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СВЕЋА НАШЕ ВЕРЕ 

 Пред нама су нова песничка приношења у славу 

Бешенова и његовога манастирског неба. Ови песници су, 

попут манастирских пчела, скупљали и скупили восак за 

свећу наше вере. Та свећа је недогорива и непотрошива.  

 Њен пламен осветљава дар ових песника који су у 

служби језику и роду, и вери хришћанској, дали и принели 

овај цветник на дар Бешеновачком манастиру.  

 Без обзира што их је окупила једна тема и један 

духовни стожер, разноврсност ових песничких гласова 

говори о богатству и изобиљу дарова.  

 Тај различити пој боготражитељског пута који се 

тражи и напипава по мери њиховог дара, одаје онај склад и 

ону хармонију довољну да се извезе најдивнија песничка 

тканица која је пред нама. 

 Фрушкогорска вила је и овог пута дозвала 

најдивније гласове својих птица. Од тих гласова свијена су, 

ево, гнезда духа оних ластавица које чине веснике пролећа 

наше вере. А ту веру носи реч.  

 Реч која је била на почетку. Реч из које је све 

настало и коју се све враћа.  

 Вера у ту и такву реч је управо она нада и воља, и 

радост, која је дозвала и речи, и стихове, и песме за књигу 

која је заправо пред нама. 

             Благоје Баковић 
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ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК' ЈЕ СЛАВА 

 У тренутку док ово пишем, ја не знам која песма ће бити 

проглашена за победничку и који ће песник понети повељу другог 
конкурса Манастира Бешеново, под називом „Фрушка Горо, Богу 
нек' је слава“. И добро је што не знам! Знам једино да ће одлуку 
бити  јако, јако тешко донети, јер, за разлику од првог конкурса, 
где је учествовало 44 песника, овог пута 140 песника се одазвало и 
послало своје песме. 140 песника пева о Светој гори 
фрушкогорској. 

 Добро смо семе бацили и на плодно тло је пало! 

 Стихови „Фрушка горо, Богу нек' је слава, Бешеново свето 
васкрсава“ из песме прошлогодишњег учесника, подстакле су 
песнике да пишу о Фрушкој гори, о њеним манастирима, о 
молитвама, о приношењима, о чудима и о људима. О добрим 
људима. 

 И десила су се чуда. Мала и велика. О Фрушкој гори су 
писали и своје стихове, као што песник рече, као бисер на срму 
нанизали и они који су на њој одрасли, који су са ње сишли и 
отишли и који су на њу дошли и остали и они, који је никад нису 
видели, али су је осетили кроз стихове песника из предходног 
Зборника. Песници различитих вера и нација, са истим осећањем, 
љубави према Богу и људима, осетили су нешто топло и своје у 
овом позиву и одазвали се. Хвала им. 

 Две песникиње, које су седеле у истој клупи, у 
бешеновачкој Основној школи, спојио је поново овај Конкурс, 
Весна Убавчић ми се јавила из далеке Аустралије, са жељом да 
своме родном селу подари стих. Зато је она за мене победник.  
Двоје песника су у Бешеново дошли и остали, Весна и Миленко 
Бобић. Зато што воле Бешеново, ја волим њих. Па су ми и они 
победници. Још двоје су се у Фрушку гору заљубили и пишу јој, 
као да их је одњихала, то су Горјана Ана Дабић и Душан 
Живковић...Горјанина песма написана је прошле године, на овом 
месту, и посвећена мом оцу. Ја о њој не могу да одлучујем. И она 
је мој победник. 

 Писали су песници о Фрушкој Гори, о Манастирима, о 
својим молитвама, о својим осећањима. И принели оно што 
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највише могу, овом светом храму, своју реч и молитву, да остане 
за сва времена и за све генерације. 

 Овај Конкурс подстакао је песничка и књижевна удружења 
и савезе да нам се придруже. Са нама су чланови Удружења 
ПОЕТА из Београда, СКОРА, РАСКОВНИКА из Смедерева, ЧЕГРА из 
Ниша, Књижевне заједнице Сремске Митровице, ДРУШТВА ЖИВИХ 
ПЕСНИКА, али и КУЛТУРЕ СНОВА из Загреба, удружења писаца из 
Задра, Пуле, Лабина, Теслића, удружења из Беча, Франкфурта... 
Сви они су пожелели да се њихови стихови нађу и прочитају под 
сводовима овог храма. И они су моји победници. 

 Добили смо песме са свих страна, из земаља бивше 
Југославије,затим Аустрије, Немачке, Данске, Америке, две из 
Аустралије и, оно што је мене посебно обрадовало, једна песма је 
стигла из далеког Јапана. Далеко се чуо наш глас. А добар глас се 
далеко чује. 

 Посебно желим да истакнем песнике који нису 
православне вероисповести, али су, с вером у Бога и великом 
љубави посветили своје стихове нашој светињи, у жељи да и 
њихова реч буде цигла у обновљеном Бешенову. И они су моји 
победници. 

 Па, млади људи, који нису отишли на места која су 
уобичајена за њихово окупљање данас...већ сели и, можда на 
интернету пронашли нешто о Фрушкој гори. Па јој посветили своје 
најлепше речи. 

 И они су моји победници. 

 Јер, свака реч, послата на овај конкурс, једна је духовна 
цигла, коју је свако од нас узидао у овај храм, да се глас о њему 
проноси, да заблиста,  као што блиста наша Света Фрушка гора и 
„на њој се сија олтар до олтара“. 

 Повељу манастирску може добити само један. Сви сте 
добили једну другу повељу- повељу мога срца. Ту је ваше име 
записано, за сва времена. 

 Песницима хвала, а Богу нек' је слава. 

Јованка Новковић Перге 
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Јованка Новковић Перге 
 
 
УОЧИ ЋИРИКА 
 
 
 
 

Моје село и ја се не сусрећемо са лошим вестима.  

Ја их не носим тамо. Ни оно мени своју бол не изговара. 
А ипак, све знамо!  
Туге се наше сретну, па их отплачемо тако,  
уз стисак руке, немо. 
 
Грехота је муком свакодневном засути родно место. 
Зато је болујем издаље, и плачем све пусте куће  
и пуно гробље и зато не долазим често. 
 
Није то беспуће и даљина. Равни су то пути. 
Али заћути и дах у мени, понекад, 
док плачем његовим сузама.  
Зато ме нема. 
 
Ово су прве лепе вести о нама. 
Бешеново и ја ћемо се сутра поново срести, 
исплести сећања нити 
на новом зиду темеља старог, 
зиданом побожном руком. 
 
Ја ћу га стихом поздравити, 
а оно мене црквеног звона звуком, 
једно другом ћемо поверити  
што не рекосмо ником, 
у тихој молитви загрљени  
под новим манастирским звоником. 
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ФРУШКА ГОРО, БОГУ  НЕК` ЈЕ СЛАВА 
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Татјана Ајхолцер (Нови Београд) 
 

 
 
 
СЛАВА БОГУ 
 

 

 

 

Фрушка горо, Богу хвала 

Манастире гивне гаровала 
Од лепоте и милине 
Божија рука сваког додирне 
 
И кад у олтару тихо стојим 
Пред светом иконом молитву појем  
Бог је уз мене, ничег се не бојим 
Он слуша речи душе моје 
 
Очи ми гледају, високо у небо 
Погледом дозивају свете анђеле 
И небо се отвори, видех његов сјај 
Погледај ме Господе и не остављај  
 
Слава Богу на висини 
А на земљи мир људима 
Мајко божија велика си 
Родила си Спаситеља 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             16 

 

Срећко Алексић (Београд) 

 

 

 

 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 
 

 

У шумовитом делу блиставог Атоса 

Уздигнута глава монашког царства 
Пред светим олтаром пламен обасја 
Подвижнике многе пред немани искушења. 
 
Не боли ме више, премудра Светосавска глава 
На узвишењу свих корака, спаса и чудеса 
Фрушка горо сва од свиле и чиоде извезена 
Чипком визи-искре са два осликана голуба. 
Мисли се роје као беле пчеле кошнице 
У манастиру свих светих отаца и монаха 
Одувек је правда припадала оцу Господару 
Фрушка горо, богу нек` је слава принета 
 
Из прошлости и великих сеоба народа 
Светлост је пришла прва Православљу 
Уз свог часног епископа Сремског и молитвеног 
Бешеновог приказа васкрс свих светих отаца. 
 
Мисли се роје попут белих пчела кошница 
Пред самилошћу светих Кирика и Јулите 
Одозго од неба спуштен храм руком спаса 
Богу нек је слава, Фрушка горо чистог Православља! 
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Снежана Алексић Станојловић (Нови Сад) 
 
 

 
МАНАСТИРСКА ЗВОНА 
 

Манастирска ме звона зову, 

руком видарке, уместо на чело твоје,  
на икону имена твог босиок да метнем... 
Уместо, сјај очију твојих, свануће да ми буде, 
сјај воштанице, светлост да ми носи... 
 
Манастирска ме звона зову, 
да плаштеницу, уместо кошуљу твоју белу, 
прстима додирујем... 
 
Кад не могох невеста пред олтаром да ти будем, 
манастирска ме звона зову, 
коленима својим, камен пред олтаром  
молитвом да овенчам... 
 
Постељу, невестинским везом везену, 
за ћелију испосничку да заменим... 
 
Да лице моје, некрштено, уснама твојим нељубљено, 
водом крштеницом умијем... 
 
Манастирска ме звона зову, 
да ти песму пред сан испевану, 
Заветом ћутње oћутим... 
 
Манастирска ме звона зову, 
кад бројећи све звезде на песме потрошим, 
да молитве, бројаницом, за мир твој  
и срећу твоју, бројим... 
 
Манастирска ме звона зову, 
да будем песма њихова, у даљине вековима ношена, 
ехом праотаца одјекивана, за тебе, Орфеју, испевана... 
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Весна Андрејић Мишковић (Трстеник) 
 
 
 
 

ФРУШКОГОРСКА ПАНОРАМА 
 

 

 

Љубав божја 

разлила се 
попут сјајних бисера, 
по благородним обронцима 
Фрушке Горе. 
Шеснаест манастира 
и Бешеново међу њима, 
као зраке излазећег сунца, 
славе лепоту Богом дану. 
Поглед с Црвеног Чота 
обећава благослов 
и овог Господњег лета. 
Путниче намерниче, 
прима те мајка фрушкогорска 
у загрљај племенито, 
сузног ока славећи, 
неокрњену лепоту. 
Сада и у све векове, 
с Богом у срцу 
и молитвом на уснама. 
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Јасна Арбанас (Шашинци) 
 
 

МАНАСТИР БЕШЕНОВО 
 

Кидали су те  

делили 
уграђивали у обичне снове 
и своје уплашене животе 
смањили су те на циглу 
на праг 
распорили мисао до непостојања 
па газили  
развлачили 
убили глас у теби 
Плашили тe 
модрицом посред чела 
плашили те вером 
и продавали 
за шта. 
Ућуткали те толико 
да сад из корења  
и осушене траве 
поново те градимо 
а ти надгледаш свој род 
из угла зидине 
из уточишта дивље руже 
из живота који се каје 
и разбокорене сузе  
у срцу маслачка 
па те опет дижемо  
и у небо носимо 
па те кујемо у звезде 
да те садимо у откосе класја златног и  
звоном преточених звона  
молитвом од искона тражимо покајање  
како би добили васкресење 
у Господу. 
Христос Воскресе, Фрушка Горо, радости моја.  
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Смиља Арсић (Нови Сад) 
 
 
 
 

СРПСКОЈ СВЕТОЈ ГОРИ 
 

 

 

Фрушка горо милна и умилна, 

На теби је благодат Свесилна! 
Свака ти је стопа освештана. 
Вековима са разнијех страна 
Стецаху се силни светилници: 
Преподобни оци, мученици, 
Мученице, монахиње смерне; 
Чисте душе, Вишњем Богу верне. 
Ти си своја раширила крила 
И светиње многе изнедрила. 
Молитва те облагодарила; 
Богу хвала на оази мира! 
Дању живи ходочашћу ходе, 
У ноћима – Свети те походе; 
Мамиш ниште, призиваш убоге, 
И грешнике, као покајане! 
А сви хрле, помоћ с више ишту, 
Манастиру, душе прибежишту; 
Свима Светим од срца вапију, 
Пламенови до неба се вију! 
Покајање као дар приносе, 
Стуб огњени – молитву узносе. 
Богу слава и хвала без краја, 
Што нам грешним даде део раја! 
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Цвија Ашћерић Митровић (Аделаида, Аустралија) 

 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК’ СИ МИЛА 
 

Фрушка Горо, 

Лепотице и драгуљу Новога Сада, 
Смарагдом си засветлела и лозама винограда 
Из ишчезлог Панонскога мора, 
А брежуљке загрнула, сафирима из Дунава. 
 
За богатство које имаш, 
Фрушка Горо, Богу нек је хвала, 
Он је тебе сачувао 
Од похлепних освајача 
И силних варвара. 
 
Хрлили су они кроз векове 
Са свих страна: 
Од Истока и Запада, Севера и Југа, 
Да те отму и поробе, 
Да ланцима све окују и оставе без слободе. 
 
Чињена су многа зверства, 
Убијања, паљевине, животињска оргијања, 
Скрнављене ти светиње, старе цркве, манастири, 
С једном жељом тиранина, 
Да освоје и униште твоје најсветије. 
 
Као Феникс из пепела, Фрушка Горо, 
Ти си опет зеленила, 
Увек лепша, гиздавија. 
Хранила си и чувала изнемогле и нејаке, 
Испосништвом, молитвама, монахиња и монаха. 
 
Фрушка Горо, 
Богу нек` је хвала, 
На светлости, нади, части и лепоти, 
По којој си славна, 
Ти и наша вера Православна! 
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Емир Бајровић (Наксков, Данска) 
 
 
 

ПУТУЈ СТРАНЧЕ 
 
 

Прођи странче, путуј, слободна је земља наша, 

Узводно уз ријеку иди све до врела, 
Кад угледаш куполу старог манастира 
Послушај дал' чујеш како свира 
Преко планине из мог села 
Фрула младог, веселог пастира. 
Прођи странче, путуј, слободна је наша. 
 
Не понеси ништа у бисаге 
А бојат` се немој да ћеш гладан бити, 
Закуцај на врата која гођ ћеш наћи 
И домаћин с' тобом јести ће и пити, 
Бојати се немој ко је јачи 
И немој се ни од кога крити, 
Баци нож и тољаге. 
 
У манастир уђи и погледај фреске, 
Сагни се и моли по своме закону, 
Поздрави ми старе калуђере, 
Не презај од њихне вјере. 
Иди даље, у месџиде уђи старе 
И ту стани па се и поклони, 
Изљуби ми танке арабеске. 
 
Прођи странче, путуј, до мог села иди, 
Нађи моју мајку покрај старе куће, 
Реци да сам како ме је учила од мала 
Помогао теби, странцу и реци јој хвала, 
И реци јој да ми у барама далекога кала 
Душа згасну а срце ми пуче 
Чекајући кад ће опет да је види.  
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Мирослав Мишо Бакрач  (Ниш) 
 
 
 

ФРУШКОГОРСКИ МАНАСТИРИ  
 

 

Те бисере посуте што нам земљу красе 

потомству с љубављу од предака славних 
са којим циљем и намером зна се 
светлост су вере и наде из времена давних 
- Манастири 
 
Дођох да обиђем лавре Фрушке горе 
Манастире дивне што нам шаљу гласе 
Божанскога мира и светлости свете 
Те бисере посуте што нам земљу красе. 
 
Ко драгуљи расути пропланцима родним 
Правили их преци из времена давних 
Направише благо велико и сјајно 
Потомству с љубављу од предака славних. 
 
Под теретом силе која је притиска 
Док је српска вера борила се за се 
Наши славни преци оставише спомен 
Са којим циљем и намером зна се. 
 
