or by any 
of the following 

payment 
methods: 

PayID, PayPal, 
or direct trans-
fer using the 

BSB/Account 
Number. The 
form with 

submitted 
names will be 

automatically 
forwarded to 
the tutors or 
clergy to light 

the candles for 
you during 
next Liturgy 
broadcast. We 
encourage you 
to donate to the 
Church during 

these difficult times, as per your individual means 
and wishes. We plan to soon add the option to pay 
the membership fees this way and order books 
and other accessories apart from just candles.  

The website is bilingual, in English and Ser-
bian, and every article will be translated or sum-
marised, so the site is accessible to people fluent 
in either language. 

Click on the addresses below to visit our site, 
Youtube channel and Facebook page.

 SVTROJICA.MELBOURNE   СВТРОЈИЦАБРАНЗВИК HOLY.TRINITY.BRUNSWICK

Picture 1. Website news section snapshot. 
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СЛУЖБЕ ПРЕКО ЈУТЈУБА: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
    Небојша Стефановић 

(English version: https://svtrojica.melbourne/blog/2020/08/youtube_faq)

С обзиром да смо у наметнутој изолацији 
због које смо - још извесно барем неколико не-
деља, а не дај Боже можда и више - приморани 
да се сабирамо на молитву Господу преко 
Интернета, уместо у нашој цркви, ево неколико 
одговора и савета наших свештеника на недоу-
мице поводом ове ванредне ситуације. 

ЗАШТО СЕ УОПШТЕ ПРЕНОСИ БОЖАН-

СТВЕНА ЛИТУРГИЈА ПРЕКО ИНТЕРНЕТА? 

Зато што смо онемогућени да примимо вер-
нике у цркву на службу, услед тренутних панде-
мијских ограничења од стране државе. Иако смо 
свесни да овај начин праћења служби не може 
да надомести саборну молитву парохијана у на-
шем храму, одлучили смо се да макар овако о-
могућимо вернима да одрже заједничку моли-
твену везу са Господом. 

На овај начин, такође, желимо да умиримо и 
охрабримо верни народ у ово смутно време да 
наши свештеници и даље врше редовне службе, 
узносећи молитве Господу за све наше парохи-
јане. 

ДА ЛИ ЈЕ ПРИМЕРЕНО ДА СЕ СЛУЖБА БОГУ 

ПРОФАНИШЕ НА ОВАЈ НАЧИН И ДА СЕ 

СВЕТЕ ТАЈНЕ ПРИКАЗУЈУ ЈАВНО СВИМА, 
ПА И БЕЗБОЖНИЦИМА И БОГОБОРЦИМА? 

Света Тајна Причешћа се не приказује; пре-
нос се прекида по завршетку Литургије оглаше-
них, а Света Тајна и остатак Литургије се нор-
мално врши даље у храму. 

 Основна сврха преноса служби из наше цркве 
је активно учешће парохијана у молитви, а не 
пасивно гледање или слушање. Зато их и дирек-
тно преносимо у моменту када се служба заиста 
врши, уместо да их постављамо снимљене. 

Ако се тако приступи учешћу у овој зајед-
ничкој молитви, па се наше понашање и учешће 
уподоби овом преносу као да идемо у цркву, 
онда било каква недостојност није могућа. 

Због тога, припремили смо детаљно упуство 
и савете како приступити преносу службе - како 
се припремити, понашати током службе и шта 
радити по њеном завршетку (кликни овде за де-
таље). 

Позовите ваше свештенике и попричајте са 
њима како да прилагодите ово упутство вашим 
кућним условима и личном духовном узрасту, 
ако је потребно. 

На крају, водимо се оним шта је нашем вер-
ном народу корисно, а не шта ће безбожници 
или богомрзитељи рећи - нека им да Бог преум-
љења да приђу нашој Саборној и Апостолској 
Цркви. 

ЈА НЕ МОГУ ДА СЕ МОЛИМ БОГУ ПРЕКО 

ЕКРАНА. КАКВА ЈЕ СВРХА ОВАКВЕ МОЛИ-

ТВЕ? БОЉЕ ЈЕ ДА СЕ МОЛИМ САМA. 

Поред личног молитвеног правила - где се у-
век треба посаветовати са својим свештеником 
како би се лакше духовно напредовало и да се 
не би упадало у недоумице - Црква нам заповеда 
и заједничку молитву. 

