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У суботу, 21. јуна 2008. године, 
у цркви Св. Саве у Сан Габријелу 
одржан је велики Видовдански 
банкет посвећен српском народу 
на Косову и Метохији. Главни гости 
су били Преосвећени епископ Г. 
Теодосије Липљански и г. Срђа 
Трифковић. Гости епископи: епископ 
Јосиф из Антиохијске Патријаршије 
и епископ Лонгин из Новограчаничке 
епархије. Присуствовао је велики 
број свештеника и верног народа из 
јужне Калифорније. 

Сутрадан, у недељу 20.јуна, 
у цркви Светог Саве служена је 
света архијерејска Литургија, којом 
је началствовао епископ липљански 
Г. Теодосије уз саслужења епископа 
Лонгина и Максима, и свештеника 
Петра Јовановића, Николе Чека, о. 
Џејмса Барфилда и ђакона Ненада 
Радаковића. 

Посета епископа Теодосија 
је обрадовала све вернике 
западноамеричке обале. Двојица 
владика су током 13 дана посетили 
у јужној Калифорнији: Лос Анђелес, 
Алхамбру, Сан Габриејел, Сан 
Маркос, манастир Сретење у 
Ескондиду и Сан Дијего, у Аризони: 
Финикс, Сафорд и Флоренс, као и 
Сакарменто, Сан Франциско, Рединг, 
Платину и Саратогу у Северној Калифорнији.

Архијереји у храму Св. Саве у Сан Габријелу
(Hierarchs in the Church of St. Sava in San Gabriel, California)

Видовдански банкет
Субота, 21. јуни 2008.

Свети Архијерејски Синод
Српске Православне Цркве
Број 891/зап. 555
12. јун 2007. године
у Београду

Ваше Преосвештенство,
Свети архијерејски сабор, у седници од 15/2. и 24/11. 

маја 2007. године – под АСбр. 48/зап. 24 и АСбр. 80/зап. 166 
донео је следећу одлуку:

‘’Ставити у дужност Комисији Светог архијерејског 
сабора за проучавање литургијских питања да настави 
започети рад, и да резултате до којих буде дошла достави 
Светом архијерејском сабору на коначну одлуку, о чему 
консултовати праксу и духовна искуства осталих помесних 
православних цркава, имајући у виду духовно стање нашег 
народа и спремност свештенства да те промене проведе у 
живот.

У међувремену, док се не дође до прихватљивих 
резултата рада Комисије, у свим епархијама Српске 
православне цркве у погледу служења Свете литургије и 
других богослужења држати се устаљеног вековног поретка 
наше Цркве.

Истовремено, умолити Преосвећену Господу епархијске 
архијереје да ову одлуку проведу у својим епархијама, 
претходно обзнанивши је свештенству и верујућем народу.

Ову одлуку објавити у саопштењу за јавност о раду 
мајског заседања Светог архијерејског сабора, у Гласнику, 
службеном листу Српске парвославне цркве.’’

На основу одлуке Светог архијерејског синода под 
горњим бројем и датумом, част нам је известити Ваше 
Преосвештенство, с молбом ради знања и даљег сходног 
поступка.

Вашег Преосвештенства у Христу брат,
За Председника Светог архијерејског синода
Члан, Епископ милешевски
Филарет, с.р.

(Овај акт је достављен свим епархијским архијерејима СПЦ)
(Узето са интернет странице Еапрхије западноамеричке)

Годишња скупштина Братства одржана је у просторијама 
Саборне цркве Св. Саве у Њујорку, Њујорк, 9. и 10. јуна 2008. 
године.

Председник Братства протојереј Ђокан Мајсторовић, парох 
Саборног храма и домаћин, пожелео је добродошлицу присутним 
свештеницима. Били су присутни свештеници и ђакони са свих 
страна Америке (чак и из Јужне Америке): Калифорније, Тексаса, 
Флориде, Сверене Каролине, Охаја, Илиноиса, Пенсилваније, 
Њу Џерси, Њујорка, Месаћусетца и Мејна. Заступљене су 
биле следеће епархије: Митрополија средњезападноамеричка, 
Епархија источноамеричка, Епархија западноамеричка, Епархија 
новограчаничка. Следећи свештеници присуствовали су на 
скупштини: протојереј Ђокан Мајсторовић, председник и домаћин, 
игуман Герасим, протојереј-ставрофор Предраг Мићић, протојереј-
ставрофор Растко Трбуховић, протојереј-ставрофор Тома Стојшић, 
протојереј др Радни Торбић, протојереј Александар Влајковић, 
протојереј Иван Марјановић, протонамесник Живојин Јаковљевић, 
јереј Љубиша Брњош, јереј Драган Зарић, јереј Зоран Радовић, 
јереј Срђан Веселиновић, јереј Владислав Радујковић, јереј Норман 
Косановић, јереј Мајкл Бојл, ђакон Дамјан Божић и ђакон Алекс 
Павићевић.

Радна седница Братства одржана је у понедељак, 9. 
јуна увече. Седници је председавао прота-ставрофор Растко 
Трбуховић, а секретар је био јереј Срђан Веселиновић. Председник 
Братства прота Ђокан Мајсторовић поднео је извештај о раду 
Братства за протеклу годину дана. Рад се усредсредио на 
активирање све браће свештеника у Свештеничком Братству, да 
би сви постали сртаратељи ове наше братске заједнице.

У свом извештају брат Председник прота Ђокан се осврнуо  
на хуманитарни рад Братства за свештеничке удове, указао на 
проблеме које поједини свештеници имају у вези регулисања 
емигрантског статуса и дозволе за рад. Свештеничко Бртаство 
поклоња пажњу породицама умрлих свештеника, излази у сусрет 
свештеницима приликом додатног студирања, као и приликом 
рукоположења и одласка у пензију.

Финансијски извештај поднео је благајник Братства ђакон 
Дамјан Божић. Он је поднео извештај Одбора за календар који 
сачињавају: прота Ђуро Крошњар, јереј Дарко Спасојевић и 
ђакон Дамјан Божић. Ђакон Дамјан је указао на извесне кораке у 
припреми самог календара. 

Годишња скупштина
Свештеничког Братства СПЦ у 

Северној и Јужној Америци

Свештеници – учесници на Годишњој скупштини Братства

Надзорни одбор 
у свом извештају је 
похвалио рад благајника 
и саопштио да су сви 
финансијски послови 
уредно вођени.

Извештај 
Пензионог фонда 
поднео је писменим 
путем прота-ставрофор 
Драгољуб Малић, 
администратор Фонда. 
Одато је признање 
проти Малићу 
за дугогодишње 
руковођење овим 
фондом.

Братству су 
представљени 
нови чланови: јереј 
Владислав Радујковић, други парох храма Св. Саве у Њујорку, и 
ђакон Алекс Павићевић, дипломирани богослов Световладимирске 
духовне академије, који наставља богословске студије у Београду, 
Србија.

Прота Александар Влајковић је изабран за чермана одбора 
за публиковање памфлета са релевантним информацијама за 
парохијске потребе. Памфлет ће бити доступан свештеницима 
да би исти користили у раду са парохијанима и потенцијалним 
парохијанима у пастирском раду.

На захтев протојереја Александра Бугарина Братство је 
одлучикло да се направи кратак шематизам свештеника који су 
служили на географском подручју Свештеничког братства СПЦ у 
Северној и Јужној Америци.

Похављен је свештенички периодикал Messenger  ‘’Порука’’ 
који уређују протонамесник Милован Катанић, јереј Миле 
Суботић и протојереј-ставрофор Драгољуб Поповић. С обзиром 
на околности прота Поповић није у могућности да и даље буде 
члан уређивачког одбора, те је  то место преузео прота Ђокан 
Мајсторовић.

У уторак, 10. јуна служена је света Литургија са парастосом 

за преминуле архијереје и чланове Братства. Началствовао је 
игуман Герасим уз садејство шест свештеника и два ђакона. На 
литургији су одговарали присутни свештеници.