Данас разасути у питомом рају 
По обронцима гора као светлост сјајних 
Пуне нам душу поносом и славом 
Светлост су вере и наде из времена давних. 
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Предраг Бањеглав (Нови Карловци) 
 
 

 
МОЛИТВА 
 
 

Обраћам се Теби Боже! 

Молитву моју Ти услиши.  
Молим се Теби, за народ мој. 
За плач новорођенчета. 
За смех детета, за љубав. 
За опроштај данас и за боље сутра. 
 
Подарио Си нам њиве зелене, пуцају од рода. 
Радујем се што мотика моје је име. 
Жуљевите руке којима милујем децу своју  
Теби окренуте. 
Обраћам се Теби.  
Без суза, и беса. 
 
Ти видиш све. 
И знаш да плаче земља моја. 
И Видиш да моје рањено чедо без ногу хода. 
А штап бели руку води. 
И Видиш да моја деца ка небу окренутог лика  
Уче нека нова слова, слова од авионских слика. 
 
Високо Си, виши од свих. 
А они? ...желе те висине. 
...са Твојих небеса они мене туку. 
Гађају мене.  
...убијају семе моје. 
А моја поља... тако су родна. 
 
Хоће они – Тебе Бога да замене. 
Мисле... да небеске двери за њих су створене. 
Грех наш – Твој је суд. 
Само Твоја реч, мом народу може да спржи семе. 
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Боже..., и сад ме гађају! 
... гађају са Твог неба... 
 
Анђели двери отварају,  
Плачу горе и поља моја. 
И док руке скупљају болесну летину. 
Око опрезно гледа. 
Час у небо, час у земљу. 
Пест се полако отвара, милује рањену земљу.  
Шака крвари, а крст стеже. 
И ми. 
Као и Ти. 
Пре две хиљаде лета. 
Рана, до ране. 
Бол до бола. А на уснама... просто им довека. 
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Бошко Барјактаровић (Радичевић) 
 
 
 

АТОСУ СЕВЕРНЕ ГРАНИЦЕ ПРАВОСЛАВЉА 
 
 

Уместо потока, питки и свети 

Просвећени као звезде на небу Фрушке горе 
Од Бога дати, од плавог неба отети 
Духовном славом манастири жуборе.  
 
Благословени у најлепшем сјају 
Као анђели по светој Србској гори 
За стада своја Божији благослов дају 
Кроз уста Игумана пресвети дух говори. 
 
Фрушка горо, Богу нека је слава 
Атосу северне границе православља 
Манастир сваки твој по небу васкрсава 
И рађа се на земљи где Бог све јавља. 
 
У грудима срце добрим делима збори 
Умилно као песма манастирска чују се звона 
Светиње плачу од бола на Фрушкој гори 
Крст часни бране од зла, трубама Јерихона. 
 
Кад походим те ја на колена падам 
Док Божија рука по телу мом опроштај ставља 
И када чист сам, и кад од греха страдам 
Чува ме икона свака у манастирима православља. 
 
Мој народ нестаје к`о живот на издисају 
Све више беже од крста са три прста 
Грб светих Немањића још позива на слогу 
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Божидар Бјелицa (Београд) 
 
 
 

СВЕТА ГОРА СРПСКА 
 
 

Фрушка гора није гора од дрвета 

већ гора манастира и српска Света. 
Походе је краљи српски свети,  
деспоти и обични људи. 
 
Од манастира се не видиш –  
срећна, горо, буди! 
Високо си Фрушка, високо на небу, 
Воздигнута на Христову причесноме хлебу. 
У гранама кроз лишће ветри зборе, 
Молебне мошти молитве мрморе. 
А мошти су ове сва времена знана 
од постања па до нестајања... 
Диван си доказ, од Свевишњег дате,  
чврстине и снаге 
рушиле те војске крволочне худе, а ти опстаде. 
У Крушедолу нађеш утеху свом болу, 
у Ремети дођеш памети  
(у Малој си мали у Великој још мањи), 
у Гргетегу тешку скинеш стегу, 
у Јаску пред Господом скинеш маску. 
Бешеново ти да рухо бело ново. 
Врдник ти допусти небеса Лазаревих видик 
и схватиш да читава Фрушка Божији је лик. 
Из Кувеждина поје свети Сава: 
„Фрушка горо, Богу нек је слава!” 
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Весна Бобић (Бешеново) 
 
 
 

СВЕТА ФРУШКА ГОРА 
 
 
 

Моја Фрушка, 

тако моћно опружена, као да дрема, 
сањиво и рањиво прострта испод неба, 
а толико брижна према светињама,  
драгуљима у свом крилу, у недрима,  
и онима под пазухом шћућуреним. 
 
Српски владари су знали зашто зидају, 
уткали су у зидине своју душу и веру,  
иконе су мирисале на љубав и вечност, 
а на нама остао незаборав и молитва. 
 
Моја Гора, 
зелена, тајновита, задужена да чува 
док се таласа у ритму својих звона, 
да слави Бога и своја чеда, манастире 
који могу да пригрле свако болно,  
свако тужно биће и пруже му мир. 
 
Као да сам срасла са њом, са тишином 
коју нуди, са вером коју проповеда,  
са испосницама које нас чекају да измолимо 
спокој душама својим, на нашој Гори. 
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Миленко Бобић (Бешеново) 
 
 
 
 

ФРУШКОМ ГОРОМ ТАМЈАН МИРИ 
 
(Еу-ангелос) 
 
 
 

Слушај јеку милих звона 

Фрушком гором што се шири, 
манастири опет живе 
опет из њих тамјан мири. 
Опет свеци манастирски 
пред олтар'ма својим стоје, 
опет песме литургијске  
са појцима народ поје. 
Ах да могу попут ласте 
да се винем небом плавим, 
изнад Фрушке да полетим 
и да свету радост јавим:  
- Гле, над древним Бешеновом 
од ког оста трошни камен, 
неимари храм подижу 
и нови му граде знамен. 
Опет мами мирис цвета 
старих липа што сам снила, 
испред светог манастира 
Михаила и Гаврила. 
Богу хвала што је тако 
што по Фрушкој тамјан мири, 
Богу слава што се Фрушком  
литургијска љубав шири. 
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Мирослав Мишел Болтрес (Смедерево) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРА - НАША СВЕТА ГОРА 
 
 
 

Ноћас ме је у сну 

Бели Анђео додирнуо крилима... 
Јутро ме је пробудило 
Са мирисом тамјана... 
Стара мајка уранила 
И пред икону клекла 
Да се Богу помоли 
За све нас православне 
За срећу и здравље... 
А у мени жива слика: 
Фрушка Гора - наша Света Гора 
Пуна фрушкогорских бисера 
Од православних манастира! 
И увек пожелим 
Кад сам у том делу 
Наше лепе земље Србије 
Да ме молитва јутарња умије 
И душа да се пуна вере 
Благодатно радује! 
А знамо сви: 
Вера ће променити овај свет 
Сваки божији храм у њему 
Биће и остаће најлепши 
Духовни и молитвени цвет! 
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Нађа Бранков (Вршац) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК ЈЕ СЛАВА! 
 
 
 

Гора под ногом, Гора над главом 

Гора на Небу, Гора на земљи! 
До Ње, стазе муња и трња... 
 
Док лови, злооко, из пећине, из јаме, из шуме, 
Мисао посрће, путем без пута, до краја бескраја. 
 
Ту, где свака мрва Ћирилицом слови, 
Конак души, иштем. 
 
Из темена, света, намастири страже 
Бдију над Крстом и Крст над њима бдије 
Мири липов цвет, вино причесно, мошти мартира. 
 
Бели црнорисци, за певницом Ангела, 
Слух отварају, вид мелеме 
Звоници, с облака, јекују 
Из века у век, проносе славорек! 
 
Под Бранковићима никла, 
Богомилошћу узрасла 
Да вукови нам над мислима не реже 
На камен – јастуку да не коначимо... 
Нејакост нам обгрлила, зло загрнула 
 
Гора под ногом, Гора над главом 
Гора на Небу, Гора на земљи 
Непочин - Гора, у Вечности траг! 
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Јован Н. Бундало (Београд) 

 

 

 

СРЕЋА НИЖЕ БИСЕРЈЕ НА СРМУ 
 
 
 

Фрушка горо, Богу нек` је слава,  

пропланке ти манастири красе, 
Бог те гледа кроз небеса плава  
твоја звона бол у души гасе. 
 
Нанизаћу бисерје на срму,  
побројаћу твоје манастире,  
који ћуте к`о гнезда у грму  
чија светост у душе увире. 
 
Беочин, Гргетег, Раваница, 
Бешеново, Јазак, Петковица,  
две Ремете, Крушедол, Раковац  
два Хопова, Дивша, Шишатовац. 
 
И Кувеждин и Привина глава,  
бисери су с ове свете ниске  
Фрушка гора у душама спава  
у блаженство води душе блиске. 
 
Спас си била Србљу у изгнанству 
Карађорђу ти си јатак била, 
конак нађе у твоме пространству. 
Фрушка горо, христијанко мила. 
 
Краљ Драгутин у теби је био, 
Свети те је походио Сава 
и кнез Лазар у теби је снио. 
Фрушка горо, Богу нек` је слава! 
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Братислав Величковић (Зрењанин) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК' ЈЕ СЛАВА 
 
 
 
 

Разлистај! 

Заблистај! 
Лепотице! 
Покажи Господу 
своје латице зелене, 
своја брда и шуме благословене! 
Нека те Господ, Горо, чува 
и кад северац и када кошава дува! 
Рашири своје зелене гране, 
па када светла зора осване 
покажи своје свето лице 
Фрушка горо, наша лепотице! 
Нека у теби вечито све блиста 
на радост пресветога Господа Христа! 
Фрушка горо пуна си места светих 
манастира и конака лепих 
где пастири Тебе, Боже, славе 
светлог ума, искрености праве, 
где се тамјан и босиљак шири, 
где из сваког грма радост вири. 
Нек' ти је светост вечито блистава! 
Фрушка горо, Богу нек' је слава! 
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Петрица Веселиновић Нана (Београд) 

 

 

 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК' ЈЕ СЛАВА 
 

 

 

Фрушка горо, Богу нек'је слава, 

зеленилом својим што постојиш, 
Бешеново, ти си сачувала, 
заједно се, с нама Богу молиш! 
Скривала си, два брата рођена, 
у утроби, пепелом застрта, 
задужбина краља Драгутина, 
Бешеново, а њима посвета! 
Тмина дуга, као вечност цела, 
седамдесет и више година, 
црквена се звона нису чула, 
фрушкогорска, стабла уплакана! 
Капелица од Светог дрвета, 
симбол ВЕРЕ, позлаћеног крста, 
син јој Кирик и мајка Јулита, 
и они се крстили с' три прста! 
Одзвањаше та Света имена, 
Архангела и брата Михајла, 
из усташких тешких рушевина, 
Бешеново, никло из пепела! 
Поново се одјек звона чује, 
оживела та Српска Светиња, 
да вернике своје помилује, 
док је Светог, Српског Православља! 
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Мирјана Видовић (Прибој на Лиму) 

 

 

 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ  НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 
 
 
 

Фрушка горо, српски споменару, 

Манастирски календару. 
Вир природне благодати, 
Миља и босиља, 
Гора и ливада, 
Птичјег жагора 
И прелепог, липовог хлада. 
Да се опијем твојом свежином, дивном, 
Да се надишем ваздуха планине, 
Да ме жеља мало мине. 
Да дођем где се слави часни крст, 
Где је милост и благост 
И од срца радост. 
Зажмурим и одлутам у немањићко доба, 
Да ме сретне опет српска слога! 
Фрушка горо, 
Богу нек' је слава! 
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Милосав Б. Влајић (Младеновац) 
 
 
 
 

НОВО БЕШЕНОВО 
 
 
 

Високо је Сунце над равницом 

огласи се кос са славуј птицом, 
краљ Драгутин Бешенову хита 
уз њега је властелинска свита. 
 
Манастирска звона брује 
монах скрушен велможу дочекује, 
фрушкогорске шуме све у миру 
слепи појац гласовит уз лиру. 
 
Векова је седам прохујало 
кад је кубе пало и време је стало, 
урушени зидови и крст у трави 
понегде се само део фреске плави. 
 
Воздигла је братија здање ново  
поново се чати еванђелско слово, 
ту је вера и нада у Исуса Христа 
овде он је у души и лице нам блиста. 
 
Фрушка горо, Богу нек` је слава 
даде нам оца Арсенија, мудра је глава, 
учитељ је писма светог врли 
па Светосавском храму Србин хрли. 
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Милош Вијук (Рума) 

 

 

 

ФРУШКА ГОРА 
 
 
 

Фрушка Горо, Богу нек је слава 

што толике манастире бисере православља  
на векове си дала међ` крошњама високим што спајају се  
с`небом само крст с`купола с`ја 
да обасја винограде и воћњаке цветне 
што сведоче ноћи, дане, године  
и тешке и лаке и сетне 
остајеш војвођанска лепотице  
у срцу сваком ко те сретне... 
Манастири царски и сва њихова сила и слава 
небеско на земљи које си вешто скривала нама 
а рушили, палили су сви од реда  
-залудели људи и духовна беда 
ал свеће православља угасили нису и даље горе 
иконе молитва светих и сузама наквашене 
и даље поносно у сени олтара стоје 
да сведоче све лепоте Фрушке Горе твоје...наше... 
Кроз векове Христе Боже теби хвала 
што у сред равнице овакав небрушени дијамант  
на чување си нама дала 
где тишину анђела само монашко појање слама 
а то је у боље сутра наша вера  
...љубав ...нада ...снага 
Слава Богу - Богу Хвала 
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Андреја Врањеш (Сремска Митровица) 

 

 

 

ФРУШКА ВЕЛИКА ТАЈНА 
 
 
 

На крсту равнице, распета мајко 

светлости сионска, што истином болиш 
и када те руше и када те дижу, 
у болу и срећи ти се смерна молиш. 
 
Када нечовештво временом залута, 
звонике танке обавију слутње, 
у одбрану испрсиш ране своје старе, 
да их опет боду, опет да крваре. 
 
Вером просветљен игуман стари тишину слика, 
опхрван старошћу, тугом године боји, 
са зидова, свете иконе плачу,  
цела Фрушка олтар, испод неба стоји. 
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Зоран Вукмановић (Рума) 
 
 
 
 

СВЕТА ФРУШКА ГОРА 
 
 
 

Фрушка горо, лепа, драга, мила, 

одувек си света, нама била. 
Манастири многи, тебе сада красе, 
Православног су краста и то сна се. 
 
Срем те гледа и Бачка те види, 
Фрушка Гора света, ничег се не стиди. 
Небо теби свету енергију шаље, 
ти је брзо шириш, по народу даље. 
 
Хвала ти Боже, што је свету створи, 
где год човек стане, ту душу одмори. 
Свуда је празник, за душу и очи, 
верник би сваки у цркве да крочи. 
 
Сваки манастир, један светац чува, 
а около само, ветрић лахор дува. 
Светиње се велике ту видети могу, 
народ пева, нек је слава Богу. 
 
Велико је поштовање, а светиње веће, 
верни народ бди и пале се свеће. 
Игумани, духовници, овде добро служе, 
са верним се народом, они радо друже. 
 
Фрушка Горо света, на свету те нема, 
у теби је вера, чврста као стена. 
Награда за тебе, од Бога је стигла, 
Господње си крстове, у небо подигла. 
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Божо Вучић Божан (Подгорица) 
 
 
 
 

БОГУ НЕКА ЈЕ СЛАВА 
 
 
 

И ноћас звоне 

Манастирска звона 
Спона душе и неба 
Јаве и сна. 
Ко притајена сјенка на иконостасу 
Бешеново дрхти 
Промичу свеци истине и легенде 
Епитаф у зрелом класу 
Ломи погачу ноћи. 
 
Шум вјечности 
Трикир у пламену. 
 