Христос је заједничку молитву нарочито по-
менуо: “Опет вам заиста кажем: ако се два од вас 
сложе на земљи у било којој ствари за коју се 
узмоле, даће им Отац мој који је на небесима. 
Јер гдје су два или три сабрана у име моје, ондје 
сам и ја међу њима." (Мт 18.19-20) 

Дакле, не молите се преко екрана, већ за-
једно са осталим парохијанима, чији број мо-
жете видети при преносу; као и са служитељима 
које видите и чујете на екрану, и са којима сте 
једно у Христу. 

ЗАШТО ЈЕ ЛИТУРГИЈА СКРАЋЕНА? ДА ЛИ 

СЕ НЕШТО МЕЊА У ВРШЕЊУ СЛУЖБЕ ТО-

КОМ ОВЕ ПАНДЕМИЈЕ? 

Литургија се не скраћује, већ се по благо-
слову нашег владике Силуана, скраћује пренос 
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Литургије. По прекиду преноса, Литургија се у-
обичајено служи до краја без икаквих измена. 

КОЈА ЈЕ СВРХА ОВАКВЕ “ОНЛАЈН” ЛИТУР-

ГИЈЕ АКО НЕ МОГУ ДА СЕ ПРИЧЕСТИМ? 

Понављамо, основна сврха ових преноса је 
заједничка молитва. 

За све своје духовне потребе, укључујући и 
Свету Тајну Причешћа, обратите се о.Петру или 
о. Милораду директно на телефон и они ће вам 
изаћи у сусрет на одговарајући начин, у складу 
са упутствима владике Силуана и законима 
државе Викторије. 

ДА ЛИ ЈЕ У РЕДУ ДА СЕ СЛУЖБА БОЖЈА 

САМО СЛУША ДОК РАДИМО НЕШТО, АКО 

СМО, РЕЦИМО, НА ПОСЛУ И НЕ МОЖЕМО 

ДА АКТИВНО ПРАТИМО ПРЕНОС? 

Главна сврха преноса је заједничка молитва, 
а не пасивно учешће. Ако не можемо дужну 
пажњу да посветимо Господу, боље је да завр-
шимо са послом који имамо, па онда да увр-
стимо цео снимак или поједине молитве у наше 
лично молитвено правило, онда када можемо да 
усрдно учествујемо. 

Међутим, ако је врста посла таква да не 
захтева менталну концентрацију, односно омо-
гућава молитвено посвећење или осећање док 
слушате свештеничке молитве при раду, онда 
може бити душекорисно. Могуће је и да се душа 
тада приклони Господу, а посао се одложи ако 
није битан… Проверите са свештеником. 

ДА ЛИ ЈЕ У РЕДУ ДА СЕ ПОГЛЕДАЈУ САМО 

ДЕЛОВИ СНИМКА, ОДНОСНО МОЛИТВЕ 

ИЛИ СВЕШТЕНИЧКА БЕСЕДА? 

Да. Мада је сврха преноса првенствено мо-
литвена - у заједници у директном преносу, а 
ако то није могуће, онда лично користећи сни-
мак - наравно да је могуће, и пожељно, погле-
дати и делове где се може чути корисна паро-
хијска информација или савет свештеника. 

Ми повремено издвојимо такве краће 
снимке, кад узмогнемо: погледајте нашу плеј-
листу Кратки снимци (на пример, надахнута бе-
седа оца Петра на Видовдан). 

Такође, у коментарима на снимцима повре-
мено остављамо тачан моменат беседе или зна-
чајнијих момената (јектенија, појања и сл.) - 
тако да можете једном кликом да погледате баш 
тај тренутак. Погледајте, на пример, коментаре 
на Литургију на Томину недељу.  

КАКО МОГУ ДА ПОМОГНЕМ? 

Најбоља помоћ је редовно присуство; одво-
јите време и придружите нам се у заједничкој 
молитви. Претплатите се на наш канал, поде-
лите вашим пријатељима који можда не знају за 
наше редовне преносе, да и они молитвено при-
суствују. 

“Лајкујте” видео ако вам се свиди. Оставите 
сугестију или коментар, нарочито ако је негати-
ван, како би могли да се поправимо убудуће. Ако 
касније прегледавате снимак, оставите у комен-
тару тачно време неког значајног сегмент слу-
жбе, нпр. за беседу или читање Јеванђеља, како 
би и други који касније гледају лакше нашли 
што их интересује. 

Уочи почетка преноса, поздравите се и 
попричајте са осталим присутнима у причао-
ници са десне стране; обично ставимо Јутјуб 
линк неколико дана раније тако се поруке могу 
остављати већ тада, унапред. 