Нови ректор Световладимирске академије протојереј др 
Чад Хатфилд (Chad Hatfield) одржао је предавање на тему: 
‘’Активирање свештеничке службе у пост-хришћанској култури’’. 
Професор Хатфилд се осврнуо на курикулум у Световладимирској 
академији и новим изазовима у образовању свештеника. 
Биоетикал проблеми су од примарне забринутости. Технологија и 
искушања су такође предмет забринутости. Професор Хатфилд 
је говорио о свештенопастирској служби данас, о ношењу крста 
у тешко време, имајући у виду светост живота и Христа Доброг 
Пастира. Нагласио је да смрвљена пшеница има више протеина 
него фино самљевена. Тако, тешка времена продуцирају више 
хране за душу. Народ хоће да препозна Христа у свештеницима. 
Предавање професора др Хатфилда је поздрављено са 
ентузијазмом. Затим је професор Хатфилд одговарао на 
многобројна питања присутних свештеника.

На завршетку скупштине Братства одобрен је буџет за 
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Београд је у четвртак, 5. јуна 2008. године, 
прославио своју крсну славу Спасовдан. Празник 
Вазнесења Господњег обележен је светом архијерјском 
Литургијом у Вазнесењској цркви и традиционалном 
Спасовданском литијом на улицама Бограда.

Литургију је служио епископ источноамерички 
Митрофан са епископима аустралијским и 
новозеландским Иринејем и хвостанским Атанасијем, 
који је у име Патријарха Павла честитао празник 
братству Вазнесењске цркве и грађанима Београда.
-Порука данашњег празника је узрастање изнад 
овоземаљских вредности, а то значи неуништиву наду 
и веру у будућност -, истакао је епископ Атанасије.  
-Нема празника као што је Вазнесење јер нас он упућује 
на вечне вредности живота у који нас уводи вазнети 
Христос -, рекао је владика Атанасије.
Уз мирис тамјана и пој хорова хиљаде Београђана 
је у свечаној литији, пратећи Јерусалимски крст, 
прошло централним градским улицама. Прославили су 
Спасовдан – вековну славу свога града.
Епископи су служили обред и пресекли славски колач 
испред Вазнесењске цркве и Скупштине града, а 
потом су се у литији упутили традиционалном трасом. Молитвена 
поворка праћена звонима цркава свих градских и приградских 
насеља, одзвањала је у сваком ‘’кутку града’’. Уобичајеном 
трасом, поворка је прошла – улицама Адмирала Гепрата, Кнеза 
Милоша и Српских владара, до Теразијске чесме где се први пут 
зауставила, уз молитву за здравље Београђана, испред Саборне 
цркве, за поштеду од страдања, мир и напредак, и трећи пут у 
цркви Вазнесења, одакле је и кренула, затворивши круг, чиме се 
симболично Београд окружује заједничком молитвом.

Непрегледна колона
Хиљаде људи у тушини прошетало је од улице Адмирала 

Слава  
Београда 

Вазнесењска литија у Београду

 Вазнесењска Литија

Гепрата, Кнеза Милоша до Краљице Наталије, Добрињске, и 
назад до порте Вазнесењске цркве. У литији су учествовали принц 
Александар Карађорђевић и принцеза Катарина и Зоран Алимпић, 
в.д. градоначелника са члановима градске власти. Били су ту и 
представници Војске, коњице МУП-а, вероучитељи, професори и 
наставници, лекари и спортисти.

Парастос
По повратку у Вазнесењску цркву где се, како рекоше 

духовници овог храма, ‘’Београд симболично окружује заједничком 
молитвом’’, одржан је парастос грађанима који су 1941. године 
погинули на том месту. – Овај храм доказао је да се вером и 
љубављу треба издићи и превазићи зло које се десило у његовој 

порти -, поручио је епископ Атанасије.
(Узето са интернет странице ‘’Вечерњих Новости’’, 6/6/08)

(Summary – The Patron Saint of the City of Belgrade Serbia, 
the Ascension of our Lord, was observed on the Feast Day, June 5, 
2008 in the Church of the Ascension in Belgrade. The Holy Liturgy was 
celebrated by His Grace Bishop Dr. Mitrophan of the Eastern America, 
His Grace Bishop Irinej of the Australia and His Grace Bishop Atanasije, 
Vicar Bishop of His Holiness Patriarch Pavle. Following Holy Liturgy, 
the procession took place on the streets of Belgrade to the Cathedral 
Church and back. Prayers were said for the residents of Belgrade, for 
peace in the world, and ended with the Memorial Services for those who 
lost their lives at the court yard of the Church in 1941.)

Четвртог дана посете Епархији 
западноамеричкој Преосвећени епископ 
липљански Г. Теодосије, посетио је јужну 
Калифорнију, и у манастиру Сретења 
Господњег у Ескондиду служио свету Литургију. 
Саслуживали су му епископ западноамерички 
Максим, те свештеници Милан Вуковић, 
јеромонаси Нектарије (игуман) и Јован, 
протојереј Братислав Кршић, и ђакон Ненад 
Радаковић. Појање верног народа употпуњавао 
је умилни цвркут птица.

По завршетку свете Литургије, домаћин 
Епископ је поздравио народ и гостујућег Владику, 
који је потом све поздравио и говорио о значају 
монаштва и манастира за живот Цркве Божије. У 
наставку је приређен ручак.

Манастир Сретење је први православни 
манастир у јужној Калифорнији.

У послеподневним часовима двојица 
епископа су посетили Сан Дијего.

Увече су стигли у Финикс (Аризона) где их 
је дочекало српско свештенство и народ тога 
града.

У касним вечерњим сатима стигли су 
у српски женски манастир светога Пајсија 
у Сафорду. Идућег јутра су служили свету 
Литургију, разгледали манастир, а у подне 
посетили манастир светог Антонија у Флоренсу.

Света Литургија у манастиру Сретење, Ескондидо, Калифорнија
(Holy Liturgy in Monastery the Meeting of the Lord in Escondido, California)

Епископ липљански Теодосије
у посети Епархији западноамеричкој

Посета епископа Теодосија је обрадовала 
све вернике западноамеричке обале. Двојица 
владика ће током 13 дана посетити у јужној 
Калифорнији: Лос Анђелес, Алхамбру, Сан 
Габријел, Сан Маркос, манастир Сретење у 
Ескондиду и Сан Диејего; у Аризони: Финикс, 
Сафорд и Флоренс, као и Сакраменто, Сан 
Франциско, Рединг, Платину и Саратогу у 
северној Калифорнији.

(Узето са интернет странице Епархије 
западноамеричке)

(Summary: On the fourth day of his visit to the 
Diocese of Western America, His Grace Bishop Teo-
dosije officiated at the Holy Liturgy in The Monastery 
of the Meeting of the Lord in Escondido, California, 
assisted by His Grace Bishop Maxim, clergy Fr. Milan 
Vukovich, hieromonks Nektarije and Jovan, V. Rev. 
Bratislav Krsich and deacon Nenad Radakovich. 
His Grace Bishop Teodosije spoke of the meaning 
of monastics and monasteries in our Holy Serbian 
Orthodox Church. The same day the two Bishops 
visited San Diego and departed for Phoenix, Arizona. 
The next day they served Holy Liturgy at the Serbian 
women's monastery Saint Paisus in Safford, Arizona. 
They visited the Monastery of St. Anthony in Flor-
ence, Arizona. Bishop Teodosije will visit all parishes 
in Southern and Northern California.)

