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Српско црквено појање опстајало је 

вијековима кроз усмено предање и таква 

пракса се наставила у XIX и XX вијеку, иако 

су српски архијереји упозоравали на потребу 

да се српско појање запише и тако сачува од 

спољашњих утицаја, измјена и заборава. Прве 

записе српског црквеног појања налазимо код 

Корнелија Станковића, који своја дјела ствара 

у Сремским Карловцима и по фрушкогорским 

манастирима.1 Поред њега, трудбеници на 

1  Даница Петровић, „Српско појање и 
Карловачка митрополија у 18. веку, Pro Musica 
148 (1992):5-8.

Допринос протопрезвитера Јована 
Живковића очувању српског  

црквеног појања

Богословија у Сремским Карловцима
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записивању појачког материјала били су Јован 

Константиновић, Бранко Цвејић, Исидор 

Бајић, Стеван Мокрањац, као и многи други. 

Трудом свештеника и професора састављани  

су многобројни рукописи и мелографски 

радови црквених напјева.2

    Мелографска пракса с краја XIX вијека 

наставља се и у XX вијеку. Почетком овога 

вијека наступа активније дјеловање по питању 

мелографског рада код наших појаца на 

простору Карловачке митрополије. Богатство 

на пољу мелографског рада на овим просторима 

пратили су и прилози у штампи у којима је 

било ријечи о проблемима у појању, о појачким 

2  Даница Петровић, „Појци и мелографи 
српског црквеног појања“, Црква 1997. Календар 
Српске православне патријаршије (1996):77-82.

праксама, мјесту и дјеловању црквених појаца,  

као и о објављеним зборницима литургијских 

текстова и напјева. 

Један од веома значајних трудбеника 

на пољу црквеног појања, као и на свему што 

прати ову област, јесте свакако карловачки 

професор и литургичар, протојереј Јован 

Живковић.3 Анализирајући Нотни зборник,        

3  Јован Живковић рођен је 18. априла 1859.
год. у селу Дероња у Бачкој. У раној младости 
изучио је кројачки занат, па је 1876. године  постао 
помоћник мајстору у једној кројачкој радњи. Затим 
се уписује у Карловачку гимназију, коју завршава 
1886. године, а потом и богословију Светог Арсенија 
Сремца у Сремским Карловцима, коју завршава 
1886. године. Послије завршене богословије 
постаје учитељ 1888. године, а затим и писар у 
сремском селу Марадику 1889. године,  гдје остаје 
све до рукоположења за свештеника. Благословом 
патријарха карловачког Георгија Бранковића, Јован 
бива постављен за свештеника при манастиру 
Крушедол, гдје остаје до 1892. године, када 

Корнелије Станковић
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уочава се жар и потреба да се настави са дјелом 

његових претходника, као и да се појачки 

материјал и  најбитнији текстови молитава 

ставе у ноте, како би се сачували од промјена 

и заборава. Свештеник Ненад Барачки, у уводу 

свог Нотног зборника из 1923. године, о дјелу 

Јована Живковића говори сљедеће: „Такозвано 

добија благослов и бива постављен за професора 
у Карловачкој богословији, у којој ће радити све 
до пензионисања 1923. године. У богословији му 
је била повјерена дужност професора Литургике, 
Омилитике и Катихетике, а касније од 1897. 
године му се придодаје предмет  Црквено појање и 
црквено правило. Никола Гавриловић, Карловачка 
богословија 1794-1920 (Сремски Карловци: Српска 
православна богословија Светог Арсенија, 1984), 
90.

велико појање и величанија нисам уопште 

уносио у овај Зборник, зато што то спада у 

специјално богословско појање и што се ове 

ствари налазе у узорном Нотном зборнику хвале 

вредног професора богословије карловачке, 

протопрезвитера Јована Живковића, чији ће 

Нотни зборник послужити као одлична допуна 

уз овај мој Зборник“4

Веома је значајно напоменути да је, 

поред музичког образовања, презвитер Јован 

4  Ненад М. Барачки, Нотни зборник српског 
народног црквеног појања по карловачком напеву, 
фототипско издање,приредила др Даница Петровић 
(Крагујевац: „Каленић“, Музиколошки институт 
САНУ, Матица српска, 1995), предговор аутора

Јован Живковић у свом пчелињаку у Карловцима
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био и велики литургичар. На почетку свога 

рада у Карловачкој богословији он је предавао 

Омилитику, Литургику и Катихетику.5 О 

томе нам свједочи и Лазар Мирковић у својој 

Литургици, а при изради исте користио се 

његовим радом о црквеном појању. 6

Велики допринос црквеној музици 

презвитер Јован Живковић дао је као професор 

у Карловачкој богословији, предавајући овај 

предмет од 1903. године, гдје се најбоље 

могао сусрести на терену са стањем, као и са 

потребама везаним за црквено појање.7

Црквено појање у Карловачкој 

богословији предавало се по сљедећем 

распореду:

