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СВЕТИ САВА ПРВИ АРХИЕПИСКОП СРПСКИ

та је оно највеће што 
нам је у ствари оставио 
Свети Сава? Све су 

ствари велике: и сећање, и школа, 

и Законоправило, и чудеса, и про-
духовљен народ… Али све то је ма-
њег значаја од оне главне ствари – 
вере православне. Свети Сава је то 
називао „Правом вером“, што оно и 
јесте. Упућивао је на Онога од Кога 
и задобија сву ту силу и снагу – на 
Исуса Христа, на Свету Тројицу, 
Једнога у Тројици и Тројицу у Је-
диници. То је нама али и целом 
свету завештао у Беседи о правој 
вери. Ту исповеда веру коју нам 
оставља у аманет. То је вера Јеван-
ђељска, вера Васељенских сабора и 
Светих Отаца. Њу треба читати ре-
довно и себе и друге подсећати на 
њу. О њој самој ништа не говори 
боље  до она сама. Речи Светога 
Саве пред крај беседе: „Зато,  ако 
ово сачувате, бићете бла-
жени од Бога у векове и биће 
блажена срца ваша,  и бла-
жене биће душе ваше,  и  бла-
жени бићете, ви који сте 

примили Божју веру и сачу-
вали се чисто у њој .  Гледајући 
на бесмртни Христов дар,  
бесмртна дела у Христу 
свагда творите: веру чисту и 
молитву честу,  с  љубављу и-
мајући према Њему наду ,  и  
савест чисту пред Богом и 

људима  (упор. ДА 24, 16) ,  пост и 
бдење,  истину у  свему,  
чистоту телесну и душевно 
уздржање, чувајући разум све-
тог крштења, просвећења 
Божјег ,  којим се одрекосмо 
Сотоне и свих дела његових.  И 
свагда покајање љубити,  
исповедање својих грехова и  
плакање над њима и смирење,  
праведност, поучење,  исправ-
љање свога живота, мржњу на 
грех;  неопијање,  не блудни-
чење,  него ,  напротив, чист 
живот, какав је угодно гле-
дати Божјим очима.“  

За крај, молитвено се обра-
тивши Светоме Сави, подсетимо се 
пророчке надпесме – Небеске Ли-
тургије светог Владике Николаја 
Велимировића. У њој му се Духом 
открива да Свети Сава клечи пред 
Престолом Христовим и моли Га 
за свој српски народ. Толико је ве-
лика љубав Савина за нас, да у 

једном тренутку Сава Христу 
каже: „Стид ме једе и стид ме 
изједе.  Због  гријеха народа 
мојега,  што и мене држиш 
близу себе.  Зато плачем мој  
Предраги Спасе,  Вјечност ми 
је кратка за плакање,  Волио 
бих и у  паклу бити, Само 

Срби да сe Богу врате“.  

Одговоримо на ту љубав Светога 
Саве држећи се Савиног завеш-
тања, држећи се праве вере, 
држећи се Светосавља, држећи се 
православља. Слава нек је Богу 
кога Сава воли и пред Киме се за 
нас моли – Оцу и Сину и Светоме 
Духу, сада свагда и у све векове ве-
кова. Амин! 

ДУШАН МИЋИЋЕЛОВИЋ, 24.1.2019. 
СТУДЕНТ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА 
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СВЕТИ САВА НАЧАЛНИК РОДОЉУБЉА 

вети Сава је јединствена 
личност у роду нашем. Он је 
неисцрпни извор песниш-

тва, беседништва и сваког другог 
стваралаштва, везаног за веру, 
културу, традицију и све оно што 
један народ разликује од другога, а 
с друге стране поистовећује са 
другим народом, гледано кроз при-
зму једног Оца, Творца неба и 
земље. Његова јединственост је у 
духовном аспекту давања. Човек, 
који скоро ништа није дао (у мате-
ријалном смислу), а све нам је дао. 
Човек који се себе одрекао, Бога 
ради, да би се, кроз тог Бога, дао 
народу. Човек, који је својим жи-
вотом, живим примером, потврдио 
да је јеванђеље Господа нашега 
оплемењујуће.  Да истински жи-
вимо само онда када смо с једи-
њени са Богом и са људима. Љубав 
према људима сведочи нашу љубав 
према Богу, порука је Св. Саве.  