У последњих неколико година били смо 
сведоци тоталне деструкције нашег 

народа на свим нивоима: на националном, на 
државно-политичком и на црквеном нивоу, који 
долази као  кулминација и последица општег 
национално-моралног пада у коме се тренутно 
налази наш народ. Ово забрињујуће стање у 
нашој цркви огледа се највише у нарушавању 
богослужбеног поретка као основног видљивог 
чиниоца јединства једне помесне цркве. У 
последње две године ове промене у устаљеном 
богослужбеном поретку прелазе у један вид 
верске хистерије изражене у нетолерантности 
према  свештенству и монаштву чија је једина 
кривица што поштују одлуку Светог архијерејског 
сабора о придржавању утврђеног богослужбеног 
поретка, поретка за чију су се доследност у 
спровођењу заклела и сва јерархија СПЦ. Јасно 
је да се оваква нецрквена и противканонска 
појава у ниједној озбиљној црквеној организацији 
не може толерисати, али у нашем случају опште 
националне дезорјентисаности и пометње која 
се преноси и на Цркву, ова појава несметано 
се примењује у праксу од стране појединих 
црквених великодостојника који не бирају 
средства да своја лична литургијска и верска 
схватања спроведу у дело, а све под окриљем 
обнављања ‘’заборављене традиције’’ познате, 
очигледно само њима. У овој непримерној 
кампањи прекорачене су све границе једног 
црквеног дијалога, или богословске расправе, 
употребом средстава јавног информисања као 
оруђем за атак на оне свештенослужитеље који 
се не придружују овом новом покрету унутар 
наше Цркве.

Најврелије теме на интернет страницама и 
у новинама постале су извесне изјаве појединаца 
непримерне њиховом високом достојанству у 
Цркви Христовој. Услед честих инцидената који 
се дешавају тамо где се не примењује одлука 
Светог архијерејског сабора о богослужбеном 
поретку, ствара се пометња код верника Српске 
православне цркве. Патријархова болест и немоћ 
стварају још бољу климу за пропагирање ове 
идеје тзв. ‘’обнове литургијског живота’’ Цркве.

Чињеница је да је ова разједињујућа појава 
у Цркви навелико процурила у јавност и постала 
део дневне расправе на српским пијацама, 
трговима и шеталиштима. У читавом вртлогу 
обмана, бесконачних уцена и условљавања које 

ОДБРАНИМО БОГОСЛУЖБЕНИ 
ПОРЕДАК У ЦРКВИ

спроводи Међународна заједница под паролом 
демократије и људских права, ова појава у 
Цркви долази као уље на ватру или со на рану 
нашој Цркви и нашем народу. За све ове године 
искушења и страдања, једина сигурна стаза 
којом је наш народ ходио и које се држао била 
је Српска црква. Али сада се и та стаза губи и 
затире кроз неприродне и Цркви и црквеном 
поретку стране реформе које све више попримају 
размере једног раздора који неоспорно постоји, 
али само још није озваничен.

Дакле, у овим тешким временима смутње 
и распарчавања Србије кроз отимање Косова 
и Метохије, као душе и језгра националног и 
духовног идентитета српског народа, наш народ 
је још више збуњен и растргнут посматрајући 
извесне инциденте у црквеном животу. У 
извесним случајевима народ је био принуђен да 
брани своју Цркву и њен поредак на начин на 
који је знао и онако како је своју православну 
веру доживљавао кроз векове свога мукотрпног, 
али поносног постојања на ветровитом Балкану. 
Варали су се они који су мислили да српски народ 
не познаје свету Литургију и да ће му се тек тако 
лако и непримећено подметнути тзв. ‘’обнова 
литургијског живота’’. Да наш народ не зна шта 
је српско појање; да не зна да српски владика 
када не служи треба да носи камилавку на глави, 
а када служи да треба да носи митру, јер је 
духовно крунисана глава.

Недавно смо били сведоци немилих 
случајева и на овим странама, када се 
пренебрегла устаљена пракса богослужбеног 
поретка. Такође, био сам присутан у овчарско-
кабларском манастиру Сретење, 2003. године, 
када је на светој архијерејској Литургији 
недостајало духа смерности, трпљења и љубави.

Пошто су за ове реформаторе сви који се 
држе досадашњег устаљеног богослужбеног 
поретка и поштују одлуку Светог архијерејског 
сабора  таоци западног терзијанско-могиловског 
утицаја који је тобож дошао кроз Карловачку 
митрополију, нема потребе улазити у дубину 
овога спора јер то није ни потребно, али морамо 
нагласити само две неоспорне чињенице 
од којих је једна историјска, а то је да је 
Карловачка митрополија, у периоду од 1710. па 
све до обнављања Српске патријаршије 1920. 
године, била расадник знања и образовања и 
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Скупштина заједница општина Косова и 
Метохије конституисана је у северном делу Косовске 
Митровице и у оснивачкој декларацији одбацила 
нелегалну, једнострану проглашену независност 
Косова

За председниак Скупштине изабран је 
Радован Ничић, делегат СРС, за подпредседника 
Марко Јакшић (ДСС) и Срђан Николић (СРС), а за 
секретара радикал  Бобан Савић.

Конститутивној седници Скупштине 
присуствовало је 30, од укупно 45 делегата.

Одборница 26 општина Косова и Метохије у 
Декларацији о оснивању Скупштине општина Косова 
и Метохије одбацили су независност Косова која је 
једнострано проглашена.

Делегатима су се пре усвајања декларације 
обратили митрополит црногорско-приморски 
Амфилохије, председник српске листе у Црној Гори 
Андрија Мандић и представник Срба из Македоније 
Иван Стоиљковић.

Митрополит Амфилохије је у име патријарха 
српског Павла поручио да је Видовдан дан за који је 
везана сва наша историја и да из њега (Видовдана) 
израста и њему се враћа.

‘’Овај историјски чин није случајно везан за 
Видовдан. Желим вама делегатима да добро, 
часно и достојанствено обављате своје дужности у 
општинама у којима се налазите, ради напретка, јединства народа 
и јединства свеукупне државе Србије’’, поручио је митрополит 
Амфилохије.

Он је изразио убеђење да ће делегати допринетеи да Косово 
и Метохија остану саставни део Србије.

Основачкој скупштини заједнице општина Косова и 

Мњетохије присуствовао је велики број домаћих и иностраних 
новинара, а у сали су били и представници ОЕБС-а, Кфора, као и 
Републике Србије.

Самарџић: Скупштина заједница ‘’де факто’’ део власти Србије
Министар за Косово и Метохију Слободан Самарџић оценио 

је да су Срби и други неалбанци лојални Србији данашњим 
формирањем Скупштине заједнице општина 
Косова и Метохије добили демократски 
изабране представнике и оргамне власти.

На оснивачкој скупштини Самарџић је 
оценио да ће ти органи власти бити ‘’де факто’’ 
део власти Србије на терену који ће својим 
функционисањем омогућити да Срби, Горанци 
и други неалбанци остану на својој земљи и 
безбедно живе као грађани Србије.

У тексту декларације и оснивању 
Скупштине заједнице општина аутономне 
покрајине Косова и Метохије, наводи се да 
је та покрајина неотуђиви део јединствене и 
недељиве Републике Србије.

Наводи се да су се одборници 26 
скупштина општина, ‘’увиђајући преку и нужну 
потребу да заштите своје животе, права, 
слободу, грађанаско достојанство, идентитет, 
интегритет, културу и имовину, одбацујући 
неоправне сецесионистичке акте’’ слободном 
вољом окупили у Косовској Митровици на 
Видовдан 2008. године да, сагласно Уставу 
Србије, утемеље Скупштину општина Аутономне 
покрајине Косоав и Метохије.

Додаје се да та институција наслеђује 
заједницу српских општина и насеља Косова и 
Метохије.

Срби с Космета основали Скупштину

Митрополит Амфилохије и епископ Артемије служе парастос косовским јунацима
на Газиместану, Видовдан 28. јун 2008. године

Митрополит Амфилохије на конститутивној седници Скупштине заједница српских општина на 
Косову и Метохији, Видовдан 28. јун 2008. године

Та скупштина је, према тој декларацији, 
представничко тело грађана Србије у покрајини 
чији је рад јаван и који за циљ има усмеравање и 
усклађивање рада општина чланица заједнице.