1. Осмогласно појање: тропарско, 

антифонско, самогласно, подобно, 

елементи из црквеног правила по типикону 

(1. и 2. година заједно, 4 часа недјељно)

2. Познавање осмогласног појања, Велико 

појање, цијело црквено правило по 

типикону (3. и 4. година заједно, 4 часа 

недјељно)

3. Хорско појање са 30 одабраних појача (2 

часа недјељно).
5  Поред дјела везаних за Црквену музику, 
Литургику и Омилитику, презвитер Јован Живковић 
се одлично сналазио и у другим дјелатностима, као 
што је виноградарство, које је у тим крајевима било 
веома развијено. Он издаје два дјела из ове области 
под називом Виноградарство и Подрумарство. 
6 Лазар Мирковић, Православна литургика, 
први, општи дио (Сремски Карловци: Српска 
манастирска штампарија, 1918)
7 Никола Гавриловић, наведено дјело, 94.

Својим радом истакао се као одличан 

познавалац богословских предмета, о чему 

нам свједочи низ радова које објављује прво 

у Српском Сиону, а затим и у Богословском 

гласнику, гдје штампа знатан број оригиналних 

и преведених чланака и расправа, највише из 

области омилитике, историје проповједништва 

и литургике. Први рад који је објавио био је 

Српски свештеник у карловачкој митрополији, 

његова спрема и награда (1890). Такође, написао 

је уџбенике за Литургику и Омилитику који 

никада нису објављени, али су се користили 

као литература за те предмете све до 1921. 

године. Поред практичне групе предмета које је 

предавао, активно је радио и на пољу црквене 

музике, из чије области објављује неколико 

дјела, од којих је најбитнији Нотни зборник за 

велико карловачко појање у један глас и све три 

литургије у четири гласа за мушки хор, који 

објављује у Новом Саду 1908. године.  Овај 

зборник служио је као уџбеник за појање у 

богословијама и учитељским школама. Поред 

овог зборника, Јован Живковић објављује 

још један, заједно са професором Карловачке 

гимназије, Јованом Живановићем. Дјело се 

назива Зборник црквених богослужбених 

песама, псалама и молитава, у којем се 

налазило правило (типик), као и мали рјечник.8

8 Даница Петровић, „Традиционално српско 
народно црквено појање у ХХ веку. Пут неговања, 
замирања, страдања и обнављања“, Црква 2000. 
Календар Српске православне патријаршије 
(1999):104-111.
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Протопрезвитер Јован Живковић 

дјелује и ствара у вријеме процвата српског 

црквеног појања. Његов претходник, Корнелије 

Станковић, поставља темеље у записивању 

и очувању мелодија које су временом биле 

мијењане, понекад и негативно, усљед разних 

бурних времена кроз која су пролазиле. Његов 

савременик Стеван Мокрањац у то вријеме 

записује и издаје нотни Осмогласник, који 

представља праву револуцију у црквеној 

музици.9 Као и многи други мелографи тог 

времена, и Јован препознаје да је дошло 

вријеме да се постојеће мелодије утврде и 

запечате за будућа времена. 

Нотни зборник Јована Живковића 

настаје управо на мјесту гдје српско 

народно црквено појање добија ново рухо 

и почиње да се на савремен начин развија, 

учи у новоотвореним школама, гдје постаје 

9 Стеван Ст. Мокрањац, Српско народно 
црквено појање I-Осмогласник, 4. издање (Београд: 
Издање Светог архијерејског синода Српске 
православне цркве, 1997)

саставни дио живота не само ученика, већ 

сваког човјека. Он предаје у  Карловачкој 

богословији, гдје стиче искуство, као што 

уочава и недостатке које би требало поправити 

и довести у ред. Како и сам каже, желио је да 

се постојеће појање упрости и у ноте стави, 

да би било приступачно ширим слојевима. 10 

Појци тог времена са радошћу уче и велико и 

мало појање, али се велико појање користило 

само на празничним богослужењима како би 

увеличавало радост, због чега је било много 

теже сачувати га. Ово појање користили су 

само даровитији појци. Због уског круга људи 

који су могли да изводе велико појање, оно се 

временом губило и, како нам сам мелограф у 

предговору описује: „ Много је од њега, јер 

није прибележено, пропало“.11

Сремски Карловци, као центар црквене 

10 Протопрезвитер Јован Живковић, Нотни 
зборник, велико појање у један глас и све три 
литургије у 4 гласа за мушки збор (Сремски 
Карловци: Парна штампарија Ђорђа Ивковића, 
1908), 8.
11  Исто, 9.
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музике тога времена, било је одлично мјесто 