На прагу древног Гргетега 
Слијепи старац дочекује Огњеног Змаја 
Монаси зидају Шишатовац 
Лазарев дух лута Раваницом. 
 
А доле у подножју 
На обали Дунава 
Чудесном свјетлошћу сија 
Богословија Карловачка 
Ризница вјекова 
Окамењена птица. 
 
Док кључа света лава 
Из Фрушкогорске утробе 
Анђели поју 
Богу нека је слава! 
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Љубица Вуков Михајило (Петроварадин) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 
 
 
 

После толико година у храм улазим,  

погледа немог, обраћам се и молим. 
ореол над нас нанеси и од зла заштити,  
моли те верник повратник. 
У преласку дана у ноћ, у преламању светлости 
на окну прозора јавио се он. 
Ја, његова реинкарнација, занемела сам, 
укочила се, разнежила, слушала, поматрала витраж,  
на окну, најлепших боја, његов ореол је златан сјао.  
Боже опрости што ти се обраћам,  
нису ме у детињству васпитали, 
тајно ме на Марков дан и крстили некада давно. 
Кажеш, да треба волети и праштати, ради љубави. 
У башти осећања преклињем те, дај ми благослов,  
за бол срца и душе моје. 
У океану патње, клечим на коленима својим.  
У бодљама, док крв истиче. 
Бог је пастир стада, нас напуштених,  
и чува од вукова живота. 
Постаћу божја милосница, певаћу духом милодушним. 
Почећу са свицима свеће палити, мирисати. 
Паучину са углова белих зидова скинућу манастирских. 
Појахаћу таласима златног жита, до рујних малињака. 
Прићу ближе, сасвим близу, завезаћу мараму. 
Постојано стајаћу крај крста милостивог. 
Поклонићу се даривати иконе, молићу,  
у Бешенову, ја божја милосница. 
Потоп суза спречићу, рукама раширеним махаћу. 
Прстима од снега зими, траве у пролеће,  
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ногама газићу мојим. 
Фрушка горо, богу нек` је слава. 
Опрости мајко, опрости оче, гробови су вам крај тисе. 
Што сам на фрушкој саградила беле дворе, 
док ваздух виори од руже ветрова. 
Запалићу четири свеће, јер ја сам мир,  
ја сам вера, ја сам љубав, живим у нади. 
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Бранислав М. Вуковић (Беране) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 
 
 

Фрушка горо сред уснулог мора, 

Нек је Богу и слава и хвала,  
Ти си нама друга Света гора 
Кроз вјекове што је сачувала 
Шеснаест српских манастира 
Да се народ у њима сабира. 
 
За празнике и свете недјеље 
Да се врше Свете литургије, 
Звоне звона, чита Јеванђеље, 
Свешта Агнец за Евхаристије 
По закону наше вјере праве 
И учењу Светитеља Саве. 
 
Ту благодат живог Бога зрачи 
На свакога ко спасење тражи, 
У смирењу да буде што јачи, 
Грешне бодри, посрнуле снажи  
Да се вјери врате и покају 
Зарад вјечног живота у рају. 
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Радован Вукоје (Требиње) 
 

 

МАНАСТИР 
 

За манастир увијек слава. 

То Божија правда дава. 
Старе стазе од предака. 
Кроз напредак потомака 
Бешеново увијек слава. 
То Божија правда дава. 
Тамо увијек тврди пути. 
Вјеру Србин да не мути. 
Правослаље своје твори. 
Својим крстом да се бори 
Чува старог претка стазе. 
Православци све да пазе. 
Старим геном да се купе. 
Православљу да приступе. 
Па нека је помоћ свима. 
И благослов да се прима. 
Нова кућа нека цвјета. 
И Божија љубав срета. 
Да се чува вјера права. 
Православљу иде слава. 
Фршкогорске иду виле. 
И бесплотне Божије силе. 
Кроз заборав да не спава. 
Да се диже Божија слава. 
Фрушка гора да расцвјета. 
Нека Божија љубав срета. 
Да се Србин дичи вјером. 
И са Српским карактером. 
Нова звијезда нека сија. 
Бешенова сва историја. 
Староставна традиција. 
Светосављу тако прија. 
Да лијече звуци звона. 
Светосавље свих канона. 
Православља да се скупе. 
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Божијој вјери да приступе. 
Да очисте старе стазе. 
И за вјерне све пролазе. 
Срби вјером уздигнути. 
Православље тако слути. 
Подигнимо вјеру Бога. 
Од краљева Срба слога. 
Од темеља Бешенова. 
И чуше се српска звона. 
Нека чује Србин сваки. 
У српској смо вјери јаки. 
И у снази српских птића. 
Од старе лозе Немањића. 
Бешеновске цркве нове. 
Српски живаљ да позове. 
Вјером својом да оживе. 
Старе претке да не криве. 
Опраштање све од Бога. 
Да се шири српска слога. 
Српска слога и слобода. 
Сва Божија помоћ рода. 
Бешенево покрет има. 
Светосавље да се прима. 
Српском живом историјом. 
Свих предака традицијом. 
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Весељко Гајдашевић Шљарков (Фекетић) 
 
 
 
 

ОКРИЉЕ БЛАГОСЛОВА 
 
 
 

Дану сваком молитвено здравиш, 

Од искони честита и смерна, 
Свето Име Господа док славиш, 
Целом својом душом Њему верна! 
 
Благослову топлином што лечи, 
И отвара пространства све шира, 
Узносиш се кроз милене речи, 
Свом Лепотом Својих Манастира! 
 
Тако драга и још више мила, 
Од када се јарко сунце јавља, 
Фрушка горо одувек си била, 
Светионик Нашег Православља! 
 
Дичне светом Ти проносиш гласе, 
Да сада их од реда не бројим, 
О Лепоти којом Тебе красе, 
Манастири у Недрима Твојим! 
 
Сјајем сва си Господу на вољу, 
Света Земљо свакога што Сина, 
Свагда чекаш с погачом и сољу, 
Великога Срца од давнина! 
 
Кроз векове изнова док ничеш, 
У лепоти што те обасјава, 
Милодушно Ти поносно кличеш, 
У висини Богу нек' је слава! 
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Иван Гаћина (Задар) 
 
 
 
 

ПРЕДВОРЈЕ ЉЕПОТЕ 
 

 

 

Седамнаест бисера 

у плућима Војводине 
поносно велича 
Божју славу, 
живим крвотоком 
тече света вода 
благословљена Мајчиним 
пресветим сузама. 
Зов љепоте 
мами бројне путнике, 
зелена оаза 
одмара уморне душе. 
Преко обронака 
Црвенога Чота 
радосна молитва 
додирује небеса. 
Божја љубав 
чува предворје љепоте, 
са вјером у срцу 
Свевишњему слава. 
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Љиљана Глигоријевић (Житковац) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРА – ТА СВЕТИЊА 
 
 
 

Фрушка гора, наша Света гора 

свтост чува сред Панонског мора, 
Православље и светиње крије, 
брани оно што је најмилије. 
 
Манастире у недрима носи, 
Православљем она се поноси, 
храмови јој на брда расути 
сваком иду свештенички пути. 
 
Богу нек' је слава, 
нек је слава и велика хвала 
што светиње трају и опстају, 
нашем Српству снагу дају! 
 
Бешаново ту је међу њима,  
даје спомен на Оца и Сина, 
на Дух Свети, нашег Светог Саву, 
нашу светост, нашу дичну главу. 
 
Арханђели манастир чувају, 
вековима са њим они трају,  
ћутке приче о њему нам ткају,  
духовне нам песме испредају. 
 
Гаврило га привија на груди,  
а Михајло у небеса диже, 
поручују Богу свакога дана 
и моле се за спасење храма. 
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Здравко Горановић (Сомбор) 

 

 

 
 

ФРУШКА ГОРО БОГУ НЕК' ЈЕ СЛАВА 
 
 
 

Фрушка горо богу нек' је слава, 

што такву лепоту нама си дала, 
Бешеново да наш дух крепи, 
да духом не останемо слепи.  
 
Предамном сада промичу лепоте, 
што духом прожимају животе, 
баш ту изграђен за сва времена,  
Бога да слави му је намена. 
 
Застаћемо пред светињом том 
Архангелима посвећеном, 
дом је ту Божијим серафимима, 
православне вере чуварима. 
 
Михаила сатане победник, 
и Гаврила што Божји је гласник, 
штујемо ми њих из душе наше, 
јер против луцифера усташе. 
 
Вјек вјекова славе људска бића, 
заштитнике лозе Немањића 
и саборне цркве светиње наше, 
Архангеле кроз молитве наше. 
 
И док се са душом не опростим,  
безброј пута ћу да изговорим,  
Фрушка горо богу нек' је слава, 
што такву лепоту нама си дала. 
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Драгица Драга Грбић (Вишеград) 

 

 

 
 

ФРУШКА ГОРО БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 

 

 

 

Горо наша староставна 

Атос горо у срцима живим 
Причeшћена краљевским путиром 
Означена крстом и молитвом 
Вјечним жишком неугаслим 
 
Палили те кроз вијекове 
Сатирали твоју вјеру 
У збјегове и потјеру 
Разносили посвајали 
Не могаше дух сатрати 
 
Памти темељ мјесто своје 
Обожено прекрштено молитвено 
Зборују бисери манастири твоји 
Одјекују звона у молитви дана 
Огрлица времена траје 
Ватра вјере молитвеним жаром 
Претке одмара 
Вјечним корацима Немањића 
 
Фрушка горо невјесто Православља 
Из убоја твојих босиљак изниче 
Фрушка горо наша мати 
И вољена и гоњена 
И паљена и грађена 
Во вијекове сијаш. 
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Горјана Ана Дабић (Шуљам) 

 

СНАГА ВЕРЕ 
 

Пружиле се зоре, у низу стоје 

за будуће време, чекају ред 
своју светлост за крст броје 
ко што рече старац сед. 
 
Чекао је и он, крста сјај 
сваке вечери молитвом звао 
живот приведе свој крај 
да ће оживети, добро је знао. 
 
Сад с неба, осмех шаље 
док зидови ка крсту стреме 
видео је старац, много даље 
да ће оживети старо време. 
 
Негдашња светост Фрушке горе 
пепелу дата злим прстом 
доноси опет светле зоре 
обасјане истим крстом. 
 
Сачуван беше крст и звоник 
и камен ту је старог храма 
са облака блиста старца лик 
који светост дели с' нама. 
 
Док звоно гласа светиње пој 
молитва снажно душу дира 
Бешеново живи живот свој 
душом старца и манастира. 
 
Вера је јака, муком се шири 
звоно никада ћутати неће 
миром поје манастири 
радост молитве одолеће. 
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Нада Дангић (Београд) 
 
 
 
 

БОЖЕ, БОЖЕ ЗАШТО СИ МЕ ОСТАВИО? 
 
 
 

Могуће је и да човек страдалник завапи на трен. 

У безнађу онеспокојен, чини то на начин Господу својствен, 
Као када је у свети град Јерусалим улазио, 
Упитавши „Боже, Боже, зашто си ме оставио“? 
 
Шта вреди живот мој који ми је толике невоље створио, 
Бројне сам непријатеље стекао међу људима. 
Јер, вреднија ми је лаж него истина. 
А спасењу њиховом толике сам дане и ноћи посветио. 
 
У молитви сам бдео, у делању и проповедању 
А сада, само један човек и неколико жена чине мањину 
Око мене окупљену, док због љубави страдам. 
 
Ал страдање моје и трпљење претвориће се у храну 
духовну, 
Они мени привржени њом ће се хранити, 
За мањину ту вредело је живети и страдати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             53 

 

 
Милена Драгићевић (Ваљево) 

 

 

 

МОНАХ 
 
 

Манастирске двери тешке 

још вам памтим шкрипе звон 
а када се затвористе 
срце стеже тешка бол. 
..... 
Стазом хладном закорачих 
у хришћански крочих дом, 
а песмом ме дочекаше 
браће моје мали хор. 
...... 
Али јуче давно беше 
штапом својим лупкам под, 
а леђа ми повијена 
ко' да носим неба свод. 
...... 
Манастирске двери тешке 
дал' вам чујем шкрипе звон?, 
ил' то само одјекује 
шкрипе ваше рески тон. 
...... 
Ипак неко стазом ходи, 
не вара ме јоште слух, 
а врата се затворише 
и настаде тихи мук. 
...... 
Ходи,ходи,брате драги 
престаће ти тешка бол, 
а срце ће испунити 
СЛАВА БОГУ ДУШОМ СВОМ. 
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Божидар Ђенић (Сремска Митровица) 

 

 

 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК’ ЈЕ СЛАВА 
 
 
 

Дивна Горо, окупана сунцем, 

Источниче благодати Духа, 
Којој песме пишу чисти срцем, 
Одевеној у Небеска руха. 
 
Ти си наша, српска Света Гора, 
Благородна земља православља, 
Лучезарна светлост српског рода,  
Коју Господ веков’ма прославља! 
 
По теби су, о Горо преславна,  
Манастири наши процветали, 
Училишта многа православна, 
Ту, на твоме тлу су нам настали. 
 
На теби су свештени монаси 
Вековима молбу Богу слали –  
Да отидну бурни нам таласи, 
И да љубав срца нам преплави. 
 
Бог је србљу љубав показао; 
Ти си нама мого Светих дала; 
Цар Небески милост доказао; 
Фрушка Горо нек’ је Богу слава!  
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Јовица Ђурић Мајор (Ниш) 
 
 
 
 

КЛЕПЕТАР 
 
 
 

Пред манастирским тешким вратима 

Монах клепцем клепетало клепети 
Да израстају нови омлади богољубци 
Староставних књига молбеници 
 
Клепетај клепетало храстових годова 
Душеспасно да нас срце ни у чем не куша 
Клетвеником да нас вера храни и опија 
Коно тело окрепнијем вином калуђерским 
 
Редовниче благоразумниче клепетац ти 
Ко пастиру врболично свирало у руци 
А клепка ти анђеоских крила милозвуци 
Чегртушај да нас чују свети мученици 
 
Да нас приме фреске са дувара царских 
Да нас греју крај икона кандила и свеће 
Док нам већма куца православно било 
И у њем место поникнућа коно васкрснућа 
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Драгиша Ераковић (Ниш) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРА 
 
 
 

Горо моћна 

Бисерима окићена 
Сијаш већ вековима 
Најлепшом љубављу. 
 
Фрушкогорско сазвежђе 
Траје и трајаће 
Као путоказ 
Вери, Љубави и Нади. 
 
Манастире које чуваш 
Звезде су водиље 
Нашим душама 
До огњишта љубави. 
 
Богу хвала 
Што си са нама 
Богу слава 
Што нам те подари. 
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Јулка Ерцег (Добој) 

 

 

 

ОДА ФРУШКОЈ ГОРИ 
 
 
 

Фрушка горо, кућо и колевко, 

све је у теби, 
тихо, нежно, свето. 
Ти си моја стаза здравља, 
у теби се сав мој живот 
прославља. 
 
Фрушка горо, Богу нек је слава, 
колевко културе, 
Православља. 
Дух љубави, слоге увек пева 
веру, наду и љубав нам даје, 
вековима не престаје 
 
Отварам ти душу и срце ти дајем, 
за све пострадале доброте, 
ја се искрено кајем. 
 
Фрушка горо Богу нек је слава, 
за све лепоте живота хвала. 
Име ти златним словима пишем 
и са тобом лагано дишем. 
 
Песма о теби никад умрети неће 
док се плаво небо над нама креће. 
 
 
 
 

 



 

                             58 

 

Душан Живковић (Шуљам) 
 
 
 
 

ЛИТУРГИЈА 
 
 

Литургија, литургија и звона 

чују се обронцима, Горо моја 
разлежу по теби најлепше звуке 
док нам благост милује руке. 
 
Звук звона у једном даху 
приближно личе уздаху 
кад верујући муку спусти 
Бога дозива, молитву изусти. 
 