‘’Скупштина Заједнице доноси декларације, 
резолуције, предлоге и заузима ставове који 
се односе на државне органе Републике који 
делују у покрајини и који јој подносе редовне и, 
према потреби, ванредне извештаје’’, наводи се у 
декларацији.

Скупштину заједнице чини 45 делегата које из 
својих редова бирају одборници скупштина општина, 
а та институција има право да Скупштини Србије 
предлаже законе од значаја за живот грађана на 
Косову и Метохији.

Мандат делегација траје до избора новог 
делегата. Свака општина која чини заједницу има 
најмање једног делегата у скупштини, а скупштина 
има председника, подпредседнике, секретеријат и 
одборе.

Скупштина се, према одредбама декларације, 
састаје у два редовна годишња заседања и одржава 
ванредна заседања по потреби.

Скупштина доноси пословник о раду којим 
детаљније утврђује правила и начин рада.

Представници Демократске странке нису 
учествовали на оснивачкој седници српске 
скупштине Косова и Метохије, изјавио је Тањугу 

председник косовског одбора те странке Горан Богдановић, 
истакавши потребу да се о таквој иницијативи прво изјасни будућа 
влада Србије.

‘’Сматрамо да одржавање такве скупштине пре 
конституисања Владе Србије само може да изазове још већу 
конфузију и још већу поделу међу српском заједницом на Косову 
и Метохији’’, рекао је Богдановић уочи одржавања скупштине у 
северном делу Митровице.

Он је истакао да представници ДС-а на Косову не желе 
било којим потезом да отежају будућој влади позицију у борби за 
очување Косова и Метохије.

‘’Та скупштина није да има легитимитет, да прође изборни 
циклус и њени представници морају да буду изабрани на легитиман 
начин. Таквим ставом желимо да, пер свега, пошаљемо поруку и 
Србима на Косову и Београду и међународној заједници да Срби 
верују у политику и да ће следити кораке званичног Београда, јер 
ни овде другог сигурног партнера немамо у борби за опстанак’’, 
нагласио је Богдановић.

Косовски Албанци: Српска скупштина незаконита
Политички представници Албанаца на Косову изразили су 

оштро противљење формирању Скупштине заједница општина, 
коју су означили као нелегалну српску скупштину чији је циљ 
дестабилизација Косова.

Заменик премијера Косова Рам Манај изјавио је да одлука о 
формирању скупштине нема никакву конкретну правну снагу.

‘’То су покушаји изградње виртуелне скупштине која ће 
наставити да манипулише Србима’’, изјавио је Манај, а преносе 
електронски медији у Приштини.

Нови шеф УНМИК-а Ламберто Занијер у петак је рекао да не 
очекује да ће формирање скупштине Срба на Косову променити 
реалност на терену.

(Узето са интернет странице РТБ)

Едиција: Житија светих за младе 3  - На 
Светој Гори (одломак)

Свети Григорије се подвизавао у Ватопеду, 
крај  чувеног старца Никодима, који га је научио 
највећој истинској мудрости – како преводити 
заповести Божије и јеванђелске врлине у дело, 
тј. како их оживотворити у асмоме себи. Већ 
после две године проведене код овог старца, 
свети Григорије бива удостојен божанског 
јављања. Када је једном био на молитви, јавио 
му се у великој светлости свети апостол Јован 
Богослов, питајући младог монаха: ‘’Зашто ти 
молећи се Богу сваки пут стално понављаш 
‘Просвети моју таму! Просвети моју таму!?’ А 
Григорије му је одговорио: ‘’А шта бих друго 
тражио?’’ Тада му је апостол Јован одговорио да 
ће он по вољи Пресвете Богородице, бити његов 
непрестани заштитник и путовођа на томе путу 
Григоријевог изласка из таме у светлост.

Познато је да је управо свети Јован 
Богослов – богослов светлости, а управо се у 
његовом јеванђељу Христос назива великом 
Светлошћу, која просветљава овај свет.

После тога небеског виђења, свети 
Григорије проводи још три године у послушању 
своме старцу, а пошто се он упокојио, он одлази 
у Велику лавру светог Атанасија (основана 
и утемељена 1060. године). У Великој лаври 
свети Григорије, тада већ познати подвижник 
(могло би изгледати чудно) добија послушање 
да служи братији за трпезом и да буде појац 
у цркви. Свети Григорије је то послушање 
мудро искористио како би се изборио са својим 
телесним страстима, сном итд., достигавши 
тако стање јеванђелског бестрашћа и чистоте. 
Својим подвизима, Григорије врло брзо стиче 
углед код осталих монаха, а он, да би избегао 
људску славу, одлучује да се повуче у скит звани 
Глосија, тј. у пустињу.

Ту у пустињи под руководством богомудрог 
старца Григорије он наставља свој подвиг 
духовног усавршавања, бавећи се непрестано 
умно-срдачном молитвом и богатећи се љубављу 
према Богу. Већ у то време Бог га, као свој 
изабрани и смирени сосуд, прославља изизетним 
даровима духовног созерцавања, умне молитве, 
дара суза, чудотворства...

(Узето са интернет странице Епархије 
далматинске)

(Summary: The Diocese of Dalmatia has 
published a new book: “Saint Gregory Palamas,” 
author His Grace Bishop Fotije, Bishop of Dalmatia. 
Presented here  is  one segment of the life of St. 
Gregory Palamas while a novice at the Mount Athos 
monasteries).

(Изводи)
У делу писаном без икаквих литерарних претензија, аутор описао трновит пук који је 

прошао после Другог светског рата до доласка у САД
Аутентична исповест

Момчило је млађи брат књижевника Боривоја Карапанџића, који је у својим књигама 
обелоданио истину о комунистичкој страховлади.

‘’Његова књига се разликује од Бориних по томе што аутор не описује ту страховладу као 
посматрач, већ као онај који је њу искусио на сопственој кожи. Зато је опис хапшења, робијања 
и убијања без истраге и суда локализован на ваљевски крај. Момчило у својој књизи, без трунке 
страха, именије све удбаше који су га хапсили, ислеђивали, често злостављали и тукли, судије, 
тужиоце, адвокате одбране, лекаре који су га лечили, управнике затвора и, наравно, његове 
другове оптужене и осуђене с њим. Ово, не само да издваја његову књигу од других сличних у 
којима се имена прогонитеља, садистичких иследника и тамничара ретко налазе, него је чини 
још више аутентичном и веродостојном’’, истиче у приказу публициста Предраг Петровић....

Рехабилитован 2007.
Средином маја 2007. године Окружни суд у Ваљеву поништио је пресуду донету 1953. 

године и тиме рехабилитовао Момчила Карапанџића. На питање шта то за њега значи, 
одговара:

‘’Словенија је, након доношења закона о рехабилитацији, убрзо усвојила и закон о 
надокнади штете. Међутим, наша земља је донела закон о рехабилитацији, али не и закон 
о накнади штете. Тиме нисмо задовољни. Написао сам писмо министру правде Душану 
Петровићу и послао по особи која је предала директно његовој секретарици, али ми никада није 
одговорио...

Ј. Батаковић
(Вести, 19. април 2008.)

П.С. Књига се може наручити по цени од $15.00 (урачуната поштарина), на адреси:
Momcilo Karapandzich
14318 Dellaware Avenue
Lakewood, Ohio 44107

Ново издање Епархије 
далматинске

Епископ далматински Фотије

СВЕТИ ГРИГОРИЈЕ ПАЛАМА

Момчило Карапанџић из Кливеланда аутор необичне књиге

Време патњи и страдања
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За Србе данас није лако говорити о 
Косову. Некада смо о њему говорили 

са поносом и радошћу. Данас то не можемо. 
Сада је Косово за Србе и у Србији и ма где били, 
извор туге, срџбе и бунта због неправде коју 
нам чине силници, међу којима су и наши бивши 
савезници. Због њих смо у Другом светском 
рату своју државу изгубили од непријатеља, а 
сада су је они распарчали у комаде. Испуњени 
смо горчином видећи да уљези, муслимани из 
Албаније који су се илегално населили на Косово 
сада, под заштитом хришћанских војника разних 
земаља, некажњено убијају Србе, пале им 
манастире и цркве, и руше и обесвећују гробља. 
Јад нас обузима када они чије Косово нијке 
никада било, сада га поклањају уљезима и власт 
дају криминалцима и убицама.

