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ОСМОВЕКОВНО ПЕСНИЧКО ПРИЧЕШЋЕ 

И ове године родила је благородна и плодородна 

њива Бешеновска. Песници су дали плодове свога 

духа и свога надахнућа. 

Као што је фрушка гора кроз векове родила 

манастирима и са Неба на земљу спустила 

милост Божију, тако су се и песници, и овога 

пута, одазвали  Бешеновском звону и принели 

зреле плодове ума, духа и језика. 

Овај свет и све у њему, видљиво и невидљиво, 

јесте једно велико и изобилно богојављење. На 

човеку је да на свако то богојављење одговори 

својим богослужењем. 

Песници окупљени око осмовековног нашег 

Христаништа, по мери свога дара, одговорили 

су својим богослужењима и дали свој допринос 

прослави овог нашег великог јубилеја и нашега 

хришћанскога боготражитељскога пута и 

исходишта.  

Свак је од њих узидао по једну циглу своје 

песничке и боготражитељске вере и подигао се 
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за једну малу степеницу на свом животном и 

песничком искуству, доживљају и надахнућу. Сви 

су у овој стваралачкој авантури заслужили и 

добили статус пчеле која по цвећу свога дара и 

духа сакупља восак за свећу наше вере која ево 

већ традиционално светли у лаври Бешенова. 

Том светлошћу језика и поезије обасјава наш 

Христоносни, Светосавски пут на оба света, 

пут који су нам утабали наши преци, за спас 

свих нас и наших потомака. 

Зато ова књига и јесте врста песничког 

осмовековног причешћа.  

Благоје Баковић, председник жирија конкурса 
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Ратко Поповић (Челинац) 

      

СИМЕОН МИРОТОЧИВИ 

 

 

Предао си царску круну  

Сишао са српског трона 

Заблистô кô икона 

У мантији Симеона 

 

У деветој деценији 

Ти  на Свету гору стиже 

По промисли сина Саве 

Ту највећи храм подиже 

 

Живио си у келији 

Молио се свако вече 

Бог је хтио да из твојих 

Светих мошти миро тече 

 

Ти си извор надахнућа 

Слатки мед у српском саћу 

Док ти тијело миром точи 
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Над њим Сава мири браћу 

И узор си владарима 

Смијерни слуга живог Бога 

Најслађе је свето грожђе 

Поникло из гроба твога 

 

Док идемо путем твојим 

Господ ће нам видат ране 

Србија је Христилиште 

И вјечно ће да остане 
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Лидија Ракочевић (Београд) 

 

 

У ПОВОЈУ 

 

Гледам у природу, 

клесану изазовом, 

из секутића слонове кости 

ужегао тамјан завета. 

 

Хромо стопало, 

вековима оковано, 

аршином крви 

мери дух православља. 

 

Жртва у повоју 

хиландарских звона. 

 

Три прста у бурми пакта, 
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страдалници. 

Постеља ћутања 

у  духу умирућем. 

 

Поклич са Свете горе! 

 

Гологлави монаси 

у чаши вина  

покорише демоне. 

 

Олтар у очима Свевидећег 

кличе земљи, 

насушној... 
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Божидар Пешев (Београд) 

 

ПОСЛАНИЦА 

1219 – 2019. 

 

Створени Твојом руком, промисли и снагом, 

изникоше свемир, звезде и планете, 

а са њима Земља, којој живот даде, 

речи на почетку постадоше свете. 

 

Под престолом Твојим ширила се љубав, 

засветлеше бескрај и кристалне зоре. 

Затим си човека васиони дао 

да се за чистоту своје душе бори. 

 

Низала се столећа кô бисерне ниске 

кад се роди Растко, Свети Сава мудри, 

и подари Цркву, веру православну 

да у благостању тече живот худи. 
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Подиже Хиландар, манастире многе, 

изгради и школе свом послушном стаду, 

написа законе, све Теби по вољи, 

и народу српском тад подари наду. 

 

Прохујаше векови као трептај ока 

од кад гори жижак истините вере. 

Свети Сава сада у врачарском храму 

шири руке своје да грехове спере. 