које је давало простора младим генерацијама 

да уче и његују духовну музику. Све је то 

презвитер Јован препознао, те својим радом 

подарио будућим генерацијама зборник који 

заувијек остаје као свједочанство једног 

времена. Нотни зборник презвитера Јована 

Живковића настао је као плод вишегодишњег 

професорског искуства, а највише као потреба 

да се српско црквено појање уоквири и заштити 

од промјена и заборава, користећи се модерним 

музичким писмом. Православном црквеном 

појању, његовим коријенима, начину извођења, 

тоналним основама, семиографији црквених 

пјесама, посвећена је велика зналачка пажња у 

овом зборнику.

 Зборник се састоји из два дијела: 

једногласни и полифони дио. Његов  предговор 

нам јасно и прецизно показује вријеме у којем 

су дјеловали мелографи, трудећи се да одоле 

искушењима и бремену које је управо то 

вријеме носило. 

 Затим слиједе 4 посебне цјелине, или 

дијела, у којима мелограф јасно дијели црквену 

музику по областима извођења: први дио чини 

опште појање на вечерњу, јутрењу и литургији, 

у којем се обрађују сљедеће пјесме: Свјете 

тихиј, Велико Господи помилуј и Тебје Господи, 

Величанија, Свјатиј Боже, Догматик 8. гласа, 

Херувимска пјесма, Достојно, причасна пјесма 

„Хвалите“, Скажи ми Господи, Господи кто 

обитајет, На синајстјеј горје, Око сердца, 

Господи услиши, Тон деспотин и Хвалите. 

Други дио чини минејско појање у којем се 

обрађују величанија, ирмоси девете пјесме 

и сједални на све веће празнике у годишњем 

циклусу. Трећи дио обрађује великопосно 

појање у ком се налазе сљедеће пјесме: Тијело 

Христово, Возбраној, Величаније и Ирмос 

на Цвијети, Чертог твој у Велику недјељу, 

Ирмос на Велики четвртак, Стихира на Велики 

петак „Јегда от древа“, Канон на повечерју, 

Прокимен, Да молчит и Ирмос на Велику 

суботу. Четврти дио обрађује пентикостарно 

појање.12 У овом дијелу заступљене су сљедеће 

пјесме: Тропар и Ирмос на Васкрс, Величаније 

и Ирмос на Спасовдан, Ирмос и Стихире на 

„Господи возвах“ на Духове, као и прокимен 

Кто Бог велиј. На крају слиједи додатак у коме се 

налазе три литургије: Светог Јована Златоустог, 

Светог Василија Великог и Литургија 

пређеосвећених дарова.13 Из Литургије Светог 

12  Види: Триод цвјетни (Москва: Московска 
патријаршија, 1999)
13  Литургија (грчки  λειτουργια, латински  
ministerium — служба, служење или јавно дјело) 
у црквеном рјечнику означава чин евхаристијске 
службе  или чин тајне причешћа. Евхаристија 
или причешће је тајна у којој се хришћанин 
под видом хљеба и вина причешћује истинитим 
Тијелом и Крвљу Спаситеља Господа Исуса 
Христа. Византијски обред, који у ствари потиче 
од антиохијског и кесаријског обреда, сублимисао 
се у три класичне литургије: Светог Јована 
Златоустог, Светог Василија Великог и  Литургију 
пређеосвећених дарова. У садашњем тексту ових 
литургија неки обреди и молитве релативно 
су скорашњи, али то није промијенило њихову 
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Јована Златоустог обрађене су све пјесме, 

а на Литургији Светог Василија Великог 

обрађује: Велико свјат, О тебје радујетсја  и 

Небојављенаго. Такође, као додатак  убацује О 

тебје радујетсја Бортњанског и Соколова.14 

Из Литургије пређеосвећених дарова узима 

сљедеће пјесме: Да исправитсја, Ниње сили 

и Вкусите, Јектенију А- дур и Благословљу 

Господа. На крају се налази освећење цркве 

гдје обрађује пјесму Кто јест, затим пјесме на 

вјенчању, рукоположењу и резању колача и, на 

крају, опијело, у којем обрађује Јектенију, Со 

свјатими, Вјечнаја памјат и Свјатиј Боже. 