Тешимо се тиме што знамо да су нам 
Косово као географску територију одузимали 
разни освајачи, али никада није остало њихово. 

За освајаче Косова оно је увек било само 
географска територија. За данашње окупаторе 
Косова оно је такође само територија на којој је 
слободно убијати Србе, вадити њихове органе 
и продавати их на црној берзи, палити српске 
цркве и манастире и рушити српска гробља. За 
силнике који косовским Албанцима дарују туђу 
земљу, то је територија богата скупим рудама 
и терен погодан за базу за остварење њихових 
империјалистичких геополитичких циљева. Али 
за Србе Косово није само географска територија, 
већ колевка српске нације, Православља, Цркве 
и културе. Косово је место на коме су Срби 
стекли и одгајали верске и моралне врлине које 
су карактерне особине свих истинских Срба.

Ту спадају богољубље, човекољубље, 
слободољубље, истинољубље и правдољубље. 
Косово је Јевросима, мајка Краљевића Марка 
која је модел за све српске мајке. Она саветује 
свога сина Марка: ‘’Немој сине огрешити 

Шта је Косово?
душу; боље ти је изгубити главу него своју 
огрешити душу!’’ Косово је и Југовића мајка. 
Њен супруг и девет синова су погинули у боју 
на Косову бранећи отаџбину и Православље. 
По узавршетку битке, она шета по Косову пољу 
и налази свога супруга и девет синова мртве, 
погинуле у боју, али сузу не пушта.  Ни када јој је 
у крило спуштена отсечена рука сина Дамјана, 
није ни онда заплакала али није издржала већ, 
како народни песник пева: ‘’препуче јој срце од 
жалости, мртва паде Богу душу даде’’. Косово 
је девет браће Југовића које, једног за другим 
њихова сестра кнегиња Милица моли да један од 
њих остане са њом, јер је то одобрио кнез Лазар. 
Сваки од њих одбија њену молбу јер сматра да 
му је дужност да са осталим ратницима брани 
своју земљу а не само своју сестру. Косово је 
кнез Лазара који се, заједно са својим ратницима 
пре одласка у бој причешћује и одлучује да се 
приволи небескоме а не земаљскоме царству, 
то јест да радије да свој живот бранећи не само 
своју земљу већ и целу Европу и хришћанство, 
него да сачува свој живот.

Жртвовањем својих живота кнез Лазар и 
његови ратници су одгодили напад на Европу 
за више од сто година. Косово је и Косовка 
девојка која хода по бојноме пољу превијајући 
рањене и жалећи мртве, а међу мртвима и 
свога вереника. Косово је наше Православље и 
наше Светосавље. То нам нико не може отети 
сем ако их се сами не одрекнемо. Косово су 
вековима стари велелепни маанстири и дивне 
цркве подигнуте у славу Божију. Но оне су 
такође сведоци славе Православља и Србије 
и оне су тапије које потврђују коме је Косово 
припадало вековима. Зато их отимачи, под 
заштитом хришћанских плаћеника руше и пале. 
Са новчаним средствима која добијају од Сауди-
Арабије и других муслиманских земаља тзв. 
Косовари, који руше и пале српске хришћанске 
православне храмове подижу џамије у сваком 
селу на Косову чији становници су вољни да 
практикују вахабизам (врста строгог ислама како 
се практикује у Сауди-Арабији) и тероризам. Те 
џамије нису само центри за ширење ислама већ 
и центри за вахабизам и тероризам. Косово су 
гробља православна са надгробним споменицима 
и крстовим а на којима су ћирилицом исписана 
имена српских покојника и мученика.

Зато уљези и грабљивци руше вековима 

старе гробнице, а нове пуне новим српским 
жртвама и мученицима. Косово су рукописи 
и књиге староставне у којима су писмена 
сведочанства која показују чије је Косово било 
вековима. Моћници не умеју и неће да читају 
те књиге и рукописе, али их читају историја, 
истина и правда. Косово су и косовски божури, 
јединствени у целоме свету. Њихова боја је 
тамно црвена, као крв, јер расту на земљишту 
натопљеном крвљу српских ратника и мученика 
од Видовдана 1389. године до дана данашњег. 
Косово су и Срби и Српкиње, хиљаде људи, 
жена и деце који су натерани за време Другог 
светског рата да напусте Косово, а када је 
земљом завладао комунизам власти им нису 
дозволиле да се врате својим домовима, а 
границу према Албанији су широм отворили. 
Косово су и они Срби, деца, жене и људи који 
су у најновије време побегли од шиптарског 
терора и склонили се у Србију, а тамо станују и 
живе у контејнерима. Косово су и оних неколико 
хиљада Срба који су преживели покоље и које 
никакав терор није уплашио и отерао са њихових 
огњишта на Косову.

Од Косова су силници и њихови 
муслимански миљеници направили 
концентрациони логор за Србе, али неки 
Срби остају да живе на Косову под најтежим 
условима, и као неустрашива стража чувају 
Косово за будућа српска поколења. Косово су 
и десетогодишња Јована Радовановић и сва 
српска деца која живе на савременом Косову. 
У својим писмима, објављеним у њеној књизи 
‘’Косовски божури’’ Јована пише о себи, али то 
је истовремено и историјат све српске деце на 
Косову...

Прогони и страдања нису ништа ново за 
косовске Србе, као што нису ништа ново за 
Православље. Многобројни су они који су нам 
отимали Косово као територију, али никада 
није остало у њиховом власништву. Што нам га 
отимају, то нас не плаши јер ако је отето опет ће 
бити наше. Бојимо се само да га неки Срби не 
предају или продају.

Нажалост, има Срба у савременој српској 
влади који су изгледа спремни да ради личних 
интереса Косово и предаду и продаду. Њима 
да кажемо, њима да подвикнемо да могу 
привремено да отуђе Косово као географску 
територију, али никада Косово како је овде 
описано. То Косово је Србија, па ако њега 
нестане, нестаће и оно што Србе чини Србима.

Матеја Матејић,
протојереј-ставрофор

Деветогодишње анатемисање православља 
с једне стране и непрестана молитва с друге 
стране спустиле су на двери и на братство 
манастира Високи Дечани сјај који утврђује 
ову средњевековну светињу у нади да ће се 
православна паства поново окупити око моштију 
Светог Краља.

Млада братија, 
предвођена владиком 
Теодосијем, томе се нада.

-Готово да нема 
мировњака било у цивилу 
или у униформи који 
опрост души није потражио 
поклањајући се моштима 
Светог Стефана Дечанског. 
Много смо ангажовани и на 
прихвату и давању помоћи 
повратницима. Јесте да је 
наша улога превасходно 
духовно уздизање људи, 
али ми такође морамо да се 
нађемо људима у невољи. 
Тешко је остати сам, 
слободе кретања нема и ми 
смо непрестано изложени 
ризику, али манастир ипак у 
последње време постаје све 
живљи – прича отац Сава Јањић и наводи да 
је возило манастира у коме се налазио игуман 
владика Теодосије каменовано пре неколико 
дана. Пре неколико недеља аутобус са ознаком 
Унмика такође је каменован у центру Дечана 
само зато што су нападачи сазнали да су 
путници кренули у манастир.

Упркос томе, људи све више долазе, како 
вели отац Сава, ‘’враћајући веру да ће све док 
је Високих Дечана на просторима Метохијске 
котлине бити и православља’’.

У манастиру је тренутно 30 монаха, 
неколико млађих људи – искушеника и неколико 

За опстанак српског народа у Метохији

Манстир Високи Дечани

Монаси са повратницима

старих Дечанаца који су изразили жељу да 
остану у манастиру док се њихове куће поново 
не подигну. Монаси помажу повратнике на сваки 
могући начин, обезбеђујући им и пољопривредне 
машине и основне потрепштине.