У току преноса, јавите нам у причаоници ако 
има техничких проблема. 

Купите свеће да свештеници запале за вас на 
Литургији и пошаљите имена за здравље и покој 
душа преко наше киоск странице. 
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НАЈГЛЕДАНИЈИ ЈУТЈУБ СНИМЦИ  

1 

 
Духови у 

Бранзвику  
(8. јун) 

665 

2 

 
О. Милорад 

интервју 
(18. август) 

542 

3 

 
Духови у  
Кизбороу  

(9. јун) 
508 

4 

 Порука пред 
изборе у 

Црној Гори 
(30. август) 

436 

5 

 
Прво Бде-

није 
(1.април) 

360 

НАЈПОСЕЋЕНИЈЕ СТРАНЕ НА САЈТУ 

1 

 Киоск 
(збирно 

енглеска и 
српска 
страна) 

185 

2 
 

Вести 161 

3 

 
Јутјуб  

упутство 
124 

4 

 2. епизода 
„Прича са 5. 
континента“ 

 

115 

5 

 
Јутјуб пи-

тања и одго-
вори 

76 

НАЈЧИТАНИЈЕ ФЕЈСБУК ОБЈАВЕ 

1 

 Повратак на 
3. фазу огра-

ничења 
(2. јул) 

179 

2 
 Порука на 

прво уво-
ђење мера 
(29. март) 

139 

3 

 2. епизода 
„Прича са 5. 
континента“ 

(7. август) 

128 

4 

 
Најава Јутјуб 

канала 
(1. април) 

123 

5 

 
Беседа о. 

Петра 
(11. август) 

119 

 

Напомена: Бројеви прегледа су закључно 
са 3. септембром 2020. г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Изглед распореда служби који  

се недељно ажурира. 



43 
 

РОЂЕЊЕ БОГОРОДИЦЕ 
Приредио крстоносни прота Петар Дамњановић

„Многи славе празнике и знају њихова имена, 
а историју и прилике где су настали не знају.“ 

Св. Јован Златоусти 

рема речима Св. Андреја Критског, 
празник Рођења Богородице може се 
назвати „почетак празника“. Један 

од најплоднијих црквених писаца у српској тео-
логији, прота Лазар Мирковић, овако каже:  

– Рођење Богородице Дјеве Марије није 
било ни случајно, ни обично. Није било слу-
чајно, јер је „Бог који почива на разумним пре-
столима, себи предуготовио свети престо на 
земљи.“ (Стихира на вечерњој служби); јер она 
је унапред проречена од Бога у првоеванђељу 
даном нашим прародитељима о избавитељу 
рода људскога, да ће „семе женино сатрти главу 
змије“ (Књига Постања 3,15); јер она је „унапред 
проречена од старих родова“ (Црквена песма на 
вечерњу) и од старозаветних пророка у многим 
пророштвима.  

„Није било обично, јер Богородица је имала 
родити Сина Божијега, те се зато имала родити 
у одређено време од Богом одређених родитеља, 
који су се одликовали чистим, светим и правед-
ним животом, и који су потекли из два Богом 

издељена рода јеврејског народа, царског Дави-
довог и првосвештеничког Ароновог. Из првог 

су излазили цареви јудејски, а из другог старо-
заветни првосвештеници. 

О Рођењу Богородице се каже: родитељи 
пресвете Богородице, Јоаким и Ана, прво нису 
имали деце, због чега су веома туговали, јер се 
неплодство и бездетство код Јудеја сматрало 
као срамота, и молили су Бога да им подари 
дете. Из топлих молитава Јоакиме и Ане, усли-
шених од Бога, родила им се Марија, мати Спа-
ситеља. У захвалности што је Господ услишио 
њихову молитву заветовали су се да ће своје 
дете посветити Богу и служењу храму.“ 

Јоаким и Ана нас подсећају на Авраама и 
Сару: „вером и сама Сара прими моћ да зачне, и 
упркос дубокој старости, она роди; јер вероваше 
ономе који то обећа. Зато се и родише потомци 
од једнога, престарелога човека, мноштвом као 
звезде небеске и као песак небројени на о-
бали…“ (Посланица Јеврејима 11,11-12)  

Зачеће Дјеве Марије у Светој Ани слави се у 
нашој цркви 9/22. Децембра, девет месеци пре 
рођења Пресвете Богородице. 

Тропар и кондак су две основне молитве 
празника. Обе садрже језгровиту суштину у-
чења о догађају који се прославља на овај дан. 