Анализирајући Нотни зборник Јована 

Живковића примјећује се да су литургије 

хармонизоване, али основна мелодија 

идентична је данашњим мелодијама које су у 
основну структуру и општи план који се учврстио 
у 4. вијеку. Литургија Светог Јована Златоустог, 
која потиче од антиохијског типа, постала је од 
8. вијека главна литургија Цариградске цркве. 
Она је краћа од Василијеве, од које се разликује 
само по тексту анафорских евхаристијских 
молитава, а која се служи само десет пута преко 
године. Постоје свједочанства која потврђују не 
само аутентичност Литургије Светог Василија 
Великог, него и чињеницу да је у 4. вијеку била у 
употреби на цијелом Истоку, па чак и у Цариграду. 
Литургија пређеосвећених дарова се служи 
само у току Великог поста. Ова литургија нема 
евхаристијско претварање јер су Свети дарови 
већ освећени на претходној недјељној литургији, 
па је она у ствари вечерња служба после које је 
слиједило причешћивање. Види: Лазар Мирковић, 
Православна литургика. други, посебни дио, друго 
издање (Београд: Свети архијерејски синод Српске 
православне цркве), 48-136
14  Дмитри Степанович Бортњански, 
украјински композитор (1751 - 1825). Николај 
Александрович Соколов, руски композитор и 
музиколог (1859 - 1922). 

употреби. У прва четири дијела зборника ствар 

је мало другачија, и ту видимо да мелограф 

користи велико појање које карактеришу 

мелизми. У данашње вријеме мелодије из овог 

зборника у већини случајева нису у употреби, 

јер се све чешће приступа динамичнијем 

појању краћих мелодија приликом  светих 

богослужења. 

Занимљиво је да на крају зборника 

као додатак стоји упутство за оне који су 

почетници и не познају нотно писмо: „ Они 

који не знају читати ноте, могу то лако научити 

из књиге ,,Теорија правилног нотног певањa“, 

коју је написао Исидор Бајић. Нови Сад 1904. 

године.“15 

На самом почетку предговора мелограф 

описује величанственост српског црквеног 

појања и осврће се дјелимично на почетке и 

настанак, помињући Јована Кукузеља, манастир 

Хиландар као расадник српске духовности, 

али говори и о томе  да се појање чувало и 

његовало усменим путем, како у манастирима, 

тако и у домовима благочестивих хришћана. 

У наставку наглашава феномен да се црквено 

појање различито изводило у зависности 

од музичке способности појца. Даровитији 

појци користили су мелизматичније формуле, 

не нарушавајући основну мелодијску фразу, 

15  Протопрезвитер Јован Живковић, наведено 
дјело, додатак
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док су они мало слабији те исте мелодије 

упрошћавали. За разлику од малог појања, 

велико појање својствено је само ужем кругу 

појаца, што је случај и данас. У наставку 

предговора на занимљив начин описује 

промјену код појединих пјесама, у овом случају 

даје примјер Карловачке херувике.16 

Презвитер Јован у даљем опису говори 

о почецима његовања хорске музике. Он каже 

да се та музика почела његовати од јесени 1897. 

године, али да је у почетку све ишло тешко, 

док се у гимназији није основала катедра за 

музику и пјевање. Млади су имали велику 

16  Протопрезвитер Јован Живковић, наведено 
дјело, X

жељу за вишегласним пјевањем, па су били 

веома ангажовани око тражења партитура и 

увјежбавања, што данас није уобичајено. Због 

велике потребе за хорским пјевањем, мелограф 

ставља и хорске мелодије на крају зборника, 

и како он сам каже: „Да би се пак смисао за 

хорско певање што јаче развио и исто неговало, 

где год има погодба за то а унисоно што већма 

изједначило и што лакше учило: сврха је овог 

Нотног зборника“.17

Јован Живковић на крају предговора 

помиње сараднике без којих ово корисно дјело 

не би могло успјети. У првом дијелу поједине 

17  Протопрезвитер Јован Живковић, наведено 
дјело, XIII

Богослови Карловачке богословије са професорима, 1914. година
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пјесме записали су свештеници Светозар 

Димитријевић, Јован Јовановић и Јован 

Козобарић, а у другом дијелу хармонизовали 

су др Тихомир Остојић, Драган Костур и 

млади богослов Бранко Цвејић, као и Лазар 

Мирковић, који му је помогао да претвори 

пјесме из мјешовитог у мушки хор.

На почетку XX вијека, када се измучена 

Србија, похарана ратовима и страдањима, 

полако извлачила из таме у којој се налазила 

више вијекова, и полако окретала европским 

вриједностима, појавила се жеља да се 

дотадашњи приступ црквеним мелодијама, које 

су претрпјеле велике промјене током многих 

вијекова страдања, уоквири у калуп модерног 

нотног писма и тако конзервише за будуће 

генерације. Марљивим радом мелографи су не 

само сачували постојеће мелодије, већ су их на 

тај начин пружили на кориштење свима који то 

желе, без обзира на то да ли су црквени људи 

или не. Црквено појање добило је ново рухо 

којим успијева да се наметне ширим народним 

масама. Као дио богослужења, играло је 

значајну васпитну, културну, етичку и вјерску 

улогу.