- Стално их обилазимо, носимо храну и 
храбримо их. Имамо Дечански хуманитарни 

фонд. Волели бисмо да се Срби врате и да 
оживи Метохијска котлина -, каже јеромонах 
уз констатацију да братство не би опстало 
да није било заштитничке руке мировњака. 
Они су схватили значај Дечана, али и Пећке 
патријаршије, Грачанице, Богородице Љевишке 
и ови верски објекти се пажљивије чувају. 
Нажалост, постоји и друга страна, каже 
отац Сава, подсећајући на прошлогодишње 
гранатирање Високих Дечана.

- Ових дана биће одржано суђење Албанцу 
који је признао да је починио тај злочин. 
Видећемо како ће бити третиран тај случај и да 

ли ће бити адекватне казне -, каже отац Сава, 
надајући се да ће и око 700 хектара имовине 
манастира бити враћено у посед братству.

То питање решаваће се годинама, јер тек 
треба да се донесу закони о реституцији, а да 
неће бити лако говори и најсвежији пример где је 
општинска власт у Дечанима одбила да изврши 

одлуку Унмика о враћању 24 хектара одузете 
земље.

Осим што у дубокорезачким радионицама 
израђују иконостасе, рамове за иконе, братство 
је заузето чувањем стада оваца и коза, а уз 
помоћ Срба из повратничких села са подручја 
Осојана, Пећи и Клине стижу и да засеју оранице. 
Монаси се надају да ће Високи Дечани уз Пећку 
Патријаршију, Девич и Богородицу Љевишку 
бити четири стуба на која ће се ослоњати српски 
живаљ у Метохијској котлини. Без та четири 
стуба нити нас је било, нити ће нас бити. Све док 
са манастира одзвањају звона и чују се клепала, 

православља ће бити и неће се остварити наум 
силника да поору, президају и заточе оно што је 
вековима било православно -, каже Константин 
Стијовић (82), коме године не сметају да у 
ишчекивању повратка у родни Дашиновац скине 
коров са манастирских зидина и покупи грање, 
камење и бусење којима албанска омладина, 

како рече, покушава да омеђи 
Високе дечане.

Општина одбија да врати 
манастирску земљу
Прошле недеље је 

Скупштина општине Дечани 
одлучила да не врати 
манастиру имање иако за 
то постоји извршна одлука 
шефа Унмика. Шеф Унмика 
је извршном одлуком вратио 
стање манастирског катастра 
на ситуацију из 1999. године, 
пошто су у међувремену, 
без судске пресуде и одлуке 
Унмика, општинске власти 
фалсификовале катарске 
податке и из манастирског 
власништва избрисале скоро 
педесет одсто имовине. Реч 
је о 24 хектара раније одузете 
земље, које је пре ратних 

сукоба на Косову и Метохији Влада Србије 1997. 
године вратила манастиру. Манастир је званично 
3. јуна затражио од општинског катастра да 
му изда катастарски документ, у складу са 
одлуком Унмика о враћању одузете земље, да би 
проверио да ли је та извршна одлука спроведена. 
Међутим, из општине је одговорено да они не 
признају Унмик, нити његову одлуку и да ће се о 
овом питању изјаснити надлежни судови.

Неђељко Зељак
(Узето из Блица, 13. јуни 2008.)
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Архитетски нацрт храма

Поштујући основни став хришћанске 
православне толеранције до сада се нисмо 
оглашавали, покушавајући да пастирски 
делујемо на окореле савести одређене 
групе људи која, у име тзв. праве вере, 
крстари нашом Епархијом и ствара 
неред на литургијама, прекидајући Свету 
литургију на најсветијем месту, Анафори. 
Последњи догађај на освећењу храма 
Свете Тројице у Душковцима су линија 
преко које се више не може прећи.

Вербални напади добро 
припремљених и унапред инструираних 
‘’ревнитеља православља’’ прешли су у 
физички напад на Епископа и саслужујуће 
Му свештенство.

Ми, архијерејски намесници Епархије 
жичке, окупљени на седници 12/25. јуна 
2008. године, на дан преподобног Онуфрија 
Великог и преподобног Петра Атонског, 
саборно закључујемо и изјављујемо:

Покрет такозваних ревнитеља око 
грађанског удружења ‘’Законоправило’’, 
није утемељен на благослову Цркве 
и својим деловањем уноси раздор у 
освештани поредак Српске православне цркве, који је зааснован на канонима, светоотачком 
и светосавском предању. Са овим удружењем Православна црква и Епархија жичка нема, 
није имала нити ће имати било какав дијалог или коресподенцију. У деловању присталица 
овог удружења примећују се елементи катарске и месалијанске јереси, осуђених и предатих 
проклетству од стране Отаца Православне цркве. Присталице овог удружења сматрају да су они 
мерило црквеног живота и поретка и надзорници црквене јерархије. При томе они паролашки 
наступају, лажући о опасностима унијаћења и отпадања од православне вере.

Напомињемо да је ометање богослужења и ремећење реда на богослужбеним местима 
кажњиво и по грађанским и по црквеним законима. Чак ни нацисти у време окупације, ни 
комунисти за време своје влаадвине нису ометали богослужење.

Ми, намесници Епархије жичке са својим свештенством, нећемо дозволити стварање 
беспоретка и покушај уношења раздора у здраво ткиво Цркве Православне и верног народа.

Обновљење вере уско је повезано са литургијским животом, и у томе смислу, сходно 
одговорности и свештеничкој заклетви, позивамо све оне који су заблудели да се врате и уђу у 
црквени поредак и да у заједници пред причасном чашом исповедамо име Божије на радост и 
спасење, које јесте у Господу и Спасу нашем Исусу Христу.

Следе потписи архијерејског заменика и 15 архијерејских намесника (гружански, 
драгачевски, жички, жупски, качерски, љубићки, моравички, пожешки, рачански, студенички, 
таковски, трнавски, трстенички, ужички, црногорски).

(Узето са интернет странице СПЦ)
(Statement of the Bishop’s Deputy and 15 Deans of the Diocese of Zica regarding the incident that 

occurred during Holy Liturgy in Duskovci on the occasion of the consecration of the new church. In this 
statement they condemned the group of the so-called new movement "Zakonopravilo" which have been 
causing disruption in the church life of the Diocese).

Саопштење за јавност Епархије жичке
25. јун 2008. Године

Богослужење у храму Свете Тројице
у Душковцима

САБРАЊЕ ПРАВОСЛАВНЕ ОМЛАДИНЕ
"КРКА – 2008"

У недељу Свих Светих (23.06.2008.), у 
манстиру Крки одржан је Сабор православне 
омладине Епархија далматинске и 
горњокарловачке. Сабор је почео светом 
архијерејском Литургијом у цркви св. Кирила и 
Методија у Кистањама, коју је служио Његово 
Преосвештенство епископ горњокарловачки Г. 
Герасим уз саслужење епископа далматинског Г. 
Фотија, и свештенства и монаштва из Епархија 
горњокарловачке и далматинске. На Литургији 
сви полазници веронауке, којих је било око 800, 
приступили су светој чаши причешћујући се 
часним и пресветим Телом и Крвљу Господа Бога 
и Спаса нашега Исуса Христа.

Гости овог сабрања били су и дјеца из 
Велике Хоче са Косова и Метохије. Они су 

Епископи Герасим и Фотије на светој Литургији у цркви Светих Кирила и Методија
у Кистањама – манастир Крка

извели пригодан културно-уметнички програм, 
сплет пјесама и игара са Косова и Метохије, у 
порти манастира Крке.

Дружење дјеце које је већ постало 
традиционално трећу годину заредом у 
Епархијама горњокарловачкој и далматинској 
наставило се све до послијеподневних сати.