Свети Сава је јединствен и по 
томе што није много писао, али 
оно што је написао и оставио нам 
доводи нас, несумњиво, до вечно-
сти. Нема те проповеди речима, 
која може да победи проповед са-
општену преко сопственог при-
мера. Свети Сава је непревазиђен, 
јер је његово дело непревазиђено. 
Као што је мисија апостолска је-
динствена, тако је исто и мисија 
светосавска јединствена. Она је 
непоновљива. Јер, да је поновљива, 
требало би да имамо исте услове, 
да неко буде краљевић, син вла-
дара Србије, да се одрекне пре-
стола, да буде 17 година стар, да се 
одрекне себе зарад Бога и народа, 
да се подвргне испосничком под-
вигу, да буде учитељ, наставник, 
измиритељ народа – браће, да 
оснива школе и болнице, да буде 
близак са васељенским патријар-
хом и царем Византије, да буде 
поштован од монаха Свете Горе А-
тонске и широм Православља… А 
како да се то све деси? Просто није 
могуће, те је зато улога Светитеља 
непоновљива и јединствена.  

А, није да нам не би користило 
да се опет појави међу нама?! Да 
нас преваспита, каже да смо преу-
чили,  да смо збуњени и да радимо 
против себе, да не бринемо до-
вољно о себи и Царству Божијем, 
да сувише времена проводимо на 
друштвеним мрежама, на којима 
се надмудрујемо са беспосленима. 
Ох, шта ли би нам све морао обја-
снити, јер немамо јасну слику о 
стварима вечним?! Колико ли само 
времена проводимо у анализи 
изјава Вучића, Ђукановића, 
Трампа, Бајдена и других, а која 
нам је корист од тога? Колико вре-
мена проводимо у читању треће-
разредних чланака у новинама? 
Ако то време упоредимо са време-
ном које трошимо у читању Светог 
Писма, јасно ће нам бити какав би 
став Светог Саве био.  

Родољубље је честа тема 
наслова разних писаца, мислилаца, 
људи који желе да дају свој допри-
нос о овој важној теми. Сматрамо 
да су такви напори оправдани, али 
је важно разумети да само они тек-
стови, који су инспирисани веч-
ношћу као категоријом, надвре-
менском реалношћу, могу да дају 
право објашњење горе поменутог 
појма. Наравно, неко може да каже 
да родољуб може да буде и онај 
који не верује у вечне вредности. 
То је, условно говорећи, тачно, али 
је такав однос према родољубљу 
кратког даха, јер је он заснован на 
тренутном уверењу једног човека. 
Није утемељен на вечности те са-
мим тим има пролазан карактер. 
То је слично томе што човек, који 
не верује у Христа као Спаситеља 
света и човека, може да учини неко 
добро дело но, то дело, иако га 
вреднују људи, неће га обавезно 
довести у везу са Христом. И, 
таквог човека ништа не обавезује 
да и сутра има исти став о дотич-
ном делу. На пример, комунисти у 
бившој Југославији проповедали 
су „братство и јединство“ без Бога. 
Они су ову своју проповед пот-
крепљивали силом. Морали сте 

веровати у то, јер су постојале 
последице за супротно мишљење. 
Такав диктат комуниста није имао 
своје утемељење, јер су они при-
својили Божији став, покушава-
јући да га наметну у исто време док 
су се борили против Бога. Зато је 
родољубље могуће једино ако чо-
век истински верује у Бога. Свети 
Сава је утемељио српску државу на 
овом феномену, који бисмо могли 
назвати родољубље Светог Саве. 
Ово родољубље обећава домаћин-
ски однос према држави, народу, 
Цркви. Оно не тражи ништа за 
себе, одвојено је од себичности, 
сопствених интереса. И, као што 
Бог, Који је Домаћин Космоса – 
свега створенога, брине о Својој 
творевини са љубављу, тако и ро-
дољуб – српски домаћин брине о 
својој држави  са љубављу и пош-
товањем.  

Помолимо се зато Светом Сави: 
 ПОМОЗИ ОЧЕ САВО,  ДА ДЕЦА 

НАША, РОЂЕНА ДАЛЕКО ОД РОДНИХ 
ЊИВА ОТАЧАСТВА НАМ МИЛОГ, НЕ У-
МОРЕ СЕ ЉУБИТИ ЗЕМЉЕ ОТАЦА СВО-
ЈИХ, ЈЕР ЈЕ У ДУХУ ОТАЧАСТВА ДУХ 
ПРАВОСЛАВНЕ МИСЛИ НАЈЛАКШЕ 
ЗАДРЖАТИ, РОДОЉУБЉЕ РАЗУМЕТИ, 
НА ПУТУ ТВОМЕ, СВЕТОСАВСКОМ, 
ОСТАТИ И ВЕРАН ХРИСТУ СПАСИ-
ТЕЉУ БИТИ.  САБЕРИ НАС ПОД 
ОКРИЉЕ ЈЕДНЕ СВЕТЕ САБОРНЕ И А-
ПОСТОЛСКЕ ЦРКВЕ ОЧЕ, И ПОМОЗИ 
ДА РАЗУМЕМО ДА ЈЕ ОПАСНА НАСРТ-
ЉИВОСТ ОКОЛИНЕ НА ТЕМЕЉЕ ЈЕДИ-
НОСПАСАВАЈУЋЕ ТВОРЕВИНЕ БО-
ЖИЈЕ.  