На том путу очувања и његовања 

црквене музике, протопрезвитер Јован 

Живковић, заједно са осталим мелографима, 

има немјерљиву улогу, трудећи се да у тешко 

вријеме запише и сачува неке од најљепших 

дјела српске црквене музике. Веома је заслужан 

и за његовање хорске музике, која је тада, на 

неки начин, била у зачећу. Нотни зборник 

протопрезвитера Јована Живковића има своје 

јасно издефинисано мјесто међу свим дјелима 

његових претходника, као и оних који долазе, о 

чему нам је најљепше посвједочио свештеник 

и мелограф Ненад Барачки.

јереј Видак Вујадиновић, МА    
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 Бог не жели да остане сакривен и 
неприступачан. Напротив, наш Бог је Бог 
Откривења и Његов циљ јесте да се открије 
творевини, односно човјеку као круни те 
творевине. Свете тајне су начин на који Бог 
непрекидно изнова дарује себе човјеку и оне 
су основна веза Бога и човјека. У Светим 
тајнама Бог се открива човјеку, а човјек својом 
слободном вољом прихвата или не прихвата то 

Божије откривење.
 Православна црква познаје седам Светих 
тајни: Крштење, Миропомазање, Исповијест, 
Евхаристија, Брак, Свештенство,  Јелеосвећење. 
Будући да је сваки чин Божијег откривења 
и човјековог прихватања богооткривене 
стварности у суштини светотајински чин, ову 
подјелу можемо прихватити само условно.

Евхаристија, 
мајка Светих тајни
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Евхаристија

 Евхаристија је „најсветија“ тајна. У 
њој нам се дају Тијело и Крв Господа и Спаса 
нашег Исуса Христа, непресушан извор 
живота. У ранохришћанско доба,  Евхаристија 
је била ритуално једноставна и садржавала 

је само ломљење хљеба на вечерама љубави, 
познатијим под називом „агапе“. Временом 
се Евхаристија развија и постаје ритуално 
све богатија, али и даље суштинско остаје 
„ломљење хљеба“.
 У самом чину Евхаристије 
свештенослужитељ произноси молитве 
благодарења, присјећа се свих важних догађаја 
из Спаситељевог живота (од Оваплоћења па 
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до другог и славног доласка, који се у реалном 
времену још није десио, али га ми живимо у 
цркви и обитавамо у царству другог доласка), 
те призива Светог Духа да освети часне дарове 
(хљеб и вино) и претвори их у Тијело и Крв 
Исуса Христа. 
 Евхаристија као Света тајна представља 
слику будућег Царства. Вјерни се учешћем на 
Литургији већ налазе „једном ногом“ у Царству 
небеском. Евхаристија обухвата сва три 
времена, прошло (сјећање на Христов живот), 
садашње (одиграва се у тренутку садашњег 
времена), будуће (слика будућег Царства).
  Врхунац Свете тајне Евхаристије 
(благодарења) јесте причешће, када вјерник 
свој подвиг крунише сједињењем са Богом, 
примајући у себе ни мање ни више него 
самог Бога. У  Евхаристији се испуњава 
смисао човјековог постојања, а то је обожење. 
Причешћујући се, човјек испуњава задатак који 
је добио од Бога, то јесте да постане Бог по 
благодати. 
 Из ове Свете тајне своју потврду црпе 
све остале свете тајне. Све Свете тајне се 
међусобно прожимају у Евхаристији, па се 
за Евхаристију често користи термин „мајка  
Светих тајни“.

Крштење

 Хронолошки посматрано, прва у низу 
Светих тајни је Крштење. Крштењем се постаје 
чланом Цркве, Тијела коме је глава Христос.
 Као и остале Свете тајне, и Крштење 
има своје утемељење у Светом Писму. Свети 
Јован Крститељ је крштавао, а апостолима је 
дата заповијест: „Идите, дакле, и крстите све 
народе у име Оца и Сина и Светог Духа“ (Мт 
28,19). Сходно овоме, свако крштење обављено 
„у име Оца и Сина и Светога Духа“ сматра се 
валидним.
 Сваки детаљ Свете тајне Крштења 
има свој смисао, почевши од одрицања од 
Сатане, затим свједочења вјере, трократног 
погружавања, па до облачења у бијеле хаљине. 
Одрицање од Сатане представља прекид 
сваке везе са његовим прелестима. Окрећући 
се ка истоку, новокрштени поздравља 
новоизлазеће Сунце, Христа, а окреће леђа 
тами, односно ђаволу. Исповиједањем вјере, 
односно изговарањем Никео-цариградског 
символа вјере, новокрштени потврђује да је 
његова вјера вјера заједнице којој приступа. 
Трократним погружавањем ритуално се спира 
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сваки гријех, почевши од прародитељског па 
до личних гријехова. Такође, погружавањем 
у воду символично умире стара особа, а 
израњањем рађа се потпуно нова, чиста особа. 
Зато се крштавани и облачи у бијеле хаљине, 
што представља чистоту. Новокрштена особа 