У теби су мила моја, брдовита 
Србадије тела многа скрита 
с надом да време дође боље 
ту сачува Србин духовно поље. 
 
У теби историја сакри веру 
граничар Србин, не да за вечеру 
на олтар сокола постави 
кликтајем Бога да најави. 
 
Ти си то, Горо моја угњездила 
у недрима манастире скрила 
православним, наду удахнула 
вековима прогнане, унедрила. 
 
Јастребови и дан данас круже 
и у теби своја гнезда вију 
Православни када се удруже 
сваку клетву Истином побију. 
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Миљана Игњатовић Кнежевић (Ниш) 
 
 
 
 

НА ФРУШКОЈ ГОРИ 
 
 
 

Сред војвођанске равнице где се 

поље под ветром са небом спаја 
Фрушка се гора уздиже горда 
сред сунчевога јутарњег сјаја. 
Равницом звоне црквена звона, 
даљина носи музику праву, 
ваздух мирише опојни, горски, 
Фрушка је гора на Божју славу. 
Цркве се многе по њој нижу 
једна до друге да Бог се слави, 
у даљини се с равницом спаја, 
само хоризонт види се плави. 
Слика се испред очију јавља 
- уплакан дечак испред две свеће 
с мртвим родитељима разговара, 
зна да их више видети неће. 
Рукама својим његове склапам, 
с вером у Христа срце се нуди 
- благослов Божји молимо скупа, 
опрост за душе вољених људи. 
Дуго смо заједно стајали тако 
ја и сироче, мој ђак из школе 
у славу Бога на Фрушкој гори 
две душе што се Господу моле. 
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Момчило Јањичић Момос (Инђија) 
 

 
 
ПЕСМА ВИНОГРАДУ 
 

 

Са заруделим јутром закорачих у пробуђени виноград,  

мајчин и очев рукосад. 
Треперави ластар браду ми нежно миловао, 
бисерна роса умила смркнуто лице, 
а несташни лахор запухнуо напаћену душу моју.  
Ах, дивота! 
Наклоних се и поздравих виноград  
окупан у светлости живота. 
Захвалих се Богу и Свецима, Господу,  
Перуну и Светом Трифуну… 
Захвалих се прецима знаним и незнанима.  
Захвалих се и старим Манастирима,  
Душа наших чуварима. 
Захвалих се Земљи Панонској и Дунаву Васељенском 
што ми спртише са уморних плећа терет који везује  
и дадоше прилику да ме прошлост не обавезује.  
Ускликнух! 
-Ти, винограде, зрачиш родним обећањима, 
као разиграни живот! 
Наводиш мудровањима, као разуздана млада,  
као отворени кивот…  
А на крају дарујеш благостање и исцељујеш ране,  
као брижна мајка. 
Жив си од сунца, од цвркута, од ветра, о винограде!  
Као бајка испуњаваш ми душу!  
Ево, сад радост и срећу делимо ми другари стари,  
што исти ваздух удишемо, желимо.  
Што исте речи шапућемо, а иста земља нас храни  
и исти Дунав поји. 
Како да ти се захвалим, да се бар нечим одужим  
на срећи коју смо поделили? 



 

                             61 

 

Којих послова и којих речи да се латим,  
да ти узвратим, ја, чије је срце лудо 
ноћас било као камен тврдо.  
У ком је битисао пламен, 
неугасли пламен отаљавајућег живота?  
Ах, дивота! 
Ето, винограде, изнедрена твоја луча унесе ведрину  
и обрну ме у несташног младића поново жељног  
ића и пића и нових успомена! 
А Ти, Земљо Панонска, што рађаш из утробе своје 
и поново враћаш у утробу своју,  
а потом водиш неутабаним стазама пилота 
И шапућеш немуштим језиком својим  
по киши и леду и огрћеш умором живота. 
Ти хранитељко! Храниш ме, не само погачом и просом, 
мрсом и постом, већ горчином и срећом, страхом и 
поносом! 
У зажарено подне орошено чело загњурих  
у наручје прсате брескве родне 
и заложих се погачом белицом изнедреном  
од панонске орнице благородне 
а грло жедно оросих капљицама из дојки твојих,  
винограде… Тек у затруднели сумрак златни,  
кренух на пут повратни, који води било где 
руке ми паперјасте облаке додириваше, 
а ноге недосањане путеве погазише. 
Је ли то био ветар, мој ум,  
или Он, кажи ми, о, винограде?! 
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Василије Јовановић (Рума) 

 
 
 
 

ФРУШКОГОРСКИ МАНАСТИРИ 
 
 
 

Српски Атос у равници 

извор манастира. 
Оаза је православља, 
духовнога мира. 
 
Позива све оне 
што се Бога боје. 
Дођите и напојте 
жедне душе своје. 
 
Тад ће у дну срца 
засвирати лира. 
У колевци православној 
фрушкогорског мира. 
 
Ту се слави Божје име, 
анђели што лете. 
Па целивај Српски Атос 
православни свете. 
 
Док је ових манастира 
Бог ће дух свој лити. 
Док је ових манастира 
и српства ће бити. 
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Марија Јовановић (Нови Сад) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 
 
 

Фрушка горо, сунцем обасјана, 

Фрушка горо, славом овенчана. 
Рујно се вино из тебе точило, 
уморном путнику се низ грло пролило. 
 
Бисери су твоји, манастири наши, 
где се подвизава и благочестиво монаши. 
Питка вода на сваком је кораку 
жеђ да утолиш зверињи и човеку. 
 
Плави ти Дунав ноге мије, 
плаво те небо међ` звезде диже. 
Шуме и пропланци су твоје игралиште 
школе и гимназије твоје училиште. 
 
Ко те једном види, постаје твој роб, 
љубав за тебе понеће у гроб. 
Сунце нек те злати, киша нек те мије, 
ветар носи моје нежне, тихе вапаје. 
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Никола Јовановић (Београд) 
 
 
 
 

БЕШЕНОВО, СУЗО МОЈА 
 
 
 

Црни гавран прелетао гору, 

Кљуном кишом да нахрани зору, 
Злослутица од ранијих дана, 
Тешка слутњом болнија од рана. 
 
Громом праћен покрај тешких двери 
Сјајном вером срце затрепери, 
Тупој тмини оштрица је мача, 
Муњом сваком моја вера јача. 
 
Причест вином и Господа телом, 
Нагна стазом грешне мисли моје, 
Исцељење милостивим делом, 
Благом речју чисте мисли твоје. 
 
А понекад корак ме одведе, 
У ужитке подаље од тебе, 
С демонима хедонизма славим, 
Ох, Свевишњи, колико се срамим. 
 
Бешеново сузо моја тешка, 
Конак пружи души што је грешна, 
Незнан путник корачо је дуго, 
Себе сматра Господовим слугом. 
 
Кад у греху заискри ми душа 
Самог себе почнем да се гнушам 
Па пред небом тешке руке спојим 
И за опрост почнем да се молим. 
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Сара Јовановић (Заклопача, Краљево) 

 

 

 

ДУГА 
 
 
 

Пролијте се кише свуда, 

очистите грешне мисли. 
Пошаљи нам, Боже, чуда. 
Дуго нисмо тако кисли. 
 
Дуго нас је гора звала. 
Дуго прависмо се глуви. 
Дуго нису звона пала, 
ал` путеви дуго суви. 
 
Ка теби смо, горо, пришли 
да вратимо стање мира. 
Давно смо се мимоишли, 
мржња се са лица спира. 
 
Фрушка горо, реци своје. 
Што се наше свеће гасе? 
Што се наша деца боје? 
Ко ће душу да нам спасе? 
 
Фрушка горо, што нам светлиш, 
као ватрена си течност. 
Фрушка горо, кад полетиш, 
обузећеш целу вечност. 
 
Горо сјајна, док ту стојиш, 
још се душа тобом плави. 
Фрушка горо, док постојиш, 
Божје име Србин слави. 
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Владимир Јовић (Коцељева) 

 

 
 

ПОХВАЛНО СЛОВО ФРУШКОЈ ГОРИ 
 
 
 

У дебелој сенци храстова и бора,  

к`о горостас снажни што небеса пара,  
поносно се диже Света Фрушка гора  
и на њој се сија олтар до олтара.  
 
Божија те љубав српском роду даде,  
да тврђава будеш и бедем спасења,  
богочежних душа најдивнији граде,  
брижна мајко свију наших поколења.  
 
Не крије се град кад на гори стоји,  
не ужиже свећа па под суд се меће,  
зато нама светле путокази твоји  
и миришу Богом као рајско цвеће.  
 
О ризинице вредна духом пребогата  
и заветни ковчеже српскога свег` рода,  
вреднија си нама нег` царска палата  
јер из тебе тече живоносна вода.  
 
У недрима твојим скровитим и једрим,  
где природа слободно славослови Бога,  
уздижу се торњеви к небесима ведрим,  
к`о стражаре куле Царства Небескога.  
 
Са тих кула светих што Крст Часни носе  
разлеже се песма и брујање звона,  
и молитву ову ветрови разносе 
к`о благослов Божји са Српског Сиона.  
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Кроз благослов овај из окриља твога  
милују нас ваздан Бранковићи славни,  
милује нас Лазар с поља косовскога  
и Теодор Тирон мученик преславни.  
 
Арсеније Свети, српске Цркве глава,  
и Немањић Урош моле за нас Христа,  
Нектарије Егински, владика Варнава 
на молитве верних чине чуда триста.  
 
И још многе чете Христових војника  
ту молитвом живе и за народ страже,  
мноштво христољубних, врлих подвижника  
што подвигом својим Царство Божје траже.  
 
Нек` је слава Богу на овоме дару 
што наш мали народ тобом обогати.  
Хвала му на сваком твојему олтару,  
Фрушка горо Света, наша брижна мати! 
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Милка Јоцић (Обудовац, Република Српска) 
 
 
 
 

ТАМЈАН 
 
 
 

Србин ко је, и ко крштен јесте, 

ко поштује симбол православља. 
Мора знати, мора препознати, 
мирис што се из тамјана јавља. 
 
Кад се слави, ил` кад гори свијећа, 
на олтару звона кад зазвоне. 
Свуд се мирис тамјана осјећа, 
гдје се славско жито прекађује. 
 
С тамјаном се живот дочекује, 
свете тајне свевишњем приносе. 
С тамјаном се жали и радује, 
кадјеницом мириси разносе. 
 
Вино свето, за причешће што је, 
Исусове крви симболика, 
тамјаново дивно име носи, 
његово је грожђе тамјаника. 
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Јелена Калајџија (Бијељина) 

 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА  
 

 

 

Разасуо се Господ по својој Tворевини 

Као матерински загрљај силни 
Над убогим и нишчим кукољем. 
 
Разасуо се по лиснатој гори и Светом је саздао. 
 
Главама ка земљи и срцима ка небу 
У свеноћно бденије 
Пребирамо промашаје и наду дубимо. 
 
Господ је са нама. 
 
Са шеснаест српских звоника одзвања  
јединствен дамар срца у славу Господа. 
Са врха света и дна неба 
промукло, напукло, радосно и болно,  
споро ослобађамо евхаристијски вапај.  
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Хелена Калинце (Смедерево) 

 

 

 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 
 
 

Фрушка горо, крстоносна 

са тихим шумама у оку сунца, 
са песмом ветра у сјају вечности, 
кликтајем вере у бескрај си узидана. 
 
Фрушка горо, плодоносна 
звездама истине благословена, 
камен и мач давно си закопала у осмеху траве, 
монашке стазе си са небеским дверима спојила. 
Ти небо нам спусташ у гладне очи, 
ти небом нам печатиш усамљена срца. 
 
Дубина твоје тишине је раскошна симфонија 
анђеоских путева. 
Висина твоје мудрости је ћутање 
горског зденца. 
Фрушка горо, Богу нек је слава, 
јер тврђава си смерна 
што са свецима збори. 
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Ружена Краћица (Падина) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 
 
 

На Фрушкој гори пожар се створи 

Ти си к'о феникс 
Подижу те из пепела изнова 
Шта се то догађа 
Зашто те људска рука погана 

 
Разара у прах претвара и прогања 
Ал' хришћанство крстом светим 
Светли и доноси радости 
Боже смилуј се грешницима 
Смилуј се свима нама 
 
Молитвом моћном покренимо 
Оно добро што је запретено 
Овде бди дух Genius Loci 
Чинимо добро да и наши потомци 
Уживају у плодовима 
 
И угледају се на нас чинећи добра дела 
Јер добро се добрим враћа 
А злотвор пре или касније плаћа 
Бешеново пишем ти стихове 
Мој мали допринос опстанку кроз векове. 
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Мирјана Крбавчевић (Нови Београд) 
 
 
 
 

БОЖЕ МОЈ 
 
 
 

Снаго моја, 

велика је утеха твоја, 
и одлука увек је од моје боља. 
када се краћим путем водим 
кроз гора мора ја бродим. 
Твоји су пути тежи ал’ сигурни 
од њих се не бежи. 
Коме помоћ тражити у највећој невољи? 
коме срце отворити - 
да те неће повредити? 
Коме тајне поверити - 
да их неће једног дана открити? 
Теби, једино теби боже мој. 
ти си моћ и помоћ, 
ти си моје све, крај тебе је и најгоре најбоље. 
Ја знам да постојим и кад’ ме нема 
јер твоја љубав није сена. 
Она ме воли да и ја друге волим. 
и кад’ од туге хоћу да сагорим  
сунце сине  
то отац наш шаље љубави и топлине. 
То се он моли и ништа више не може да боли.  
 

 

 

 

 

 



 

                             73 

 

Петар  Крек (Доброта, Котор) 
 
 
 
 

ФРУШКОМ ГОРОМ ЗОРА КАДА СВАНЕ 
 
 
 

Фрушком гором зора када сване 

Радост чини и Богу и људима. 
Ублажене тада све су ране 
Што настаху безбожним ћудима. 
К´о у смирном окађене дане 
Алилуја! одзвања у грудима. 
 
Греси многи својствени људима 
Од гордости, па до очајања 
Расточе се бројним врлинама 
Од смерности - ревна веровања. 
 
Бог подари седам светих тајни 
Од Крштења до Јелеосвећења. 
Гривна сјајна краси живот бајни 
У штовању цркве заповедења. 
 
Но, све је то у Десет заповести 
Елохим ткао на знамен људима 
Које треба љубави привести 
 
Јер срце је сместио у грудима. 
Ето, уз највеће заповести две, 
 
Символ вере и молитве свете, 
Лепотом уреси подарени живот 
А смиреност се побуди уз ћивот 
Воскресење Фрушку гору краси 
А ту Христос људску душу спаси. 
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Милорад Куљић (Стари Лединци) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРА 
 
 
 

Лепота и чар Свете Фрушке горе 

коју одухови манастира сплет 
погледу с' неба к'о шуме море 
Богом саздана да удивљује свет. 
 
Насеља њена падине красе 
док кровови из воћњака вире. 
К'о божићне јелке кроз украсе 
у ноћи прозорску светлост шире. 
 
Села њених окружење бешумно 
виноточјем чокота гроздове. 
Нектаром омамљује свеумно 
множећи своје светлосне плодове. 
 
Језера њена бож'ји су гралови 
у које се слила мајчинска суза. 
Болима људским најбољи лекови 
и надахнуће божанских муза. 
 
Равнице бескрајне светионик духовни 
ореолског бљеска к'о луча сред мора. 
Васкрснућима узрок поновни. 
Испуњење тројства светости гора. 
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Стефан Лазаревић (Седларе, Ђуринац, Свилајнац) 
 
 
 
 

РЕКАО СИ 
 
 
 

Боголиком душом дарованом свима, 

сијаш се кроз осмех деце невине. 
Рекао си „Чедо, спасења за све има, 
само буди чист, држи се истине. 
 