Рођење Дјеве Марије најављује зору спасења, 
јер од Ње ће бити рођен Син Божји. 

П

ПРАЗНИЧНИ ТРОПАР 

РОЂЕЊЕ ТВОЈЕ, БОГОРОДИЦЕ ДЈЕВО,  
ОБЈАВИ РАДОСТ СВЕМУ СВЕТУ,  

ЈЕР ИЗ ТЕБЕ ЗАСИЈА СУНЦЕ ПРАВДЕ, 
ХРИСТОС БОГ НАШ, 

И УКИНУВШИ ПРОКЛЕТСТВО  
ДАДЕ БЛАГОСЛОВ,  

А УНИШТИВШИ СМРТ, 
ДАРОВА НАМ ЖИВОТ ВЕЧНИ. 

КОНДАК ПРАЗНИКА 

ЈОАКИМ И АНА ОД СРАМОТЕ БЕЗДЕТНОСТИ, 
И АДАМ И ЕВА ОД ТРУЛЕЖНОСТИ СМРТНЕ 

ОСЛОБОДИШЕ СЕ, ПРЕЧИСТА,  
У СВЕТОМ РОЂЕЊУ ТВОМЕ. 

ТО ПРАЗНУЈУ И НАРОДИ ТВОЈИ, 
ИЗБАВЉАЈУЋИ СЕ ОД КРИВИЦЕ ГРЕХОВНЕ,  

ДА БИ ТИ КЛИЦАЛИ; 
НЕПЛОДНА РАЂА БОГОРОДИЦУ И ХРАНИТЕ-

ЉКУ ЖИВОТА НАШЕГ. 

Бцdе дв7о рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlгословeна ты2 въ женaхъ,  
и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ.  
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Грчки манастир Дванаест апостола у Каперна-
уму, Манастир је изграђен на месту на коме  је 

стајала кућа где су спустили узетога Христу на 
излечење. 

ПУТОПИС: ХОДОЧАШЋЕ У СВЕТУ ЗЕМЉУ 
Никола Боровац и Владан Павковић 

.

Наши парохијани, Никола Боровац и Владан 
Павковић, ходочастили су прошле године до 
Свете Земље. Ово је само мали преглед неко-
лико посећених места и светиња; надамо се да 
ћемо достојно представити све посећене све-
тиње на нашем сајту у скорој будућности. 

КАПЕРНАУМ  
(ИЗЛЕЧЕЊЕ УЗЕТОГА) 

Капернаум је зна-
чајно место где је 
Господ прво проповедао 
и где је позвао своје апо-
столе да „постану ловци 
људи“ (Марко 1,17). 

На месту где је Хри-
стос излечио узетога 
кога унесоше кроз кров 
куће, јер није било места 
од народа (Лука 5,19) са-
грађен је грчки мана-
стир. 
  

Мапа свете Земље са обележеним светим местима која су посећена 

Манастирска икона излечења узетога 
(Мк 2,3-5).  

ДЕСЕТ ДАНА  ЗА ВАСКРС 2019. 
Капернаум, Табха, Тиберијас, Гора Тавор,  

Јарденит, Назарет (бунар Пресвете Богородице, ката-
комбе и црква Св. Ђорђа), Кана Галилејска, Лод 

(црква Св. Ђорђа), Маслинска гора (манастир Вазне-
сења Господњег, Гетсимански врт, црква Оче наш, ма-
настир Марије Магдалене, црква Гроба Пресвете Бо-

городице), Јерусалим (Стари град, Давидов гроб, сала 
Тајне Вечере, Црква рођења Св. Јована Крститеља, Виа 
Долороса, Црква Св. Гроба, Црква Часног Крста, мана-
стир Горња), Витлејем, река Јордан, Jерихон (Гора Ку-
шања), манастир Св. Саве Освећеног, манастир Св. Јо-
вана Хозевита (пећина Св. Илије), манастир Св. Гера-

сима, Лазарев гроб, манастир Св. Теодосија  
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КАПЕРНАУМ – СИНАГОГА 

Синагога у Капернауму је било прво место 
Христове проповеди где се народ тискао да чује 
благу реч и где је Исус излечио бесомучног 
(Лука 5,33-5).  

Испред синагоге виде се остаци камених 
кућа – то је рибарско село, где је била кућа апо-
стола Петра. Тамо Исус дође из синагоге и 

излечи Петрову ташту и многе друге болеснике 
(Лк. 5,38-41). 