наставља свој живот као пуноправни члан 
заједнице призваних, односно Цркве. Као 
Света тајна крштење се у почетку одвијало 
на самом чину Евхаристије, а касније постаје 
самостална Света тајна која своју пуноћу 
добија у Евхаристији као мајци Светих тајни.

 Крштење се неријетко посматра више 
као формалност него као Света тајна са 
дубљим смислом. Без сумње, оно се признаје 
као неопходност, али смисао и значај су 
потпуно занемарени. Веома често, умјесто као 
на врата којим се улази у Цркву, на крштење 

се гледа као на нешто што „треба да се обави“. 
Отац Александар Шмеман је мишљења „да се 
то дешава из разлога лошег поимања и слабе 
свијести о Евхаристији као мајци Светих тајни.
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Миропомазање

 У склопу Свете тајне крштења врши 
се и Света тајна миропомазања. У њој се на 
новокрштеног излива благодат Божија. Сам чин 
се обавља освећеним уљем, којим се у знаку 
крста помазују чело, очи, нос, уста, уши, прса, 
руке и ноге. Миропомазање је печат дара Духа 
Светога, дара милости Божије, којима треба 
служити Богу.

Брак

 Кроз Свету тајну брака славом се 
овјенчава заједница мушкарца и жене и на њу 
призива Божији благослов. Смисао брака, као и 
хришћанског живота уопште, је у томе да двоје 
у браку, кроз заједнички подвиг,  достигну 
светост и удостоје се вјенаца праведничких.
 Свети апостол Павле у Посланици 
Ефесцима нашироко разматра питање брака. 
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Брак представља велику тајну у којој двоје 
постају једно тијело: „Оставиће човјек оца 
својега и матер своју и прилијепиће се уз 
жену и биће двоје једно тијело“(Пост. 2, 
24). Посматрајући однос мужа и жене, ми 
посматрамо однос Христа и Цркве. Муж треба 
да се брине, да поштује и воли своју жену исто 
онако као што Христос поштује и воли Цркву 
своју и брине се о њој. Такође, муж треба да 
буде пожртвован за своју жену онако како је 
и Христос страдао и био пожртвован за своју 
Цркву, а жена треба да поштује свог мужа. 
 Поред основне, вјерске, истински 
хришћански брак има и значајну социјалну 
улогу, јер се њим поставља угаони камен  
породице  као темеља здравог и јаког друштва.
 

Свештенство

 Кроз Свету тајну свештенства изабрани 
чланови заједнице бивају постављени на мјеста 
предстојатеља богослужбених сабрања. Њихова 
улога је у томе да у име вјерног народа узносе 
благодарење Богу.
 Почетак Свете тајне свештенства 
везујемо за Христа Првосвештеника и за 
апостоле. Христос је послао своје апостоле на 
проповијед, а они су у мјестима гдје су оснивали 
хришћанске заједнице постављали старјешине 
тих заједница, чија је улога била да надгледају 
живот тих заједница, те да предсједавају 
богослужењима. Та благодат богослужења 
током вијекова преносила се са једне генерација 
на другу, све до данас.
 У Православној Цркви постоје три 
свештенослужитељска степена: епископ, 
презвитер и ђакон. Епископ је тај у коме почива 
пуна благодат свештенослужења и право управе 
и надзора над одређеном територијом.  Он 
током Евхаристије полагањем руку поставља 
презвитере и ђаконе, који тако добијају благодат 
свештенослужења. 
 Сваки од ова три степена има своју 
тачно одређену богослужбену улогу. Епископ 
предсједава евхаристијским сабрањем, води 
народ ка Царству Божијем и храни га Небеским 
хљебом и Ријечју истине. Презвитери 
рукоположењем добијају од епископа право 

Свети Сава, први Архиепископ српски 
(фреска манастир Милешева, XIII вијек)
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да проповиједају и обављају све Свете тајне, 
осим Свете тајне свештенства. Ђакони немају 
право самосталног обављања Светих тајни, 
већ помажу епископима и презвитерима при 
богослужењу и воде рачуна о свештеним 
сасудима. 