Пројављуј свету светлост што Ти дајем, 
делима и речју објашњавај часно. 
У мраку невере обасјај их сјајем, 
победничку песму појите ми гласно.“ 
 
Рекао си још да упамтим добро, 
Вером ходи, а не знањем својим. 
Пут ка Мени осваја се борбом, 
муке своје љубављу преброди. 
 
Уз тебе ћу, чедо, бити у вечности, 
као што и данас на тебе Ја мотрим. 
Ослони се на Мене у невољи, 
ка радости Ја ћу да те водим. 
 
Похитај ка Мени, срцем Ме потражи, 
заклон ћу ти бити, виши од планине. 
Само ако желиш, Ја ћу да те снажим, 
спасиће те Моје изговорено име. 
 
Права вера, прочишћава; 
Мени душе ваше чисте води. 
Ево ти крст, да на васкрсење сећа, 
греха се, чедо, својих ослободи“. 
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Мариа Лазић (Београд) 

 
 
 
ЗВЕРИЊАК У СРЦУ  
 

 

„Гине душа моја желећи у дворе Господње; 

срце моје и тијело моје отима се к Богу живоме.“ (Пс. 84, 2) 
 
Њој је срце жигосано као пустињачко. 
Мира нема међу људима, 
и тешко се утврђује, 
и тешко стоји међу свим тим очима. 
 
Најтеже је спустити поглед са туђег лица 
у зверињак око свог срца, 
у то клупко змија 
што уједа, и трује, и коље 
друге, док лицемеран осмех на лицу стоји, 
а оне гмижу. 
 
Лица су им као окречени гробови, 
а милост хоћу, 
веру, 
правду. 
 
А где је она? 
Та светлост из ока, што се тако ретко види, 
што радује. 
А где је међу људима? 
 
Она стоји на врелом песку пустиње, 
и чупа закрвављеним рукама змије из себе, 
и гази их израњаваним стопалима, 
и пада од умора под звезданим небом, 
и тражи мир. 
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Бошко Ломовић (Горњи Милановац) 
 
 
 
 

ПСАЛАМ ЗА ФРУШКУ 
 
 
 

Горо света, српска реч и слово, 

Са шеснаест својих манастира, 
Жудим кад ће из свечаног мира 
Да васкрсне Бешеново ново, 
 Да се, грешан, помолити могу – 
 Фрушка горо, тако близу Богу! 
 
Брош си зелен у светој равници, 
Во вијеке ти голуб-срце гуче; 
Сведоче ми да нисам од јуче 
Сва кубета, сви твоји звоници, 
 Па ме миље разгаљује дуго – 
 Фрушка горо, и песмо и туго! 
 
Задивљујеш, цветна и зелена, 
Надалеко куд се поглед оте, 
Сијаш пламом нестварне лепоте 
К’о одива истом доведена, 
 Уресана свилом неба плава – 
 Фрушка горо, Богу нек је слава! 
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Јасмина Малешевић (Београд) 
 
 
 
 

БОГА СЛАВИ ФРУШКА ГОРА 
 
 
 

Са дна, неког давног мора 

Бога види Фрушка гора 
Богу даје вино, грожђе 
Да земаљска патња прође 
 
Из равнице, житног поља 
Бога гледа Фрушка гора 
Богу даје мед, мелеме 
Да сачува верне и неверне 
 
Кад врхови Фрушке горе 
Ветровима проговоре 
Молитвама из давнина 
Звоне звона манастирска 
 
И док ниже златна слова  
Бога слави Фрушка гора 
Богу нуди мирис шуме 
Да анђели небом брује  
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Олга Манчић Ружић Лодика (Параћин) 

 

 

 

 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 

 

 

Фрушка горо, Богу нек` је слава, 

у крилу ти Бешеново спава! 
Узрасла си изнад светског мира, 
изронила из небеског вира! 
У молитви и бдењу стално исијаваш, 
ка Господу милом - наше душе вајаш! 
Фрушка горо, Богу нек` је слава 
Фрушка горо, небо ти је глава! 
Кад звона зазвоне, а тамјан замирише, 
у манастирима- мирјана све више! 
Па проходим онда све храмове свете, 
у срцу ми мисао нову песму плете, 
па ко птица зацвркутам кад слави Бога 
непријатеља заволим ко брата свога! 
Фрушка горо, Богу нек` је слава 
Фрушка горо, небо ти је глава! 
У теби језера пуна наших суза, 
у теби Господ што нам руку пружа! 
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Илинка Марковић (Нови Сад) 

 
 
 
НА РУКАМА АНЂЕО 
 
 
 

На рукама анђео лебди.  

Трепери душа над њим 
Боже, изасланика шаљеш  
људима у бит. 
 
Лелуја душа.  
Погледом недостижна поља прати. 
Анђео крилима маше, белином срећу обавија, 
док цветна поља удишу живот нови. 
 
Узвишени Храм својим крстом  
сродне душе светлошћу обасјава. 
Ни кроз иглене уши се не може провући тама, 
када је вера у срцу настањена. 
 
Буђење међу нама је,  
осветљен пут искушењима  
под овоземаљским теретом,  
који се понети може са вером у тебе, Боже. 
 
И док на рукама анђео лебди, 
милина топлином душу обавија 
гледајте људи - међу нама 
Божји изасланик поруку носи: 
“Отвори срце човече, да љубав 
кроз веру примаш”      
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Снежана Марко Мусинов (Земун) 

 
 
ГЛАВНА И СЛАВНА СРЕМСКА СТРАНА 
 
 

Фрушка горо, Богу нек` је вечна слава 

што су у окриље твоје манастирска здања укопана, 
што нас дан-данас несебично просвећују, 
и историју за вјек и вјекова разноврсну исписују, 
што си примила у окриље своје, значајне 
мошти од којих засузе очи и твоје и моје, 
око којих се ходочасници у великом броју роје; 
ту су и мирисне биљке што у огромном броју постоје. 
 
Историјска, верничка, уметничка, походничка Горо, 
теби се радо свак` ко једном дође враћа поново, 
јер лепоту у себи вековну носиш и својим водама, 
и ред је да се на то благо, без устезања, поносиш, 
да те помињу на више страна,  
јер, макар стара, ниси похабана, 
колико год си многима рак-рана,  
с уметничке стране гледано, 
ти си одабрана, и не издвајам посебно  
ни једно једино твоје место  
пошто је свако главно, а не нешто ресто.  
 
Кудгод кренули, тебе походили, о теби ноћу сањали,  
тебе у разноврсју моћну славили,  
деци сопственој величали, 
тебе, природним богатством и културним налеђем богату, 
макар искрено изнедреним стихом даривали, на јави, 
нека то бар мало суморну свакодневицу поправи, 
а кад се нађемо заједно на мирисној зеленој трави, 
разви барјак добородошлице на питомој падини,  
кристално јасну мисао, теби упућивану, нама не заборави! 
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Оливер Миладиновић (Крушевац) 
 
 
 

СЛАВУ БОГА ФРУШКА ГОРА ШИРИ 
 

 

Српски народ мучио се много,  

мучитељи силни неверници страшни, 
То трајаше више од година триста, 
Ал` не успе нико кроз векове многе, 
Да одвоји Србе од вољеног Христа. 
 
Зидане су цркве, древни манастири, 
А у Срба и сад најјача је вера, 
Вековима већ се Христова реч шири 
И душмане даље од народа тера. 
 
Ко сузе Божјег сина светиње ничу 
Обалама древних мора, 
На Егејском Света, 
На Панонском Фрушка Гора. 
 
У њима се Богу служи, велича се реч Његова, 
Продужава многа лета вера у спасење света, 
Невернима снови руше 
О пропасти људске душе. 
 
Нек је слава драгом Богу и Божијем сину Христу, 
Дадоше нам веру чисту. 
Реч Њихова код нас живи где су цркве, манастири, 
А и наше чисте душе, веру граде, а не руше. 
 
Молимо Их да нам буду још светлије нове зоре, 
На далеко да се чује звона звук са Фрушке Горе, 
Преко мора, океана, нек` људима душу мије 
Реч Божија из Србије. 
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Јасна Миленовић (Нови Сад) 
 
 
 
 

ФРУШКОГОРСКА СВЕТИЛИШТА  
 

 

 

Фрушка горо блаженога мира, 

Са својијех шеснаест манастира: 
Шишатовац и Привина Глава, 
Фрушка горо, Богу нек је слава! 
Исконска си и када је ново 
Бешеново и Старо Хопово. 
 
Фрушка горо, као рајска слика, 
од Ремете до лепог Врдника, 
Крај Твог брега – звоник Гргетега, 
Срца пола – фреске Крушедола, 
Леп у Дивши Твој Свети Никола, 
Сва се предам док Раковац гледам. 
 
Куд погледам – свуда је милина: 
Кувеждина, лепог Беочина, 
Да огледам тамо грешно лице 
Под иконом Свете Владичице. 
Болне душе, за молитву орне, 
Покрај Твоје фреске чудотворне. 
 
Па да дођем, да ми вида ране 
Петковица Свете нам Петкане. 
Кад ми душа пристигне у Јазак, 
Дај ми, Боже, да следим Твој корак. 
Док је света – нема заборава, 
Фрушка горо, Богу нек` је слава! 
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Душан Мирчић (Зајечар) 
 
 
 

ФРУШКОГОРСКА СВЕТИЛИШТА  
 
 

То што гором прелива своје нити 

и разноси сјај росом окупаног лица земље плодне, 
са медних усана ће свежину испити 
и расути семе биљке благородне. 
 
И тражећи иглу у пласту сена  
тај чистач тела и моралног сванућа  
на пропланку, у трену, удахну свежину блажених времена,  
па сав прозиран и саткан од полета  
ухвати зрно животног надахнућа. 
 
А док влатима нежних грива 
милује обронке танке и меке руб, 
вечности бескраја поздраве ветру шаље 
преко шљивика, ливада и далеких њива, 
сјајем части и смелости бујне, оштар зуб. 
 
Разливајући се по бескрају,  
из својих је жарких нити изнедрила род да продире у поре,  
па све дубље и дубље, шире и шире,  
боцкајући мекани кожни слој  
и ко сунце што кроз облаке израња  
игра погледа кида свој звездани пут ја склупчан у бризи...  
скрштених руку пред иконом прећутно молим и вапим  
за оно што ће на светлост изронити из мрака, 
а кроз трновити пут од извора до ушћа да ублажи бол  
па тражим вихор плаветнила у искри зенице, 
и ту, баш ту, у оклопу моме, 
где и паперјем ушушкана срећа тка свој топли скут 
ветар игра игру сунчевог зрака 
и благо њише влати зелене пшенице... 
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Владимир Мићуновић (Београд) 

 

 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК`ЈЕ СЛАВА 
 

 

 

Моја душа и тело сад чезну за њом, 

невином, мирном, загрљеном равницом. 
Далеко од ње у тамном царству овом 
ја уморан и слаб корачам тамницом: 
Моја душа и тело сад чезну за њом. 
 
Са врхова твојих тихи вапај чујем. 
То је она песма коју птице знају. 
Слушам је у сну док те нежно милујем, 
док анђели ми твоји утеху дају. 
Са врхова твојих тихи вапај чујем. 
 
Мој бисеру сјајни, Богу нек' је слава! 
На ободима твојим видим Христов лик. 
Небеса над тобом као море плава,  
смирују ми душу и лавова урлик. 
Мој бисеру сјајни, Богу нек' је слава!  
 
Доћи ћу ти опет мој драги камену. 
Звона твојих храмова срце ми пале 
и капљице кише на моме рамену 
и птице на твојим леђима заспале. 
Доћи ћу ти опет мој драги камену! 
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Радојка Никић Милиновић (Београд) 
 
 
 
 

ФРУШКОГОРСКИ ВЕНАЦ 
 
 
 

Величанством природе пробуђено 

рођено звуком звона 
ка небу уздигнута купола 
 
вековима похађано обиталиште 
устрептало тиховање монаха 
узбурканих времена 
прохујало бивствовање 
чврсто за небо везано 
испуњено бдењима дугим 
појањем бистрих жубора 
 
уздигнута и освештана 
Литургијска сабрања обновљена 
 
братска фрушкогорска молитва 
тишином исткана 
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Лазар Новковић (Сремска Митровица) 
 

ЧАС МОРАЛА 

 

Нисам ја, господо, овде  

да бих вам држао часове морала,  
сав мој живот саздан је  
од бола, патње и скандала,  
па на то и не бих имао право,  
али, ипак, поврх свега тога,  
пред вама стојим право  
са уздигнутом главом.  
Није тајна да се ту негде,  
на раскршћу мог живота,  
са свим овим болом и мржња спаја  
и ствара неподношљив крик,  
да људи ме питају, јел' ово ђаво сам?  
Ја познао бих му лик.  
Није он, господо, другачији много од вас,  
он између пакла и раја чека прави час  
да преузме власт.  
Бојим се да полако анђели падају  
у овом безвлашћу и сиромаштву.  
Људи веру за вечеру губе,  
узалуд се трудe  
да поред Богородице свете,  
док у руци држи дете,  
православно се прекрсте.  
Овде су верници, господо,  
део најугроженије врсте.  
Полако, господо, губимо овај рат.  
Пркос, страх, инат,  
приморавају нас, господо, 
да са нечастивим правимо пакт.  
Зар искушења овоземаљска вредна су тога?  
Ја, господо, не пристајем на то,  
jер, не треба се бојати ни нечастивог, ни људи, 
све док смо сигурни да изнад нас, ипак,  
има БОГА. 
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Градимир Обрадовић (Јагодина) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 
 
 

Фрушка горо, Богу нек` је слава, 

Рана зоро српског православља. 
У небеса одјекују Бешеновска звона, 
Шест векова ће од њиховог постања –  
Кад Драгутин Манастир подиже, 
Атонска гора на север нам стиже. 
 
Горо лепа, горо мила, Србију си просветила, 
Освајаче победила. 
Радост се шири до наших дана, 
Од Хиландара, Грачанице и Дечана. 
 
Богу нашем нек` је вечна слава, 
Он у нама љубљен обитава. 
Гради с нама веру, наду и слободу, 
Увек Он помаже српском роду. 
 
На северу, у Фрушкој гори, 
Ево, блистају манастирске двори, 
Као да је са неба звезда засјала. 
 
Јутро је, певају славуји, 
Ехо златног праха са звоника бруји. 
 
Сада се горе мирисом ките, 
Лете пчеле, опија их цвеће. 
А Манастир росом умива лице. 
Вилином гором језде кићени сватови 
А Бешеновка млада дарива им цвеће. 
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Драгица Обрадовић (Ваљево) 
 
 
 

ОДА БОГУ  

 

 

Фрушка горо, Богу нек` је слава  

Боже милостиви, Господе наш,  
Творче свега што постоји, 
Сведржитељу свих сила небеских 
и земаљских!  
Твоја је љубав велика,  
Твоја је слава велика,  
Твоја је светлост велика.  
И јасна,  
И чиста,  
И јединствена.  
Нема тих речи којим бих могла изрећи 
Твоје врлине, и хвале и славе.  
Нек` си вечно хваљен међу хваљенима,  
Нек` си вечно слављен међу слављенима,  
Ти највећи међу великима!  
 
Шта смо ми људи на овој планети, 
Пред твојом силом ми смо као мрави  
Мали, немоћни и слаби.  
Један поглед срџбе твоје  
И нас нема више!  
 
Само љубав твоја бескрајна и силна  
Може да нас спасе од пропасти вечне.  
Дај нам разум и љубав нам пружи,  
Међу народима нека љубав влада,  
Мржња и злоба у пакао нас гура,  
Кад олуја дува и пшеница страда  
А не само кукољ и коров што влада.  
 
Бескрајној љубави Ти си нас учио  
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И законе мудре Ти нам даде своје,  
И рече да се по њима влада,  
Пут нам показа којим ваља ићи  
Да се не пострада.  
 
Охоли и горди, не послушаше те,  
Творца и добротвора свога,  
Већ чинише криво,  
Место твојим путем којим светлост влада,  
Пођоше кроз таму у којој се страда.  
 