РЕКА ЈОРДАН – КРШТЕЊЕ ИСУСОВО 

Према Светом предању, место крштења 
Господа Исуса Христа је Каср Ал-Јахуд на реци 
Јордан, недалеко од ушћа у Мртво море. Ту је 
изграђен стари манастир Св. Јована Крститеља, 
који се после освајања Западне обале од стране 
Израела нашао у војној зони где су онемогућене 
посете. Због тога је Јерусалимска патријаршија 
изградила нов манастир Св. Јована у близини 
старог, а израелска војска је делимично отво-
рила приступ од 2011. ходочасницима да се могу 
погрузити тамо где је Господ крштен. 

 

  

Одозго на 
доле:стари мана-
стир, нови мана-
стир са базенима 
за погружавање и 

брат Никола пред-
само погружење у 

Јордану 

Рушевине капернаумске синагоге. Остаци 
 рибарског села у првом плану. 

Мозаик пауна (божанствени симбол) на 
тргу испред синагоге у Капернауму. 

Споменик апостолу Петру у Капернауму. 
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ТАВОР – ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ

 
Гора Преобра-

жења Христовог, Та-
вор, јесте место посе-
бног мира и спокоја. 
На њој су изграђена 
два манастира: грчки 
православни и римо-
католички фрањевач-
ког реда. На жалост, 
православни мана-
стир је би затворен за ходочаснике тога дана, 
па смо само разгледали католички храм.  

Једна занимљивост: приликом разгледања 
стално су их пратила три голуба – на горњој 
слици се виде сва три. Можда је требало да на-
чинимо за њих три сенице?... (Марко 9,5) 
  Од центра у смеру казаљке на сату: један од три 

голуба; купола фрањевачког храма; гора Тавор; 
брат Владан испред улаза у католички манастир 

и гора Тавор, сликана с друге стране.
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Ј Е Р У С А Л И М

По благовољењу Своме, 
Господе, чини добро Сиону и 
нека се подигну зидови јеру-
салимски. (Псалам 50) 

Потребно би нам било 
још једно ванредно издање  
да опишемо Јерусалим у 
време Васкршњих праз-
ника. Нека онда остане забележена само ова 
прича. У манастиру Часног Крста Јерусалимске 
патријаршије упознали смо се са нашом Српки-
њом, искушеницом Наташом, која нам је испри-
чала како овај манастир повезује Стари са Но-
вим заветом.  

Манастир је изграђен на месту на коме је 
праведни Лот посадио три семена: кедра, шим-
шира и кипариса. Наиме, после уништења Со-
дома и Гомора, и погибије своје жене, Лот је 
остао са две ћерке и са њима је изродио децу, да 
му се лоза не би угасила, јер није имао сина 
наследника. Горко се кајући због свог греха, по-
верио се своме стрицу Авраму, оцу јеврејског 
народа, а овај му даде три семена, па ако озелене 
и дрво се из њих роди, то ће бити знак да је 
Господ опростио Лоту. 

После 30 година заливања, из семена је 
изникло троједно дрво, које је стајало све до 
времена цара Ирода, када је посечено као и све 
остало дрвеће у околини, ради градње јеруса-
лимског храма. Међутим, како је било јако 
тврдо, није се могло са њим радити; те је као 
проклето бачено у кедронски поток. Ту је ле-
жало 30 година до Христовог распећа када се 
Божјим промислом могло обрадити – у три крс-
та на које су распети Господ и два разбојника. 

Од центра у смеру казаљке на сату: Владан и Никола са 
искушеницом Наташом; манастир Часног Крста; ротонда 
цркве Гроба Господњег и кувуклија (остатак камене пећине) 

унутар цркве, која наткриљује Гроб Господњи 
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СВЕТИ НОВОМУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ 
Молитвено прослављени 13. септембра

  недељу, 13. септембра, молитвено смо 
прославили у нашем храму Свете новому-
ченике јасеновачке. После Литургије, 

прота Петар је пресекао славски колач нашем 
чтецу Гојку Павићу, и пожелео здравља и свих 

дарова од Господа по-
родици председника 
нашег Црквеног одбора 
у претходном сазиву. 

На слици лево на-
лази се наша икона 
јасеновачких муче-
ника, која прика-
зује страдања на-
ших предака за све-
тосавску веру у 2. 
светском рату. 