УЧИНИ, О ОЧЕ, ДА СВИ ЈЕДНИМ 
СРЦЕМ И ЈЕДНОМ ДУШОМ СЛАВИМО 
ЈЕДНОГА БОГА У ТРОЈИЦИ: ОЦА, 
СИНА И ДУХА СВЕТОГА, НИКАД НЕ ЗА-
БОРАВЉАЈУЋИ ДА ЈЕ „ДИВАН БОГ У 
СВЕТИМА СВОЈИМА“ И ДА ЈЕ КРОЗ 
СВЕТЕ БОЖИЈЕ ЉУДЕ ВЕЛИЧИНА БО-
ЖИЈА НАЈРАЗУМЉИВИЈА НАМА СТВО-
РЕЊИМА ЊЕГОВИМ. АМИН. 

Прота Милорад Лончар 
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МИСЛИ ЗА 24. ЈАНУАР 

ада је Господ изволео упу-
тити укор фарисејима и књи-
жевницима, ови нису били у 

том часу никога ни убили, ни пре-
варили, ни похарали. И не само то, 
него у том часу они нису били ни-
кога ни речима увредили. Зашто 
их, дакле, Господ укори, када они 
не бејаху учинили никакав грех, ни 
делом, ни речју? Зато што поми-
слише зло! 

   И зла помисао је грех. То је ве-
лика новост, коју Христос донесе у 
свет. Управо зла помисао је 
изворни грех свакога греха, јер пре 
него што човек нешто каже или у-
чини грешно, он помисли грешно. 
Помисао је узрочни грех, остали 
греси су само следствени греси. Ко 
жели уништити ове друге, мора ис-
коренити оне прве. Ко жели зау-
ставити токове воде, мора прво и-
сушити изворе. Нека се нико, 
дакле, не правда: ја нисам грешан, 
јер нисам никога убио, 
ни опљачкао, ни осквр-
нио, ни слагао. Гле, ми 
смо пуни мисли уби-
лачких, пљачкашких, 
скврнавних, и превар-
них! Ако ли нисмо де-
лом учинили грех, то је 
само ствар милости 
Божје и спољашњих 
прилика. Да је Бог 
пустио и да су прилике 
подесни биле, ми би у-
чинили све оне грехе 
које смо и помислили. 
Није змија отровна 
само онда када уједе 
него и када не уједе, јер носи отров 
у себи. Не само, дакле, да је поми-
сао грех, него је она извор греха, 
семе и корен греха. Ето зашто 
Господ, свевидећи и свезнајући, у-
кори оне које помислише 
зло. Зашто зло мислите у срцима 
својим? О Господе, свевидећи и 
свезнајући, помози нам очистити 

срце и ум наш од помисли злих, да 
би тако и речи и дела наша била 
чиста. Теби слава и хвала вавек. А-
мин. 

Господе благи, мудри и свети, 
испуни нас мудрошћу Твојом жи-
вотворном. Теби слава и хвала ва-
век. Амин.  (Свети Николај)   

SWIMMING FOR THE 
HOLY CROSS ON THE 
DAY OF THEOPHANY 

The celebration of the Feast of The-
ophany of our Lord and Saviour Je-
sus Christ was augmented by the 
traditional swimming event for the 
Holy Cross at Princes Pier, Port Mel-
bourne this Tuesday, 19 January. 

We had first gathered for the ser-
vice of the Great Blessing of the Wa-
ters when Fr Milorad and Fr Petar 
offered prayers on behalf of our par-
ish and the whole City of Melbourne, 
for the glory of theconsecration of 
all the waters, rivers, and seas of this 
world by the Baptism of our Lord Je-
sus Christ. 

  After the Service, Fr Milorad ex-
plained the significance of this Feast 
and how the Church considers it the 
day of Theophany - when the second 
Hypostasis of the Holy Trinity, the 
Son, was joined by the Father, whose 
voice was heard saying “You are my 
beloved Son, in Whom I am well 

pleased”, and the Holy Spirit de-
scended upon Him like a dove, an-
nouncing the Holy Trinity to the 
world. 