Многи мишљаху да те надмудрише,  
Да дођоше до твоје висине,  
Па чак и да знају више:  
Да твоје мисли и тајне открише.  
 
Варају се у гордости својој,  
Твоје тајне нико још открио није,  
У мудрости Твојој и љубави силној -  
Живота се тајна крије.  
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Јасмина Обрадовић (Крагујевац) 
 
 
 
 
 

ПОКАЈАЊЕ 
 
 
 
 

Горка сам као со, 

И тешка сам као неопрост, 
Проста сам као пакост. 
Помилуј ме Господе. 
Гладна сам као мржња, 
Бестидна као злопамћење, 
Бесна сам као завист, 
Магла гордости не да ми да Те видим, 
Помози, 
Опрости, 
Помилуј ме Господе. 
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Ненад Остојић (Акмечићи, Нова Варош) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК' ЈЕ СЛАВА 
 
 
 
 

Фрушка Горо, Богу нек' је слава 

што имамо тебе за стубара, 
гредо неба и камена међо,  
чашо мира и воштана свећо, 
к небу трептиш, а висином сежеш, 
ти нас с Богом и молитвом вежеш. 
 
Фрушка Горо, ти Сионе Српски, 
ти си страна ка којој се крсти, 
стено родна, херувимска звездо, 
земљо света, од купине гнездо, 
кости чуваш, завет пред'ка још си 
грешни нек' су, они што већ нису боси. 
 
Фрушка Горо, Богу нек’ је слава,  
што се крстом крстим, водом прошкопљавам, 
барко спаса, Арарата луко, 
нафоро свезнања, човек је залут'о, 
крст је тежак, змијања за нама су пошла,  
васкрсла си ил' је Голгота тек дошла? 
 
Фрушка Горо, од планина светице, 
листаш сама ти косовска сестрице, 
светла ризо, бићу катихизма, 
врху земље, стубе свесрбизма,  
Воскресење нек' не буде бајка, 
човек се смрти обрадује тек кад умре мајка. 
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Драгица Охаши (Кјошу, Јапан) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 

 

 

Свака суза и невоље овог света 

Долазе нам од непријатеља клета 
Што са силом хоће да покоре 
Да отимају отаџбинске дворе 
Палише нам цркве и домове 
Протераше нас на туђе друмове 
Да лутамо у сузама остављени сами 
Без пијетета што смо жртвовани 
Подсмехом и каменом гађаше нас 
Али у вери ми нађосмо спас 
Без наде није живот и слобода права 
Фрушка горо, Богу нек` је слава! 
Вековима чуваш нас од аждаја зла 
Хероји зауставише освајача немила 
Градите манастира што више 
Они наш народ одбранише! 
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Јабланка Павловић (Сокобања) 
 
 
 
 

МОЛИТВА 
 
 
 

Молим се Мудрости за народ свој 

молим се Изворима река за воду Рибама за слободу 
Деци за младост будућност за радост 
молим се Путницима за стазу 
Војницима за стражу 
Великој Мајци за спокој за старост 
 
Молим се Колевкама за децу 
Ливадама за косаче 
молим се Вртачама за добру самоћу 
Планинама за ветрове за цветове 
молим се Пастирима за мир 
 
Пропланку за Фрулу што свира 
Птицама за крила 
Храстовима 
 
молим се Висини за цео свет 
грозду за винограде 
Босиљку за градину да цвета 
молим се Дрвету да Сунце росу пије 
Сунце да греје  
И Богу рата за брата 
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Никола Павловић (Врање) 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 

На месту где је живот. Где су радост и благост, 

нада, мир и љубав. 
На месту нетакнуте природе,  
где је све свето и пуно врлина. 
На том месту живи српска Света гора.  
 
Непроцењив је осећај слободе  
и хладне изворске воде. 
Непроцењиво благо и духовна чистота. 
Ваздух је чист, и душа је чиста. 
На српској Светој гори, све од светости блиста.  
 
Света и пресвета. Богом дана, свима нама.  
 
За све што дајеш, за све што си дала,  
Фрушка горо, Богу нек' је слава. 
 
Хвала и теби за сва богатства. 
Извор си мира, љубави и наде. 
Плодовима твојим, сви се радо сладе.  
Неисцрпни извори саздани су у теби. 
Ти никога одбила не би.  
 
Шеснаест анђела и добре пастире у свом скуту чуваш, 
као права српска мајка.  
Са тобом је живот као рај и бајка.  
 
Уз звуке светих звона и молитву јаку,  
оплемењујеш душу сваку.  
Дајеш благост, и некад и сад.  
 
Зато, кличимо сви у глас:  
За све што дајеш, за све што си дала, 
Фрушка горо, Богу нек' је слава. 
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Божидар Пешев (Београд) 

 

 

 

ФРУШКА СВЕТА ГОРА 
 
 
 

На смарагдној старој гори, тајанственог, чудног мира, 

изникоше моћна здања фрушкогорских манастира. 
Градили их многи смерно од сељака све до цара, 
Фрушка гора тада беше одмах иза Хиландара. 
 
Векови му многи прошли и трагове оставили, 
туђе војске жељне смрти пљачкали их и рушили. 
Желели су да од Срба створе бесне, дивље хорде, 
па су српске реликвије скривали у своје торбе. 
 
И клевете са свих страна падаше на српска плећа, 
мислили су утрнуће православља злато, свећа. 
Крварила Фрушка гора, плакала пространства плава, 
Господ на њих руку спусти, нека му је већна слава. 
 
Тај ко руши не разуме да је вера вредност, снага, 
да је душа и храм божји који чува права блага, 
а паљење тих светиња, само пркос, инат створе, 
тада јача православље, зидају се Свете горе.  
 
Нестадоше у пламену манастирска многа здања, 
Фрушка гора сваки памти и обнову жели, сања.  
Изникнуће они опет, када дође за то време, 
градиће их Светог Саве топло срце, српско племе. 
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Љиљана Поповић (Књажевац) 
 
 
 

 
БЕШЕНОВСКИ ЗВОН 
 
 
 

Бешеново нас зове 

трагом небеске светлости из Божјег даха живота. 
Погледом магичне свежине из даноноћне светости. 
Кроз чаробни плес лепоте са фрушкогорских падина –  
кад се анђеоски цвркут из кљунова рајских птица излива, 
а са чокота прошлости капље мирис златних љиљана. 
 
Бешеново се буди 
у огледалу новог дана кад отвара цвет жеље за истином. 
У тражењу новог јутра кроз ходочаст благодарности 
и расплитај духовности. 
Са благовесног ишчекивања као додира блискости. 
Из пепела нестајања у расположивост вечности. 
 
Бешеново живи 
ходајући путевима подршке и хуманог даривања. 
Подиже свој крст као светињу Божјег откровења 
и Његове промисли –  
Небу на част, 
Српском роду на хвалу, 
Светој браћи Гаврилу и Михаилу на посвећење. 
 
Са звоника одјекује стари звук у новом настајању 
као неминовност у судбинском оживотворењу –  
Фрушка горо, Богу нек је слава! 
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Слађана Поповић Манџукић (Скорица, Ражањ) 
 
 
 
 

ХРИСОВУЉЕ ЗЛАТНА СЛОВА 
 
 
 

Расула се из ризнице, хрисовуље златна слова, 

низ вртаче, низ пропланке, низ падине и литице,  
капи кише заискрише у светлости благослова, 
зацвркуташе свети псалми из грла беле птице. 
 
Једно слово прошарало бисер митру од свиле плаве, 
древни путир крушедолски, бледи крст од кедровине, 
на липовој икони ореол сјајни око Јованове главе, 
из кивота свеца мошти, миомирис младе боровине.  
 
На длан Максима монаха друго златно слово паде, 
он са брега раковачког удара у громка звона, 
бди над крдом јеленова са дивље ливаде, 
у круни рогова свети запис чува од искона. 
 
Треће слово златило се налик сузи благог Христа, 
над крстом бешеновским што воздиже се у облаке, 
под њим сиви соко Јеванђеље кљуном листа, 
једрим крилом обгрлио ројне пчеле и конаке. 
 
Расула се хрисовуље златна слова из ризнице, 
вишњим благом и седефом хране душу убогу, 
обгрлила блистав дукат из небеске кованице. 
Фрушка горо света, нек` је вечна слава Богу! 
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Радослав Премовић (Ратин, Краљево) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК' ЈЕ СЛАВА 
 
 
 

Крстате стопе твоје невид видају, 

Крстата Горо видима, 
На мом крстатом рамену, 
Крстатом причом. 
 
Атос си у трену крстатом 
Крстато надвисила 
И испупила прагове крстате 
Преко којих су прешла клепала 
И кандила крстата 
Када су хтели крст да нам раскрсте 
И Христа расхристе, а нас да нема. 
А ко би Лазара Безглавог, 
Небеског, крстатог, светог, 
Под пазух примио да Крст није пао 
На твоја плећа, Горо Крстата? 
 
Нека те, Небеснице, зелена! 
Нек' певају звона, 
Бисера твојих крстатих, 
Крстату оду народу. 
 
Заогрни олтаре крстате 
И сачувај крстато сећање 
И златне прагове крстате, 
Да нас има Крстоликих и Христоликих  
На нашој Гори, во вјеки вјеков!  
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Тања Пуцић (Лабин, Хрватска) 
 
 
 
 

ГРЕШИХ 
 
 
 

Враћам се 

као разметни син 
погнуте главе, Теби, 
Оче, 
и признам шапатом 
у твоме крилу, 
Греших! 
 
Вољела сам што се 
вољети не смије. 
Јела забрањено воће 
и заборавила тко сам 
и одакле сам... 
 
Праштај, 
ако опроста за мене  
још има, 
ако још кап љубави 
за мене постоји... 
 
Под твојим окриљем 
ране да ми зарасту.  
Исцијели ми срце 
да поново устанем јака, 
на твоју Ријеч, 
Господе! 
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Сандра Радић (Книн, па Влајковац) 
 
 
 
 

ГОРО ФРУШКА 
 
 
 

Злослутне птице грабљиве 

Не слећите на Гору нам Фрушку Свету 
Богу нек је слава! 
Немањићи прах свој оставише 
Под камичком у коријену лозе 
У бистрини капи извора горских 
За све жедне њихове воде. 
 
Свети, Преподобни 
Пресвети, Мученици 
Ланаца страдалници, безвидници 
Руком браће сакаћени 
Протјеривани. 
 
Опојани јецајем звона манастирских 
На бдијењима молитвеним измољени 
У црнини риза монашких непрежаљени 
Склањани, очувани у тишини 
Савиним стазама ходали 
Преношени у пламену несагорили. 
 
Злослутнице птице грабљивице 
Бјежите, ухватиће вас мрак! 
Зимзелени небо дохватили Преузвишени 
Остајте заклоњени крилима арханђелским 
На вијеке вијекова, 
Фрушка Горо Богу нек је слава! 
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Радојица Радовић (Цетиње) 
 
 
 
 

СВЕТИ ЂЕРДАН ФРУШКЕ ГОРЕ 
 
 
 

Девет дана је деспот Ђурађ Бранковић љубио златни крст  

и девет ноћи устрепталим погледом небеске ђердане 
разбирао 
од силног усхићења што му је папа Никола Пети одобрио 
да девет православних манастира у Угарској подигне,  
а десетог дана је зором девет мајстора у Ново Хопово довео 
и својом руком угаони камен Манастира поставио. 
Он, Свети Максим, смјерни слуга и бранитељ православља 
оманастириће и Старо Хопово и прелијепи Крушедол 
и наставити ђердан што га је краљ Стефан Драгутин  
започео да ниже у Бешенову, Великој и Малој Ремети 
и отац његов Вук му додао сјајну ниску у Гргетегу, 
а прије свих чудесни властелин Прива на западу Фруше 
Горе. 
Докрасиће га брат му Јован са Дившом, Раковцем и Јаском, 
а његов коморник Рака Раковцем да би искупио гријех 
што је устријелио јелена, симбол самоће и чистоте 
монашке. 
Изазову нијесу одољели у Шишатовцу ни монаси из Жиче 
ни задњи српски деспот Стеван Штиљановић у Кувеждину 
ни његова удовица Јелена док није донизала Петковицу, 
ни сремски митрополит Серафим док је закрстио Врдник. 
И манастир Беочин подигао је неко ко је у звијезде гледао, 
а за њим су наставили и други врли свјетлољупци 
све док Фрушку Гору нијесу сасвим окитили светињама, 
и претворили је свету смокву са светим ђерданом 
у свету смокву са крстоносним сјеменом. 
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Балша Рајчевић (Београд) 
 
 
 
 

МАНАСТИР БЕШЕНОВО 
 
 
 

Оживеће и засијаће нам поново 

на лепој и зеленој Фрушкој Гори 
стари и поносни храм Бешеново, 
с неба гласно хор Ангела збори. 
 
Рукама љубави оданих зидара  
манастир светих Михајла и Гаврила 
добиће нова и већа бела крила, 
и као сунце сјајне двери олтара. 
 
Прославиће опет у новом оделу 
свете духовнике Кирика и Јулиту, 
обрадоваће нашу домовину целу 
и верника свих непрекидну свиту.  
 
А пут разарача и рата љубитеља  
стићи ће порука из светих висина: 
зидари су увек јачи од рушитеља, 
јер следе глас душевних дубина. 
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Десанка Ристић (Кикинда) 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 
 

Свети мир у крошње си уплела 

Да ти птићи у певници поје 
 
Господу бројаницу нанизала 
Мајко манастира 
 
Младенца си потоцима мила 
Светом водом 
Да нас благосиља 
 
Ходочашћу стаза си небеска 
Бдењу 
Горско си кандило 
 
Фрушка горо 
Наша си Канавка 
 
Лековито биље 
Росном сузом китиш 
Венац Христу 
Круна Богомајци 
 
Духовно си острво панонско 
Светионик лађи насуканој 
Телу грехом заробљеном Видар 
 
Грање ти се у небо уплело 
Лествица си души уздигнута 
 
Фрушка горо Богу нек је слава 
Нама грешним нада и уздање  
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Миливоје Мишо Рупић (Београд) 

 
 
 
 
ФРУШКА ГОРО 
 
 
 

Фрушка горо Атосу српске равнице. 

Ти си семе из Хиландара, 
Ти си као сунце, 
Ти си разговор, 
Ти си пчела на цвету, 
Ти си феникс у лету. 
 
Ти си анђеоско јутро, 
Ти си звезда на небу, 
Ти си извор вода, 
Ти си лука. 
Ти беше некада, 
Ти си и сада.  
 
Ти си васкрсење, 
Ти си пут у наду, 
Ти си подсетник 
Да уживамо у свом постојању. 
 
За оно што на плећима носиш, 
За оно што си нашем срцу дала, 
Фрушка горо велико ти хвала. 
За све то, имену изнад сваког имена, 
Драгом Богу, нек’ је слава. 
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Миладин Савић (Стублине, Обреновац) 
 
 
 
 

МУДРОСТ ВИШЊА ТО ЈЕ ХТЕЛА 
 
 

 
Бешеново - беше ново 

и поново: ниче - ново 
краљ Драгутин га сазида -  
свештеник му пише „слово".  
 
Прах гарежи гором вија 
седам и по деценија! 
што варвари: порушише -  
христољупци: обновише!  
 
Насушна је помоћ била  
Арханђела Михаила.  
Док му народ олтар зида -  
он му: ране душа - вида. 
  
Добри људи бригу брину:  
да вест стигне на даљину,  
Игуман се брижно стара: 
с Арханђелом - Лавру ствара. 
  
Док вешт зидар цркву зиђе 
Арханђел му тихо приђе -  
саветом га храбри, крепи:  
на висини - да не стрепи.  
 