(Узето са интернет странице Епархије 
далматинске)

(Summary: The youth from the Dioceses of 
Upper-Karlovac and Dalmatia  held their third annual 
gathering in the Monastery Krka. Their guests were 
the youngsters from Velika Hoca in Kosovo and 
Metohija, who participated in the program following 
Holy Liturgy. This traditional gathering of the youth 
will be continued).

Браћо и сестре.
Са благословом Божијим 

почињемо изградњу наше нове 
цркве за славу Имена Божијег 
а у част и спомен Светога 
Саве, највећег српског сина. 
Овај подухват је од велике 
важности за све нас и треба 
да нам послужи као средство 
нашег уједињења и ојачања 
наше црквене заједнице. Увек 
се сетимо да кроз изградњу 
цркве, црква нас изграђује 
да будемо парви људи и да 
taко дамо пример деци својој. 
За све заинтересоване око 
давања прилога за нову 
цркву молимо да се јаве о. 
Дејану Тиосављевићу на емејл 
Frd1@sbcglobal.com

(Узето са интернет странице 
парохије Св. Саве у Хјустону)

ВЕСТИ ИЗ ХЈУСТОНА, ТЕКСАС

Православна школа Светог Саве у Милвокију 
је 13. јуна 2008. године прославила матуру друге 
генерације свршених ученика. На Вечерњем 
богослужењу парохијски свештеник о. Радомир 
Ћутило доделио је сведочанства о успешно завршеном 
школовању ученицима: Кристоферу Бофилису, Душици 
Годић, Инес Петров, Драгани Станишић, Милици 
Стојсављевић и Бруклин Стјуарт.

Ученици школе, са својом наставницом 
ђаконицом Јеленом Вранић, и овај пут су приказали 
своје импресивно знање из традиционалног српског 
црквеног појања спремвши и отпевавши целокупно 
Вечерње богослужење.  

Свечани матурски пријем је одржан у Културном 
центур Св. Саве. Током пригодног програма, који је 
са умешношћу водио Г. Јово Поткоњак, матуранте 
су поздравили и присутнима се обратили: о. Радомир 
Ћутило (у име свештенства), Његова Екселенција 
Г. Деско Никитовић (Генерални Конзул Републике 
Србије у Чикагу као представник Матице), председница 
црквено-школске општине Г-ђа Дана Петровић (у 
име парохијана), а у свечаном матурском говору 

Матура друге генерације ученика 
Православне школе Св. Саве у Милвокију

присутнима се обратио председник школског одбора 
ђакон Василије Вранић. Утисак вечери је, ипак, 
недвосмислено припао самим матурантима који су се 
обратили свима присутнима у изузетно надахнутим 
говорима. Уздржаношћу, одмереношћу, знањем и 
елоквенцијом које су том приликом приказали они 
су посведочили своју зрелост, и у знању и у узрасту, 
те наговестили да Православна школа Светог Саве, 
заједно са свим парохијанима, треба да буде поносна 
на успех своје мисионарске делатности. За растанак 
са матурантима наставнице завршних разреда 
припремиле су дирљив филм о њиховој завршној 
години у Школи Св. Саве.

Пре и после програма госте је забављала својим 
нумерама тамбурашка секција предвођена Г-ђа Натали 
Шмит и Г. Војом Бранковим. Хор школе је употпунио 
програм својим анђеоским певањем под вођством 
наставнице Г-ђица Џенифер Свитленд.

И ове године треба поменути да и матура друге 
генерације свршених ученика Православне школе Св. 
Саве је омогућена кроз несебичан рад најпре самих 

На првом часу, у богослужењу којим 
почиње годишњи богослужбени 

круг, у ове велике великопосне дане, пјевамо 
онај дивни стих, пророчки стих, стих пророка 
Давида који гласи: "Заутра услиши глас мој, 
Царју мој и Боже мој."

"Изјутра рано услиши, почуј глас мој, 
Царе мој, и Боже мој". Људски живот 

је истински само онда када је освештан 
молитвом. Молитвом од јутарњег часа, од 
човјековог буђења из сна, а и молитвом када 
човјек спава. Онда је, по ријечи пророчкој, 
будно срце онога који је молитвен. "Ја спавам, 
а срце је моје будно" - тако је записано у 
светој књизи Божијој, а тако пишемо када 
сликамо Господа Христа као младенца који 
је уснуо, а срце Његово божанско бди над 
свијетом и стражари промишљајући о свијету, 
бринећи о творевини својој, нарочито о својој 
словесној творевини.

"Седам пута хвалит ћу те Господе у току 
једнога дана", записује такође свети пророк. 
Тако је остао обичај од древних времена, 
да се молитвено вријеме подијели на седам 
тренутака, седам чинова молитвених. То траје 
од најстаријих времена. Већ хиљаде година, 
душе испуњене страха Божијег и мудрости 
која се рађа из тога страха, држе то свето 
правило.

Кажу за нашег Светог Владику Николаја 
да су га гледали у Тихоновској академији у 
Америци, гдје је провео последње година 
свога земнога живота, како је ујутру устајао 
прије свих, одлазио у храм, пред икону 
Христову и говорио: "Добро јутро Господе, 
Боже и Спаситељу мој, Исусе Христе", па је 
цјеливао Његов лик. Онда је ишао пред икону 
Мајке Божије: "Добро јутро Ти Госпођо и Мајко 
Господа Бога и Спаса нашега Исуса Христа", 
па је цјеливао. Онда је редом улазио у свети 
олтар и настављао свету молитву. То показује 
како је он присно са Господом разговарао.

Једног јутра док сам се припремао за 

служење свете Литургије у цркви Светог 
Николе испод једног брда, у цркву је ушла 
једна обична Гркиња, сељанка, и како ме није 
примјетила, испред иконе Светог Николе је 
рекла: "Свети оче мој Николаје, добро јутро! 
Ево, ја дошла да ти запалим кандило, и Теби 
Мајко моја, Мајко Божија". Она је причала 
са Светим Николом, са Мајком Божијом, са 
свецима, као да су они ту живи пред њом. 
И јесу живи. Тако је њена душа била чиста, 
пуна молитвености, освештана од дјетињства 
њеног. Очевидно је сав живот тако у молитви 
проводила, и кроз ту молитвеност, она је 
једноставно развила у себи то осјећање, 
живот, општење и заједницу са живим 
Господом.

 Није Господ за њу, као ни за 
владику Николаја, пророке, свете апостоле, 
није неко далеко биће, него је Онај којим 
јесмо, којим живимо и којим дишемо, као што 
каже апостол и јеванђелист Лука. Он је ту 
са нама, међу нама и у нама, само што смо 
ми отуђени. Отуђени смо својим маловјерјем, 
или невјерјем, својим сујевјерјем, или својом 
огреховљеношћу. Отуђени смо од Господа, па 
нам се чини да је он негдје далеко, а Он је ту 
са нама и међу нама. Зашто пророци називају 
Христа Господа - Емануил, што значи ‘’Са 
нама је Бог’’? Управо зато што они знају и 
осјећају да је Бог жив, да је присутан и да је 
са нама. Такви су ти Божији људи, њих Црква 
носи у себи и нас на исто позива и призива. 
Позива нас на омолитвљеност, на молитву. 
"Заутра услиши глас мој, Царју мој, и Боже 
мој." Помолимо се том молитвом и свим 
другим молитвама Господу свуда присутноме, 
који је у нама, кога носимо у себи, којим јесмо, 
којим живимо, којим дишемо, јер тако се 
помоливши Њему, ми ћемо примити Њега у 
себе и спознати велику и свету тајну живога 
Бога који је са нама и у нама у све дане 
нашега живота и у вјекове вјекова. Амин!

Митрополит Амфилохије

МОЛИТВА
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следећу годину. Изабрана је нова управа. Дискутовало се 
о процесу за финансијску помоћ за даље студије. Такође се 
дискутовало о конкретним корацима које треба предузети у вези  
емигрантских проблема. Похваљен је рад старе управе.