ТРОПАР ГЛАС 8.  ЗБОГ ВЕРНОСТИ БОГУ И БОЖЈОЈ 

ПРАВДИ ПОСТРАДАСТЕ ТЕЛОМ - ЗЕМЉА СЕ РАСТУЖИ; 
АЛ' СПАСОСТЕ ДУШЕ - НЕБО СЕ ВЕСЕЛИ. А ПРЕЦИ СЕ 

ВАШИ РАСПЕВАШЕ НЕБОМ, НА КАПИЈИ РАЈА СРЕ-

ТОШЕ ВАС ПЕСМОМ: ИМЕНА СУ ВАША У КЊИЗИ ВЕЧ-

НОСТИ, УЛАЗИТЕ У РАЈ, ДЕЦО БЕСМРТНОСТИ! МИ НА 

ЗЕМЉИ, РОД ВАШ, КЛИЧЕМО ВАМ У ГЛАС: МУЧЕНИЦИ 

НОВИ, МОЛИТЕ ЗА НАС! 

У 
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ИКОНЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У НАШЕМ ХРАМУ 
Текст: прота Петар Дамњановић Фотографије: Небојша Стефановић

ГОРЕ И ЛЕВО: ИКОНА МАЈКЕ БОЖЈЕ У ТРОНУ. ДАР ПОРОДИЦЕ 

И ПАРОХИЈАНА ЦШО СВ. ТРОЈИЦА У БРАНЗВИКУ 1990. ГОДИНЕ. 
НОВАЦ ЈЕ ПРИКУПЉЕН УМЕСТО ЦВЕЋА НА САХРАНИ ПОЧИВШЕ 
А Н Е  З А Х А Р И Ћ ,  П О  Њ Е Н О Ј  Ж Е Љ И  З А  Ж И В О Т А .  А Н А  Ј Е  

Б И Л А  СУПРУГА ПОКОЈНОГ З А Х А Р И Ј А  З А Х А Р И Ћ А , 
ДУГОГОДИШЊЕГ ПРЕДСЕДНИКА ЦШО И ЈЕДНОГ ОД ОСНИВАЧА 
ПАРОХИЈЕ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ. ИКОНА ЈЕ РАЂЕНА У ИКОНОПИСНОЈ 

РАДИОНИЦИ МАНАСТИРА ЖИЧА. 

ДОЛЕ И ДЕСНО: 
ИКОНА ПРЕСВЕТЕ 
БОГОРИЦЕ ИЗНАД 
УЛАЗА У ХРАМ. ДАР 

ПОКОЈНЕ НАДЕ 
ВЕЛИЧАН, ЈЕДНЕ ОД 

ВЕЛИКИХ 
ДОБРОТВОРА 

НАШЕГ ХРАМА. 
ИЗРАЂЕНА 2002. 

ГОДИНЕ У 
ИКОНОГРАФСКОМ 
АТЕЉЕУ МИНИЋ, 

БЕОГРАД. 
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БАРЈАК СА ИКОНОМ БОГОРОДИЦЕ ЗА ОСВЕЋЕЊЕ НАШЕ ЦРКВЕ 2016. ГОДИНЕ 
ДАРОВАО ЈЕ СЛОБОДАН ВУЈИЋ. ОД ВРХА ЛЕВО, У СМЕРУ СУПРОТНОМ ОД КАЗАЉКЕ 

НА САТУ: ОЛТАРСКЕ ИКОНЕ - УСПЕЊЕ, ВАВЕДЕЊЕ, БЛАГОВЕСТИ; КОПИЈА 
ХИЛАНДАРСКЕ БОГОДОРИЦЕ ТРОЈЕРУЧИЦЕ, ДАР ИГУМАНА МЕТОДИЈА 

ПРИЛИКОМ ПОСЕТЕ АУСТРАЛИЈИ 2019.Г.  
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ОД ВРХА ЛЕВО, У СМЕРУ СУПРОТНОМ ОД КАЗАЉКЕ НА САТУ: 
ОЛТАРСКЕ ИКОНЕ – ДВЕ БОГОРОДИЦЕ СА ХРИСТОМ, ПОКРОВ 

ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, БОГОРОДИЦА СА ХРИСТОМ У 
ПЕВНИЦИ.  ЗАДЊА КОРИЦА: БОГОРОДИЦА СА ХРИСТОМ КОД 

ХОРСКЕ ПЕВНИЦЕ, РАД МАРИНЕ ТОЛМАЧЕВ, СНАЈЕ 
НЕКАДАШЊЕГ ПРОТЕ НАШЕГ ХРАМА, МИХАИЛА ТОЛМАЧЕВА. 
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