Мудрост Вишња - то је хтела: 
храм Васкрсе из пепела. 
Уз светињу — Богу слава  
гле: и Српство - васкрсава!  
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Верна паства храм обнавља 
на светињу крст поставља: 
с' Арханђелом - да га брани  
од најезде зле немани.  
Многожел6иа засја слика:  
Фрушке горе „Зејтинлика" 
док звук звона нe6o пapa - 
мирис стиже из олтара. 
 
Бешеново - опет блиста 
молитвама Теоктиста 
и свих Српских светитеља 
Божијег врта – делатеља. 
 
Помози нам, мили Боже 
неимари - да се множе 
да се више не гложимо 
већ: молитве - умножимо! 
 
Да дом Божији украсимо 
и конаке саградимо 
Мирис смирне - да с` уздигне: 
до Престола Божијег да стигне. 
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Милка Стефановић Мими (Београд) 
 
 
 
 

ПРЕД ВРАТИМА ВРЕМЕНА 
 
 
 

Безвременом нестајању отимам се 

уз Божју жишку обалу спасења тражим 
на извору васкрсења нашег. 
Сједињена с прошлим у памћењу 
посвећеник сам и ходочасник 
осећају који никад се не губи. 
У свести додирљивог ткам будући лик. 
 
У саборном умљу нисмо самозвани, 
под знаком тајанства није празан свод. 
Пресудна је у спознаји слављена десница 
његова бескрвна рука са висине 
што сли низ скуте просветљење света. 
Из ризнице векова приносим молитву 
жртвенику небеском пред Богочовеком. 
 
У духовном разуму са љубављу служим 
дивљењем засипам праоце у Вери. 
Мада недорасла Херувимској песми 
причесник сам Твоје Тајне вечере. 
Осењена под крсним знаком 
твојом крвљу умивена грехове спирам 
пред вратима времена, твом светлу се клањам 
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Мирко Стикић (Нови Сад) 
 
 
 
 

СВЕТА ФРУШКА ГОРО 
 
 
 

Планино света од древних дана 

Предивни пределу земаљског раја 
Мозаиком пролећног лишћа прошарана 
Бисера ниско што нема краја 
 
Фрушка горо сунцем окупана 
Опојних вина ти си постојбина 
Платнима мајстора киста осликана 
Аријама старим давно опевана 
 
У недрима својим гајиш манастире 
Што страдаше уз мисао „Богу нек је слава“ 
У нељудско време, гле нада извире 
Израшће опет док је српских глава 
 
За рушитење светиња – казна Божија 
За страдалима и камен плаче 
На васкрснућу дивим им се и ја 
За славу Богу нек' звоне још јаче! 
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Драган Стодић (Пожаревац) 
 
 
 
 

У ПОРТИ САМ ЗАСАДИО ВОЋКУ 
 
 
 

У порти сам засадио воћку 

жуту дуњу као сунце златну 
Богу нек је слава и хвала 
родиће треће јесени 
родиће треће јесени 
кад се у мом селу роде још три сина 
и две кћери 
и кад мирис тамјана замирише богоугодно 
 
У порти сам добио благослов 
у цркви милост и целомудреније 
Богу нек је слава и хвала 
и сину мом што крај мене спава 
и сања дуњу жуту 
на мајчином ормару 
 
У порти сам пронашао себе 
а тражио сам се дуго дуго 
пред црквеним дверима појци поје 
молитва ми као дуња расте и плоди 
Богу нека је хвала и слава! 
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Љиљана Стојадиновић (Панчево) 
 
 
 
 

ЗВОНА ОНОВРЕМЕНА 
 
 
 

Фрушка горо, Богу нек’ је слава 

Фрушка горо света 
Од искона 
У очима пресликана 
Укорењена у липама њеним 
Пијем вино 
Низ жиле што се слива 
Православном беседом 
Из Светих списа 
Тумачим сваку шару 
У цигли и камену 
Речима дозиђујем 
Манастирске зидове 
Само да задржим сене 
Монаха и Великомученика 
И још се чују 
Звона оновремена 
Као милозвучна 
Небеска октава 
-Фрушка горо 
Богу нек’ је слава 
 

 

 

 

 

 

 



 

                             112 

 

Мирослав Стојадиновић  Макрешанац (Макрешане, 
Крушевац) 
 
 
 
 

БОГОСВЕТА ФРУШКА ГОРА 
 
 

Сред равнице богоносне, 

Нова наша Гора света, 
Уздиже се пут небеса, 
Да нам цвета богоцвета. 
 
Богосвети оци наши, 
Немањићи, Бранковићи, 
Краљ Драгутин, Змај Огњени, 
Божје дворе саградиће. 
 
У храму је Крститеља, 
Фрушкогорске Раванице, 
Кнез Лазара, свето тело, 
Битисало и светлело. 
 
У времена црна, пуста, 
Цркве су ти разорали, 
И некрсти и злотвори, 
Да би веру заорали. 
 
Али бразда њиве божје, 
Богоносну рађа веру, 
У црквама ко у врту, 
Апостолски да је беру. 
 
Светли нова Горо Света, 
Рудозоро божјег дана. 
Да узглавље наше будеш, 
Свих времена благодана. 
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Радмила В. Стојановић (Зрењанин) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК′ ЈЕ СЛАВА 
 

 

Рај сладосни тамјаном мирише, 

ново слово на спасење пише, 
Литургијом Бешенево дише. 
 
Озарено и целомудрено, 
притиче му фрушкогорско стадо, 
Словословно, о Господе, надо. 
 
Закриљујеш АРХАНГЕЛСКИМ крилом, 
Васкрсаваш НЕМАЊИЋКОМ силом, 
Драгутину, задужбином милом. 
 
Фрушка горо, Богу нек′ је слава, 
деценија седам, васкрсава, 
манастирским храмом украшава. 
 
Сремци ће се Спасом оденути, 
за спасење, све ће покренути, 
лукавство ће свако ишчезнути. 
 
Са Господом, радост засијала, 
Светињу је опет обасјала: 
„Мили Боже, на свему Ти хвала!“ 
Приложнике радост обасјала, 
даровима црква је стасала, 
а песници песме приложили, 
на спасење, радост умножили. 
 
Фрушка горо, Богу нек′ је слава! 

 



 

                             114 

 

Ани Стаjкова Иванова (Пловдив, Бугарска) 
 
 
 
 

ВАСКРСНУТИ БЕШЕНОВО 
 
 
 

Фрушка горо, од Бога си прослављена 

са величанством твојих шестнаест манастира. 
Васкрснуће опет, духу, души даје 
манастир Бешеново православну снагу. 
 
Васкрснула је црква. Звоно песму поје. 
Плакала сам када на куполу ставише Крст. 
Обновљена црква снагом и славом греје и зрачи. 
Раскошном лепотом и величанством подижу 
 
манастиру славу и хвалу оснивачу Драгутину. 
Арханђелима моћним, Михајлу и Гаврилу. 
Кирик и Јулита – велики свети исцелитељи. 
Њихова слава у лето – духовни ореол, свето чудо. 
 
И окупља се народ верни у обновљеном манастиру. 
Хришћанску снагу он у наша срца улива. 
Под куполама нас гледа Бог и Спаситељ. 
Радост и нада у молитвама нас целива. 
 
Храбро и моћно, да штити легендарну светињу 
људи са љубављу, подигли је из пепела. 
Арханђели моћни – спасиоци и заштитници. 
Бешеново – ново, од даривања је подигнуто. 
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Снежана Танић (Параћин) 
 
 
 
 

СА ЗВОНИКА ФРУШКОГОРСКИХ 
 
 
 

Са звоника песма се разлеже, 

ехо у походе зове, 
Светом Фрушком гором 
Молитве да примим нове. 
 
Љубав Божија 
Душу испунила, 
Светом Фрушком гором 
Даром подарила. 
 
Синове моје 
саборности да подучим, 
Светом Фрушком гором 
као млеком задојим. 
 
Богу нек је хвала, 
Што ме доведе у Бешеново, 
Светом Фрушком гором 
Миром, испуњење ми Христово. 
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Естер Терзин (Кикинда) 
 
 
 
 

ТВОЈЕ МЕ ОЧИ ПРАТЕ 
 
 
 

Боже! Где да те тражим?! 

У камену... Цвету... Ил' водопаду, који се руши?! 
Узалуд трагам за твојим ликом, 
ако те нема у мојој души! 
Могу ли препознати твоје очи 
на неком невином, детињем лицу, 
ако те нема скривеног овде, 
дубоко, негде у моме срцу?! 
Могу ли чути шапат твој благи, 
који ми животне смернице даје, 
ако је моја молитва пуста... 
Само дукати пред очима сјаје!? 
Боже, помилуј руком, 
свако своје залутало чељаде! 
Нек осете твоју благост у коси, 
нека се твојом љубављу сладе! 
Знам да си ту, свуд око мене... 
Поглед ми није потребан за те! 
На овом моме земаљском путу, 
Твоје ме очи будно прате! 
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Аћим Тодоровић (Власеница, Република Српска) 
 
 
 
 

ФРУШКОГОРСКА ЛИТУРГИЈА 
 
 
 

Блиjедуњава свјетлост разређује тмину 

из кондира дана на обзорју цури. 
По небеском своду снене зв'језде гину, 
у прикрајку неба млад се мјесец жури. 
 
У даљини ничу фрушкогорске шумe, 
ожедњелим листом измаглицу пију, 
мир јутарњи грабе и тишину круне. 
Шапутањем траве поју литургију. 
 
Зора чокот снажи, румени у вину, 
у Христову крв се сласт божанска слива. 
Кроз врхове крошњи к небу, у висину 
дижу се звоници с древних манастира. 
 
Одјекују звона, звук се моћно шири, 
низ планинске косе свиленкастим звуком, 
са руменог жара свети тамјан мири 
Господ кади пр'јестол својом светом руком, 
 
а анђели поју тихо с неба плава; 
уздижу се псалми, служи причест света: 
Амин! „Фрушка горо Богу нек' је слава“ 
на во вјеки вјеков и многаја љета! 
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Љиљана Тодоровић (Влајковац) 
 
 
 
 

МОЈЕ СУ ОЧИ ГЛЕДАЛЕ БОГА 
 
 
 

Моје су очи гледале Бога 

када ме је даривао и када ми је праштао 
и никада, никада нисам га кривила  
за патњу и бол срца мога, 
јер са њим трговине нема. 
Он је знао да сам милосрдна била и да сам скривила. 
 
Моје су очи гледале Бога 
некада пркосно, некада покорно слепо, 
верујући у његово праведно вагање грешника  
и он ме је усрдно избављао од удеса злога  
тајним знацима да постоји нешто свето и лепо, 
откинуто са дрвета живота као ситни плодови лешника. 
 
Моје су очи гледале Бога 
када ми је његова помоћ била потребна  
и када ме пламенови среће ненадано походе. 
И посла арханђеле своје, Гаврила и Михајла 
да ми са дрвеног звоника отшкринута врата отворе 
на рушевинама старог Бешенева у благослов да ме воде. 
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Милан Тодоровић (Смедерево) 
 

ХРИСТ 
 

Лице слично његовом, 

марама слична њеној 
 
Via Dolorosa,  
крвава стаза Јерусалима, 
ту је лице једног Бога  
сачувала Вероникина марама. 
Друга Голгота  
била је егзодус кроз  
зиму и албанска беспућа  
херојског народа мог.  
 
Прву опрашта и памти  
вечност и историја,  
када је осуђен и мучен, 
убијан један Бог. 
 
Црте његовог лика и на лицу су твом, 
у погледу, у осмеху, драги читаоче, мој, 
у бесмртној души, делу и Васкрсењу, 
у правди и истини, у једном Сретењу. 
 
Боју његових очију  
ослепели писац, ерудита из Аргентине, 
замишљао је често, пред сан,  
загледан у црне даљине, ходнике тмине. 
 
У дрвету времена  
урезано је 2016 годова, 
издат је Олимп, одана је тајна 
људских мана, паганских богова. 
 
И ако би се вратио једном, 
разапели би га, у име крста, опет, 
он старији 2016 година, 
ми као „пророци са мачем“, судије но икад боље.  
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Бошко Топић (САД) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРА 
 
 
 

Изнад Српске Војводине, златног мора, 

вечни чувар, бајна Фрушка гора, 
из питоме равнице планина израста, 
прекривена шумом од китњака храста. 
Фрушка гора дарује пробогату флору, 
бисерни украс од житнице мору, 
прелепога биља од свачијих жеља, 
лепотом предњачи породица орхидеја. 
Рајско гнездо дом, разноликих птица, 
најлепши ор'о крстач, детлић, сива сеница... 
животињског света Фрушка гора пуна, 
ретка дивља мачка, јазавац, златица куна... 
Винову лозу ту Римљани садили, 
Фрушкогорским вином, цареви се сладили... 
Бранко бајну планину песмом милов'о, 
делом вечности, мошти чува Стражилово. 
Света гора Атос, провослављу у недрима, 
српска Фрушка гора светосављу рима, 
под бледим месецом Срби ка северу, 
носе сећања, децу, иконе, часну веру. 
Измеђ' Саве-Дунава, бајној Фрушкој гори, 
граде цркве, манастире Срби добротвори, 
Божији храмови духовна нам потреба, 
чистом душом молитвом до звезданог неба. 
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Жељко Топрек (Теслић) 
 
 
 
 

НЕ ДИШЕШ, А ЖИВ 
 
 
 

Љубав до задње станице,  

на којој пресједамо на воз за вјечност!  
Mолим ти се Боже за поезију, свом душом својом! 
Хоћу с њоме свима од срца најбоље пожељети... 
Чим бих љепше, ако не пјесмом? 
Она ме научила како живот вољети! 
Куц куц, стигли смо, вријеме је за буђење! 
Не одустај ни онда кад осјетиш да ти Бог одмаже, 
у ствари, Он то не ради, 
да чини такво нешто био би само човјек. 
И ја сам један од таквих, 
не одустајем ни кад ми Бог одмаже. 
Напротив, и са том његовом гестом ми жели најбоље. 
Такав ти је човјек како га описах,  
и са њим Бог од којег продисах. 
Сви одреда постојимо да докажемо 
како и људи могу да воле... 
Ех, па да нас не љуби, давно би нас поништио. 
Да, баш тако, све нас, Оче, подједнако волиш. 
Да није Тебе, вјероватно нико никад не би ни живио. 
Пре живих створова Земљу једно јутро огрија Сунце. 
Један је, не постоје уопште више богова, 
за њега ми туче ово моје срце. 
Је л' тако Оче? Тако је, синовче,  
само удри, пјевај пјесму и кад ја имам других обавеза... 
од арбајта их човјек више нема времена ни писати,  
помислиш како ти и Бог одмаже. 
знам ја да он мисли и са овом гестом,  
мени, и свима око мене – само најбоље... 
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Момчило Момо Тубић (Трњаци, Бијељина) 
 
 
 
 

ПОМОЗИ БОГОРОДИЦЕ! 
 

 

 

Погледај мајко Богородице 

Сјајни ти Ореол од звијезда. 
Христова дјеца нема им броја 
Остају без топлога гнијезда. 
 
Лоши људи Ђавлом обузети 
Покренуше их на пут незнани. 
Ти, Светице милосрдна Дјево 
Помози им и од зла одбрани. 
 
На Земљи цјелој народ је сличан 
Само га неке ситнице дјеле, 
Не дај због тога да дође мржња 
и уништи Нације цијеле. 
 
Погледај Мајко те јадне људе 
На сваком лицу туга и мука 
То срце дира и немир прави 
Треба им правац и твоја рука. 
 
Помози Пресвета, подај воље 
Владарима да проблем ријеше. 
Нек’ размисле, због чега се гине 
Дали због тога што они грјеше? 
 
Можеш ли стати на пут тој злоби 
И протјеране Благословити 
Да на Свијету сваки пронађе 
Мјесто гдје ће вјечно срећан бити.  
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Весна Убавчић (Бризбејн, Аустралија) 

 
ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК' ЈЕ СЛАВА 
 

Фрушка Гора, Срем, равница, манастирска звона... 