Afterwards, we proceeded to the 
swimming events. In the children’s 
category, last year’s winner Simeon 
Stanojkovic dropped the cross into 
shallow waters of New Beach next to 
the Princes Pier, announcing the 
start of the kids' race. The first to 
reach the Holy Cross, which is kept 
and cherished as a memory of this 
event, was Zaharije Stanojkovic, 
Simeon’s brother.  

After the children's race, the main 
event was staged. Fr Petar  took the 
cross further from the pier in a boat, 
and gave the sign to the swimmers to 
kick off. Two groups quickly formed, 
with the younger cohort some 5-

10m in front of the 
smaller group of senior 
swimmers. It looked like 
one of the young bloods 
would be the winner, as 
was the case on previous 
occasions. 

 However, the light 
wind became stronger, 
pushing the gentle swell 
of the ocean into small 
waves. These did not de-
ter our swimmers in the 
slightest, but managed 
to nudge the supporting 
wreath enough for the 
metal cross to slowly 

sink into the depths, just before the 
lead swimmers were able to grasp it. 
Now, everyone started diving 
around the boat into the murky wa-
ter, which was getting darker and 
darker as dusk fell on the beach. By 
that time, our senior swimmers 
caught up, and by the mercy of God, 

ЗАШТО ЗЛО МИСЛИТЕ У  
СРЦИМА СВОЈИЈЕМ (МТ. 9,4) 

К
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your webmaster, Nebojsa Stefanovic 
spotted the cross, dived to the sandy 
bottom, and managed to bring it up 
to the surface. Although it is fair to 
say that the younger boys were 
somewhat deprived of the trophy re-
trieval elation, all were joyous that 
the cross was retrieved 
from the ocean and in 
true sportsmanship and 
festive spirit congratu-

lated the unlikely but lucky winner. 

Let this be a notable lesson that 
"Man plans, but God decides",as the 
traditional Serbian proverb goes. 
And swimming goggles can some-
times help, too. 

After taking the photos, the swim-
mers and parishioners stayed until 
dark, commenting on the unusual 
race and enjoying each other's com-
pany, while dining on excellent tra-
ditional food and nibbles prepared 
by our dear sisters from the Circle of 
Sisters and organised by Cvija 
Glogovac, the President. 

Let us all gather again next year 
at this glorious time! 

GOD IS REVEALED - INDEED 
HE IS REVEALED! 

Nebojsa Stefanovich 
Check our  webs i te  for  photos 

and vi de os  of thi s  e vent .  

 

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ 
СЛАВЕ У УТОРАК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР И РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НАРЕДНУ НЕДЕЉУ 

НЕДЕЉА, 24./11. ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ 
НЕДЕЉА ПО БОГОЈАВЉЕЊУ 

ЛИТУРГИЈА СЕ СЛУЖИ У МАНАСТИРУ 
СВ. САВЕ У ИЛАЈНУ 

НЕДЕЉА ТРИДЕСЕТ ДРУГА ПО ДУХОВИМА - Глас 8. 

Јутрење: Јеванђеље васкрсно . Мт. 28,16-20 
Литургија: Апост. Кол.  Јев. Мк. 1,1-8 

УТОРАК, 26. ЈАНУАР –УОЧИ СВ. САВЕ 
ВЕЧЕРЊЕ У 19ч  

У НАСТАВКУ ВЕЧЕРЊА ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 

СРЕДА, 27. ЈАНУАР – СВЕТИ САВА ЈУТРЕЊЕ у 9ч; ЛИТУРГИЈА у 10ч 

ЧЕТВРТАК, 28. ЈАНУАР АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У 19ч 

СУБОТА, 30. ЈАНУАР ВЕЧЕРЊЕ У 19ч 

НЕДЕЉА, 31. ЈАНУАР ЈУТРЕЊЕ У 9ч, ЛИТУРГИЈА У 10ч 

 

ПОЗИВАМО СВЕ ПАРОХИЈАНЕ ДА ПОСЛЕ 

ВЕЧЕРЊЕ СЛУЖБЕ ПРЕД СВЕТОГ САВУ, 
 

 26. ЈАНУАРА У 19 ЧАСОВА 
 

 ПРИСУСТВУЈУ СЕЧЕЊУ СЛАВСКОГ 

КОЛАЧА И ПРИГОДНОГ ДЕЧЈЕГ 

ПРОГРАМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЂАКА И 

УЧИТЕЉА НАШЕ СРПСКЕ ШКОЛЕ. 