Покајање

 Нема човјека да живи, а да не гријеши. 
За хришћанско учење проблем не представља 
толико сам гријех, колико одлагање исповијести 
тог гријеха. Није проблем погријешити, него 
треба признати грешку и покајати се. Само 
покајање значи преумљење, односно промјена 
начина размишљања и дјелања. 
 Хришћанство није вјера очајних 
грешника, него вјера вјечно живих покајника. 
Бог никада не мрзи човјека и творевину, чак ни 
онда кад они мрзе и хуле на Њега. Бог ће увијек 
и у сваком тренутку опростити покајнику и 
примити га назад тамо гдје му је и мјесто, 
под окриљем Божијим, као што нам свједочи 
апостол и јеванђелист Лука у причи о блудном 
сину, гдје се отац радује повратку дјетета и 
његовом покајању, упркос томе што је сву 
уштеђевину потрошио. 

Јелеосвећење

 Јелеосвећење је Света тајна у којој се 
призива благодат Светог Духа на болесне, 
са циљем духовног и тјелесног оздрављења. 
Апостол Јаков у својој посланици каже: „Болује 
ли ко међу вама, нека дозове старјешине 
црквене, те нека читају молитву над њим, и нека 
га помажу уљем, у име Господње. И молитва 
вјере помоћи ће болеснику, и подигнуће га 
Господ; а ако је гријехе учинио, опростиће му 
се“ (5, 14-15). Временом се уобичајило да се 
Јелеосвећење врши на Велику сриједу, мада се 
може вршити било када и неограничено. 

Никола Церовина
Душан Гостимировић
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 У ратовима за коначно и потпуно 
ослобођење и очување стечене слободе које 
је Србија водила током друге половине XIX 
и прве двије деценије XX вијека, људскошћу, 
пожртвовањем и војном способношћу истакао 
се велики број војсковођа. 
 Војвода Петар Бојовић једном је 
приликом записао: „Познато је да велики 

догађаји стварају велике људе, а велики људи 
стварају велика дела.“ Један од таквих великана 
јесте и војвода Радомир Путник. 
 Као питомац Артиљеријске школе, која ће 
касније прерасти у  Војну академију, првобитно 
се школовао за артиљеријског официра, али је 
касније промијенио интересовање у правцу 
генералштабне службе, што се показало као 

Сто година од смрти 
војводе Радомира Путника
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добра одлука. У активну војну службу ступио 
је  1861. године. Учествовао је у свим ратовима 
који су задесили Србију, од  српско-турских 
ратова из 1876-1878. године до Првог свјетског 
рата. Посебно се истакао у Балканским 
ратовима и Првом свјетском рату.
 Радомир Путник залагао се за стварање 

савеза балканских хришћанских држава који 
би био окренут против Турске, и који би за 
циљ имао коначно ослобођење од власти 
Отоманског царства. Његовим залагањем и 
залагањем многих других,  створен је 1912. 

године Балкански савез, и у њега су ушле 
Бугарска, Србија, Грчка и Црна Гора. Исте 
године земље чланице Савеза објавиле су рат 
Отоманском царству, и тиме је отпочео Први 
балкански рат. Говорећи о Првом балканском 
рату и операцијама српске војске, немогуће је 
не поменути славну битку за Куманово,  у којој 

се у великој мјери истакао војвода Путник. И у 
свим осталим биткама војвода Путник показао 
се као велики стратег и војсковођа. 
 Пред Други балкански рат, српска 
влада захтијевала је од војводе Путника да 
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српска војска не буде означена као изазивач 
рата и да се све уради да тако буде. Очекујући 
бугарски напад, који је одиста и услиједио, 
војвода Путник наредио је да српска војска 
буде дефанзивно распоређена на стратешким 
мјестима дуж ријеке Брегалнице. Под вођством 
војводе Путника Србија односи побједу на 
Брегалници. Губици су били велики на обје 
стране, и даље проливање крви је заустављено 
примирјем које је закључено у Букурешту. 

Као резултат Другог балканског рата, Србија 
је постала доминантна држава на Балкану, 
чиме се нашла на путу Аустроугарске и њених 
претензија на Балканско полуострво.
 Послије Сарајевског атентата којег 
су ивршили припадници Младе Босне, 
проблематични односи између Аустроугарске 
и Србије дошли су до усијања. У тренутку 
објаве рата, Путник се налазио на територији 
Аустроугарске, на лијечењу, будући да му је већ 
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тада здравље било нарушено. На инсистирање  
краља Петра I Карађорђевића, по повратку 
у Србију, преузео је мјесто начелника штаба 
Врховне команде, и на том мјесту остао током 
четири непријатељске офанзиве на Србију. У 
три наврата Србија се успјешно одбранила, да 

би се након приступања Бугарске Централним 
силама, изиграна од стране савезника, у које је 
војвода Путник полагао велике наде, нашла у 
безизлазном положају.
 Након слома српске војске, учествовао 
је у Албанској голготи у којој му је уништено 
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већ јако лоше здравље. Регент Александар 
одобрио му је одсуство ради лијечења, а 
затим га смијенио са мјеста начелника штаба 
Врховне команде. Путник је о овоме сазнао 
два мјесеца касније, од благајника који му је 
донио изостале плате. Иако далеко и дубоко 

повријеђен гестом регента Александра, са 
радошћу дочекује вијести о првим српским 
побједама на Солунском фронту. Преминуо је 
17. маја 1917. године на лијечењу у Ници.