моје мисли умивају се у одама очију очекивања, 
заведена таласима Пацифика, који купа дугине боје  
изнад Аустралског Континента, 
где гледам галебове у љубавном заносу, 
зову и на починак испраћају свемоћно Сунце, 
па полазе поезијом лепоте љубави, 
чије ће моћи обасјати олтаре очију оченаша 
и мене понети у умна унедрења...!!!  
 
Склопљених руку срце у душу умотавам у смишљењо 
ћутање  
молитве мимохода и целим бићем полетим према Богу. 
 
Извори суза се излише низ лице моје музе,  
па патње су те које у Свевида Дух утапам 
и откључавам вечне капије према спасењу. 
 
Бешеновачки Прњавор, Јазак, Раваница, Крушедол, Хопово 
Старо и Ново... 
Манастири који су ми духу блиски, мислима мојим се 
играју,  
па преко Анђела снове сна улепшавају. 
Док казаљке сата ткају трајање, душа ми молитвом Бога 
љуби, 
а моје стопе се стопише са просторима  
где долазе добре душе људске љубави. 
 
Моје породично стабло пустило је свој корен у подножју те 
лепе Фрушке Горе,  
па први молитвеник научих пошто пропричах, 
јер ми деда издвоји из календара најкраћу молитву, па је у 
пар речи сазда: 
“БОГУ НЕК' ЈЕ СЛАВА, а Богу ће то драго и мило бити, 
јер јеси ти мудрица мала која би и Библију научити знала.” 
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Весна Фекете (Сремски Карловци) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРА 
 
 
 

Беше некад острво у мору, 

неста мора, оста Фрушка гора. 
Кад је јадна остала без таласа, 
Бог јој посла жито да јој класа! 
Кад с` пучине одоше јој лађе, 
Бог јој посла грожђе, понајслађе! 
На камену када оста сама, 
Бог је целу одену шумама! 
Мислила је дуго та планина, 
како би се Богу захвалила. 
Црвен-чоту јави Бог с` висине, 
да привије уз себе светиње! 
Крушедол, Јазак, Беочин, Петковина, 
посташе највећа српска светковина! 
Привина Глава, Раковац, Бешеново, Шишатовац. 
К`о бисерна огрлица, Кувеждин, Дивша, Раваница... 
Врдник и Гргетег, душу крепи као лек! 
Карловачки богослови, анђеоске ноте шаљу, 
до Хопова чак се чује, када Богу запевају! 
Некад беше камење у мору, 
некад беше, сад га више нема, 
к`о шишарке скривене у бору, 
манастири красе Фрушку гору! 
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Љиљана Фијат (Нови Сад) 

 

 
 

ПОПУТ ЛУЧИ ПРОСИЈАВА 
 

 

Слава Богу, јер певах у манастиру који сам посетио,  

умилним гласом; очима које сањају оно што су виделе и оно 
непознато.  
Фрушку гору, са кровом уздигнутим, у земљу мало укопану.  
Ливаде, винограде, воћњаке и оранице, шуму листопадну. 
У Иригу, Ердевику, Илоку, Петроварадину, подруме вина. 
Изворишта потока Нештинског, Поторња, Шеловренац.  
Хопово, Крушедол, Јазак, средњовековних манастира 
венац. 
На почетку долине, између брегова, Бешеново,  
потпуно порушено, које се могло пронаћи  
само по дрхтају крила птичијих. Корова и високе траве 
прашуму.  
Темеље у мртвом загрљају и стрмоглаву. 
Сада ниче попут јабланова, пун је снаге као ситног праха, 
истоветно лучи просијава. Његова је слика дугачка, сјајна, 
поново. 
Нестварна, коју ниси могао ни гледајући, попут детета,  
кроз жуто, црвено, зелено стакло, видети. Постављеног 
између себе и света. 
Налик сунцу, звезди, као кад’ гледаш у лампу, белоглаву, 
сјајем покапану. 
Са небом – настрешницом од свиле. У којем има ватре 
Божије, 
када се звона за молитву огласе. 
Ја, безверан, који нисам веровао, ја, без наде,  
који се нисам надао, верујем, надам се.  
И слободан ходам по планинама, пољима, степама, 
пустињама, 
јер видех, од Едена, Фрушку гору и манастир Бешеново.  
Нек’ су на славу! 
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Зоран Херцег (Мачванска Митровица) 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО ВЕРУЈУЋА 
 
 

У шљивама и зрнима грозда,  

у шумама и стенама Фрушке горе,  
У дечјој игри и у песми дрозда,  
Православно таласа море...  
Вековима си нам, Духовна оаза мира,  
ниска, ал` те од вишљих нешто издваја,  
 
Молитве из твојих Манастира,  
стижу право до Божјих одаја... 
Палили су твоје Светиње вековне,  
злотвори туђи и домаћи, 
Мислећ` ваљда, кад Звона не звоне,  
да Веру своју, не умемо наћи... 
 
Ал` та се Вера Фрушком шири,  
дата нам је од Господа Бога, 
Он међ` молитвама Манастира живи  
и брине за сваког Раба свога...  
Крстови и Душе умирућих, гасили су упаљени мрак, 
Обасјавајући срца Верујућих,  
к`о најјачи сунчев зрак... 
 
Нама с Душом, је сијао к`о светионик,  
ту где беше Панонско море, 
Сваки Манастирски Звоник, наше Свете Фрушке горе... 
Ми јесмо мали, ал` нам јака Вера,  
к`о планински поток чиста, Добрим делима поплочана  
и љубављу за Исуса Христа... 
Заједно са Свештенством Манастира древних,  
ходимо тамо, где су прави пути 
Јер за Вернике Душа смерних,  
не завршава Живот чином Смрти!!! 
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Наташа Хервег (Берлин) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК’ ЈЕ ХВАЛА 
 

 

 

Гледам ово поље и равно и плодно.  

Зелена ми пучина око пуни угодно.  
А ти усред поља росом китиш сремски Атос, зоро,  
нек' је хвала Богу, Фрушка горо! 
 
Лутали су многи, лутам и ја сада,  
ослушкујем, пратим, својој мисли тражим мало хлада, 
међу твоје сени души тражим одушка. 
Нек' је хвала Богу, горо Фрушка! 
 
Узнеће се погажено, издигнуће урушено,  
пут ће наћи изгубљено, и кап воде осушено,  
а до крви завађено једног дана своју слогу, 
Фрушка горо, нек' је хвала Богу! 
 
У срцу ми васкрсава слика неба плава 
над мирном водом широког Дунава 
и несталих манастира привид, вечна им слава.  
Фрушка горо, Богу нек' је хвала! 
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Слободан Цвитковић (Шид) 
 
 
 
 

СРПСКА СВЕТА ГОРА 
 
 
 

Када сунцем обасјана зора заруди, 

фрушкогорјем, тим земаљским рајем. 
Светињи на молитву да похитају, 
манастирско мило звоно народ буди. 
 
Фрушка Горо, нека ти је вечна хвала, 
што у теби душа нађе спокоја и мира. 
Радост и срећу целом народу си дала, 
јер си пуна дивних српских манастира. 
 
Славна горо, Светиње те многе красе, 
од Крушедола до Привине Главе, 
и осталих старих манастира твојих, 
што род Бранковића поштују и славе. 
 
Свим људима сада је опет пуно срце. 
Сваки поносито показује своме сину, 
Бешеново, што васкрсну из пепела, 
наших славних Немањића задужбину. 
 
Фрушка Горо, Богу нек' је слава, 
што се Срби тобом поносе и диче. 
Тебе љуби свака крштена глава, 
јер у теби семе православља ниче. 
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Александар Цигановић (Сремска Митровица) 
 
 
 
 

ФРУШКА ГОРО, БОГУ НЕК` ЈЕ СЛАВА 
 
 
 

Фрушка гора, пуна манастира,  

Свака српска душа поноси се њима. 
Честити владари, верни своме роду, 
Уздигли су светиње у славу Господу. 
 
Краљ Драгутин Немањић, остало је слово, 
Сагради у Срему наше Бешеново. 
И Велику Ремету овај краљ подиже, 
Да молитве нашем Христу Богу ниже. 
 
Свети Бранковићи, породица дивна, 
Отац деспот Стефан, мајка Ангелина, 
Обнављали, градили, са своја два сина, 
Крушедол се вековима поносио њима.  
 
Свети Максим Бранковић, нек` се зна и ово,  
Подигао Старо и Ново Хопово. 
Свети Јован Бранковић, историја пише, 
Оснивач је Јаска и градитељ Дивше. 
 
Штиљановић Стефан тражећи свој мир,  
Саградио свети манастир Кувеждин. 
Монаси из Раче сву лепоту света, 
посветили манастиру Мала Ремета. 
 
У Врднику монаси саградише Раваницу,  
Светом кнезу Лазару вечну споменицу. 
Монаси из Жиче не жалише новац,  
Дароваше народу дивни Шишатовац. 
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Вук Бранковић, Змај Огњени, 
Слепог оца Гргура, потомак једини, 
За спасење душе и у Божју славу, 
Гргетег подиже, задужбину праву. 
 
Широм Фрушке Горе, светиње се нижу 
Са свих страна људи на молитву стижу, 
Петковица, Беочин и Привина Глава, 
Раковица, Фенек, Врањаш, Богу нек је слава. 
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Милан М. Цимбаљевић (Деспиће, Беране) 
 
 
 
 

ТИШИНА ТИШИНИ 
 
 
 

Долазим Ти, Фрушка горо. 

Бешенову у обнови. 
 
По навици, смјерно, тихо, 
долазим и одлазим сам. 
Тишина тишини; 
тишина тишину радо прима. 
 
Вјерујем себи и својим намјерама. 
Долазићу светињама у обнови. 
Оку небеском видљиво. 
 
И код нас овамо: 
 
Млади се село; 
Себи дарује цркву. 
Љубав све смјери. 
 
Чуј неба бруј: 
 
Звони са цркве. 
Храст се весели, њише; 
нешто му мило. 
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Милан Чорак (Вуковар)  
 
 
 
 

СВЕТА ГОРА 
 
 

Подигла се гора из равнице 

пружила се обалом Дунава, 
Фрушка гора понос нашег Срема 
простире се испод неба плава. 
 
Света Гора дадоше јој име 
манастире у њој изградише, 
све у Славу нашега Господа 
да се наша вера не избрише. 
 
Манастири ту су од давнина 
ти сведоци нашег постојања, 
извор вере и нашег опстанка 
знаци Божији нашега трајања. 
 
Слава Богу, слава Фрушкој гори 
том олтару где веру славимо. 
Свак је мио ко овамо дође 
да се скупа Богу помолимо. 
 
Срцу своме да даш олакшање 
души својој ту да нађеш мира, 
у молитви Богу и свецима 
Фрушкогорских дивних манастира. 
 
Свето место вере Православне 
свак у теби своје место има, 
манастире у свој скут привила 
па их тако чуваш вековима. 
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Зорка Чордашевић (Франкфурт) 
 
 
 
 

ФРУШКОГОРСКИ БИСЕРИ 
 
 
 
 

Пропланцима твојим погледе простире 

од некрста крије, згодно мјесто тражи, 
напаћеном роду душе да оснажи 
врли краљ Драгутин гради манастире. 
 
Ноћима не спава, мирне снове кида 
мудре мисли твори, моли Архангеле 
да пронађу мјесто за темеље бијеле, 
ктитор, краљ Драгутин манастире зида.  
 
Литицама цвијетним гдје жубори зденац 
све један, по један ко бисере ниже, 
своје стадо скупља да је Богу ближе 
Фрушком гором бљесну манастирски вијенац. 
 
Од тада над тобом свиће зора плава 
анђели ти поју, даноноћно бдију, 
за спас српског рода, за вјечну Србију 
у част Светог Тројства, Богу нек је Слава! 
 
Литургије ехо у небеса језди. 
Светосавском стазом вјерници ти газе, 
покорно и смјерно олтару прилазе 
док ти осмјех шаљеш на Врачару Звијезди. 
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Слободан М. Чуровић (Бијело Поље) 
 
 
 
 

ВАСРКШЊА 
 
 
 

Васкрсао Син је у љубави Оца 

Да постане вечност вечности светлине, 
Да победи смртно и објави свету, 
Љубав људском роду, 
Смисао донесе. 
 
Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е! 
 
На Голготи страха слаботињу виде 
Незнање зависти и подлости света, 
Јагње кротко лепо, младости и наде 
Све што оцем стече 
Спасењем нам даде, 
Да путањом Крста у небо узнесе. 
 
Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е! 
 
Баш као што рече свануо је опет 
Да нама потече живот од живота, 
Јединоистинит и Јединосмислен 
Вазнео је душу до скута му Оца,  
Васионом Радост да узнесе. 
 
Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С Е! 
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Сања Шкорић (Футог) 
 
 
 
 

СЛАВА 
 
 
 
 

Поново звоне звона, 

одјекује њихов свечани пој. 
Слава се у кућама спрема,  
а ње, која би да слави, више нема. 
 
А као јуче беше тај дан, 
када је ситним корацима срећна ишла 
да ода пошту свом девојаштву и младости 
и овај дан проведе у великој радости. 
 
Ал’ ништа вечно није, 
све кратко траје. 
Ње нема више да слави, 
мада је често ту негде, у мојој глави. 
 
Зато данас, уместо ње, славим ја. 
Биће као да је ту још она 
која чува своје дане прошле. 
А ја ћу да се смејем овима који долазе 
и правићу се да сати и дани никада не пролазе. 
 
Срешћемо се ми тамо, где се небо клања 
поносној Фрушкој гори, 
где свете тајне вечно трају 
и где се славе забораву никад не дају! 
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ОДЛУКА ЖИРИЈА КОНКУРСА „ФРУШКА ГОРО, БОГУ 
НЕК` ЈЕ СЛАВА“ 

 
 
 СВЕ песме објављене у овој збирци стигле су на 
конкурс „Фрушка горо, Богу нек` је слава,  који је 
манастир Бешеново расписао протекле 2015. године. Јавило 
се 140 песника са исто толико песама из целе Србије, из 
земаља у њеном окружењу и свих крајева света у којима 
Срби живе. 
 Жири у којем су били један од најпознатијих 
савремених српских песника Благоје Баковић, 
 прошлогодишња победница конкурса „Бешеновска 
приношења“, песникиња Јованка Новаковић Перге, и 
игуман манастира Бешеново, архимандрит Арсеније Матић, 
одлучио је да  112 песма заслужује да буде објављено у 
овој збирци.  
 Истовремено, једногласно је одлучио да додели 
следећа признања конкурса „Фрушка горо,  Богу нек` је 
слава“:  
 

 Прва награда: 

 ПОХВАЛНО СЛОВО ФРУШКОЈ ГОРИ – Владимир Јовић  

 Друга награда: 

 МАНАСТИР БЕШЕНОВО – Јасна Арбанас 

 Трећа награда: ФРУШКОМ ГОРОМ ТАМЈАН МИРИ – 

 Миленко Бобић 

 Специјалне награде: 

 ФРУШКОГОРСКИ БИСЕРИ – Зорка Чордашевић 

 ПСАЛАМ ЗА ФРУШКУ – Бошко Ломовић 

 СНАГА ВЕРЕ – Горјана Ана Дабић 

 СВЕТА ФРУШКА ГОРА – Весна Бобић   
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САДРЖАЈ: 
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За подршку и помоћ не само у штампању ове збирке, већ и 

установљивању едиције „Бешеновска приношења“ чији је 
она део и организацији истоимене песничке манифестације 
у нашем манастиру, најусрдније благодаримо: 
 
 Покрајинском Секретаријату за културу и 
 информисање АП Војводине 
 
 Компанији „Новости“ из Београда 
 
 Штампарији МАМИГО ПЛУС из Земуна и господину 
 mr ph Милану Поповићу из Београда 
 
 Издавачкој кући „Прометеј“ из Новог Сада 
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