Изабрана је нова управа у следећем саставу: Председник 
- прота Ђокан Мајсторовић, подпредседник - јереј Драган 
Зарић, благајник - ђакон Дамјан Божић, секретар - јереј Норман 
Косановић. Чланови управе: игуман Герасим, протојереј-
ставрофор Растко Трбуховић, протојереј др Радни Торбић, јереј 
Срђан Веселиновић, јереј Љубиша Брњош, јереј Дарко Спасојевић. 
Надзорни одбор: протојереј Александар Влајковић, јереј Драган 
Петровић и јереј Мајкл Дојл. Ђакон Алекс Павићевић изабран је за 
помоћно особље за вебсајт Свештеничког братства.

Прота Ђокан Мајсторовић и Управа Саборног храма били 
су одлични домаћини овог братског свештеничког скупа, како за 
смештај тако и за остали комодитет, изврсну кухињу и просторије 
за радни део скупштине.

Био је ово озбиљан састанак Братства са интенцијом да се 
осврне на важне изазове којима се свештенство суочава како 
данас тако и у будуће.

Протојереј др Радни Торбић

ИСПРАВКА

Освећење храма Светих Три Јерарха у Даласу/Форт Ворт, 
Тексас

У допису под горњим насловом поткрале су се следеће 
грешке: Велики добротвор г. Драгош је на једном месту 
грешком означен као Драгаш.

На једној фотографији у допису погрешно је означен 
свештеник са митрополитом Христофором. Треба да стоји: 
На освећењу храма: Митрополит Г. Христофор и јереј Срђан 
Веселиновић.

Молим аутора дописа и читаоце за извињење.
Уредник српске секције

Годишња скупштина

неприкосновени носилац верске и националне 
буктиње српског народа, која је обасјавала 
све поробљене српске покрајине кроз таму 
петвековног турског ропства. Она је у канонском 
смислу одржавала у континуитету црквеност, 
национални и верски идентитет не само српског, 
него и других народа, штитећи их од унијатске 
пропаганде. Све у свему најкраће и најсажетије 
речено: када Српске цркве нигде другде није 
било, било је у Карловачкој митрополији. То су 
чињенице које се не смеју пренебрегавати.

Друга необорива чињеница, којој се сва 
људска филозофирања и умовања не могу 
супроставити, јесте да је Свети архијерејски 

сабор јасно и недвосмислено донео одлуку 
да се до даљњег има служити по устаљеном 
типику. Сва тумачења ове одлуке у неком 
другом смислу, тј. да новоуведена литургија 
представља управо то устаљено богослужење, 
иста су као и тумачење Европске уније која нам 
‘’помаже’’ отимајући нам најсветији део државне 
територије. Основни принцип функционисања 
Цркве јесте саборност и без ове карактеристике 
Црква и не може постојати, те не можемо а 
да не констатујемо да ове промене доводе до 
супротности ставова, што може да узме и шире 
димензије. У Цркви не постоји никакав дуализам 
и ствари су јасне: или смо у Цркви или ван ње!

Поставља се незаобилазно питање свима 
нама који радимо на њиви Господњој на овом 
континенту и који прижељкујемо да црквено 
јединство коначно завлада и у овом делу Цркве, 
а то је: како ћемо успоставити црквено јединство 
на овим странама позивајући се на одлуке тог 
истог Сабора, када се одлуке тог истог Сабора 
не поштују у отаџбини:! На који ауторитет ћемо 
се позвати у одбрани канонског поретка на 
овом континенту, ако се тај врховни ауторитет 
наше Цркве оспорава у отаџбини. И сувише 
је наша Црква на овом континенту пропатила 
и још увек пати због несрећног раскола од 
пре више од 40 година, који није задирао у 
литургијска и догматска питања. Па зар нам је 
потребан још један раскол много ширих и дубљих 
размера?! Исувише је велики број и оних који 
о овоме проблему ћуте и мисле да ће сам од 
себе исчезнути, али напротив, ова епидемија 
нарушавања богослужбеног поретка и ‘’модерног 
богословља’’ је почела полако да се шири и на 
ову страну океана. Зато устанимо сви у одбрану 
канонског поретка наше Цркве и не дозволимо 
никоме да нам у овим смутним временима уноси 
пометњу и немир када нам је национална слога 
и црквено јединство потребно, више сада него 
икада!

Остаје да се молимо Богу, Светом 
Сави, Светом владици Николају и Св. ави 
Јустину да нас сачувају од сваког зла и 
да морално подржимо нашу храбру браћу 
свештенослужитеље у отаџбини, који имају 
храбрости и ревности да се супроставе свему 
што нарушава богослужбени поредак.

Јереј Саша Петровић,
Парох храма св. Николе, Омаха, Небраска

Летњи камп при црквеношколској општини  Христовог 
Васкрсења у Чикагу

Учесници летњег кампа

Дечји летњи камп Саборне цркве Васкрсења Христовог у Чикаго одржан је у времену од 17. до 19. јуна 2008. године у 
црквеним просторијама и на црквеном земљишту. У кампу су узели учешћа деца из црквене и парохијске школе. Камп је одржан 
под надзором и руководством пароха храма о. Ђуре Крошњара, о. Дарка Спасојевића и ђакона о. Дамјана Божића. Наставно 
особље обе школе узели су учешћа у програму кампа. Камп је био врло успешан.

ОДБРАНИМО БОГОСЛУЖБЕНИ 
ПОРЕДАК У ЦРКВИ

У недељу 15. јуна 2008. године, на 
празник Силаска Светога Духа на Апостоле 
– Педесетницу – Тројчиндан, на рушевинама 
Саборне цркве Свете Тројице у Мостару (15. 
јуна 1992. године саборна црква је запаљена), 
свету архијерејску Литургију служио је 
Његово Преосвештенство умировљени 
епископ Атанасије (Јефтић) уз саслужење 
епархијских свештеника и ђакона и 
београдског проте Миодрага Петровића, а на 
светој Литургији одговарао је мјешовити хор 
светог краља Милутина из Београда, који је 
такође дошао Мостарцима у госте да заједно 
прославе славу и подјеле радост празника.

После свете Литургије у оквиру 
културно-умјетничког програма пјевали 
су музички састави свети Димитрије из 
Невесиња и Мостар севдах, који су својом 
пјесмом употпунили свенародно весеље.

ТРОЈЧИНДАН У МОСТАРУ
(Епархија захумско-херцеговачка)

Света Литургија на рушевинама Светотројичног храма у Мостару
(Holy Liturgy at the ruins of the Holy Trinity Church in Mostar)

За многобројни народ за кога овај храм 
и његова обнова значи све – саму обнову 
живота, била је уприличена и богата трпеза 
љубави. Домаћин (кум) славе ове године био 
је  чувени Мостарац Душан Бајевић, који се 
и сам свесрдно укључио у обнову Саборне 
цркве у Мостару. Домаћин (кум) славе за 
следећу годину је господин Жељко Јерговић 
са породицом.

(Summary: His Grace retired Bishop Dr 
Atanasije (Jeftich) officiated at the Holy Liturgy 
at the ruins of the Holy Trinity Church in Mostar, 
Hercegovina, on the Pentecost Day, June 15, 
2008. He was assisted by the Diocesan clergy 
and deacons. After Holy Liturgy luncheon was 
served for all present. The Diocese is planning 
to begin with rebuilding  church on the same 
ground.) 

ученика, затим наставника, родитеља, свештенства и 
свих парохијана Саборног храма Св. Саве у Милвокију. 
Наравно увек, а посебно сада у радости славља, 
приличи да се захвалимо најпре Богу на дарованој 
нам благодати, Његовом Високопреосвештенству 

Матура друге генерације ученика 
на мудром руковођењу, свим добротворима, 
православним хришћанима и пријатељима Школе Св. 
Саве на њиховој љубави и подршци.

За више информација о Православној школи Св. 
Саве посетите www.stsavaorthodoxschool.org.

Ђакон Василије Бранић