Миленко Ђокић
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 „Алхемичар“ је најпознатије дјело 
бразилског писца Паoла Коеља, које му је 
донијело свјетску славу.
 Књига говори о младићу Сантјагу, 
који креће на пут да би пронашао своју личну 
Легенду. Коељо је неоспоран мајстор пера 
и велики мотиватор, а Сантјаго је Коељов 
својеврсан позив читаоцу да пронађе своју 
сопствену Легенду.
 Књига је занимљива и за оне који се баве 
теологијом, јер Пауло Коељо, као убијеђени 
вјерник, у свако своје дјело уноси и веома јасан 
траг хришћанства. Као што сваки човјек тражи 
своју Легенду, тако и сваки човјек тражи и 
налази свој пут до Бога. 
 Књига је веома читана и сигурно је да 
ниједног читаоца није оставила равнодушним. 
Најпознатији књижевни критичари веома је 
хвале. Заносна, живописна и дубоко људска, 

представља вјечни доказ о томе како је важно 
слушати своје срце. Један од познатијих 
енглеских часописа, The Guardian, пише: 
„Бриљантно написана књига. Она дотиче сваког 
од нас и учи да све благо свијета лежи у нашим 
срцима“. Кензабуро Ое, добитник награде за 
књижевност и један од водећих савремених 
јапанских писаца, рекао је о овој књизи: „Пауло 
Коељо зна тајну књижевне алхемије“.
 Свако ко имало воли књижевност, 
требало би да прочита ову књигу.  И они 
који иначе не читају, свакако би завољели 
књижевност читајући ово дјело,  које поред 
своје једноставне структуре, има веома дубоку 
поуку, и то за свако расположење у коме се 
читалац налази.

Цвијан Симикић

Алхемичар
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• Наполеон Бонапарта није био низак како 
многи тврде. Његова висина износила је 
1,7m, што је за његово вријеме било чак 
изнад просјека.

• У Лос Анђелесу има више аутомобила него 
људи.

• Кеопсова пирамида првобитно била је 
висока 147m, а због улегнућа тла њена 
висина сада износи 137m.

• Човјек не може кихнути отворених очију.
• Финска и Сјеверна Кореја граниче се са 

истом државом. Наравно, то је Русија.
• Срце астронаута смањи се док је у свемиру.
• Пријатељства која човјек оствари у доби од 

16. до 28. године живота најдуже трају.
• Сиви соко најбрже је биће на планети и при 

обрушавању достиже брзину од 320km/h.
• Шах у Европу донијели су Арапи још 711. 

године.
• На Антарктику има више од 70 језера која 

леже дубоко испод леда.
• Најјачи звук који производи нека животиња 

 Да ли сте знали....
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јесте звук плавог кита и износи 188 
децибела.

• Звук путује три пута брже кроз воду него 
кроз ваздух.

• Винсент ван Гог за вријеме живота продао 
је само једну слику.

• Римско царство није било највеће царство 
свијета, како многи мисле. Римско јесте 
најпознатије, али највеће царство јесте 
Британско, док је друго Монголско. Римско 
царство заузимало је 12% површине, што га 
чини 28. највећим царством свих времена.

• Писац хрватске химне Лијепа наша је Србин 
Јосиф Руњанин, рођен у Лозници, а писац 
српске химне Боже Правде, Словенац 

Даворин Јенко,  рођен у Дворју код Крања.
• Рика лава може се чути на удаљености до 

8 km.
• Град Дамаск, који се налази у Сирији, 

најстарији је непрекидно насељени град у 
историји свијета.

• Срби су главни град Словачке, Братиславу, 
све до 19. вијека звали Пожун.

• Кишобран је први пут употријебљен у 
Кини, у 11. вијеку прије Христа.

• Сан Марино најстарија је република на 
свијету која још постоји.

Никола Церовина

Британско, Монголско и Римско царство

,



Икона Светог Николе са ликовима Краља Стефана Дечанског, његовог сина Душана и Марије 

Палеолог, друге супруге Стефана Дечанског. Настала је 1327. године и уједно је и најстарији 

приказ Стефановог насљедника Душана Силног. Тренутно се чува у цркви Светог Николе у 

Барију.
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