И Господа моли за напредак, живот, 

за Косово свето, за сав српски род: 

 

„Молим Те, поштеди овај народ грешни, 

и скини, разреши злу његову коб!― 
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Милан Чорак (Вуковар) 

 

МОЛИТВА ЗА КОСОВО 

 

Молитвом те зазивамо, Свевишњи, 

Тебе који си сина свог прворођеног 

дао за спасење грешне душе наше, 

помози нам и сада док облаци црни 

отаџбину  муњом и громом плаше. 

 

Теби увек одани у молитви својој,  

док  нам душмани корене кидају, 

душу напаћену и болну Теби дајемо, 

ми се Теби покорно молимо за спас 

да овде на своме живимо и трајемо. 

 

Ми нисмо грешни у свом постојању, 

али нам душмани грехове приписују, 

на нашој земљи светиње нам руше, 



14 

 

своја зла хоће нама на терет да ставе, 

да нам узму све и нашу веру из душе. 

 

На овој светој земљи косовских јунака 

још увек храмови наше корене чувају, 

векови оставише наших предака трагове, 

душмани затиру све што смо створили,  

руше нам светиње, манастире и гробове. 

 

Зато Те молитвом зазивамо, Господе, 

снагом љубави Твоје снагу нам дај, 

помози да спасимо оно што је остало, 

да наша земља света не остане пуста, 

за њу је вековима наше срце куцало. 
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Витомир Стевановић (Добој) 

 

ФРЕСКОПИС 

 

Сред Божијег храма подигнуте скеле 

И на њима сликар богомданим даром 

Осликава живопис на зидове бијеле 

И спаја их фрескама с високим олтаром. 

 

Па за олтар бијелу с плавом бојом спаја 

И искусним оком у нијансе гледа, 

За ореол ножем лагано одваја 

Листиће од злата и у круг их ређа. 

 

Олтарску апсиду том бојом обоји, 

Па се чини да је кô небеса чиста, 

А у њој ореол позлаћен стоји 

И у ореолу лик Исуса Христа. 
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Уморном руком, кад фреску ослика, 

Прекрсти се, па се потом са скеле спусти, 

Затим пажљиво гледа издалека 

И молитву тихо Господу изусти. 

 

Захвали се Богу што му снаге оста, 

Што око и рука клонули му нису, 

А вијековима послије вијерника ће доста 

Дивити се у храму овом фрескопису. 
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Милан Криловић (Нови Сад) 

 

ЧОВЕЧЕ БОЖИЈИ 

 

Човече Божији, понизан буди пред универзумом, 

Кратког је даха гордост, 

Душу смири, владај телом својим, бистрим умом 

Гуши подлост, храни опрост. 

 

Божији човече, узде су за говече, чувај плодност, 

Блудници развратни у сутон 

Гласници су чемера, немају будућност ни 

прошлост, 

Мера је усавршење и успон. 

 

Човече Божији, не чини мржњу заветом и 

заклетвом, 

Светлост љубави пронађи, 

Гради природним поретком, буди се са молитвом, 

Увек се нађи сестрама и браћи. 
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Божији човече, идоли твоји свеколики протуве су 

ђавоље, 

Буди свој и Његов бићеш, 

У нади и срећи са својима биће ти у векове 

најбоље, 

Гајећи грожђе за причест. 

 

Човече Божији, не гледај на грамзиве у сласти и 

страсти, 

Децу своју учи доброти, 

Подај и помози другоме, а правду остави небеској 

власти,  

Уживај и радуј се тој лепоти. 

Роди се човече, веруј човече, умри човече, живи 

човече, 

Немај пизму, никоме не науди, 

Рађај човече, гради човече, воли човече, поштуј 

човече,   

На завиди доконима и залуднима. 
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Недељко М. Рајак (Херцег Нови) 

 

ЖИВОТ 

 

Кажу да живот романе пише, 

Можда је тачно, нисам баш вичан, 

Али сам сигуран да смисла нема 

Живјети живот половичан. 

 

Ако га живиш испуњен духом 

И с вјером да увијек постоји веће, 

Поштењем људским, Божијом правдом, 

Само ћеш доћи до праве среће. 

 

Право на живот свима је дано, 

Свако га живи на начин свој, 

Али само храбри и одабрани 

На крају добију одлучни бој. 
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Радојица Перишић (Нова Варош) 

 

НЕВИДЉИВ ЈЕ ПОМЕРАЧ ОБЛАКА 

 

Невидљив је померач облака, 

Иако га тражим с оба ока; 

Није видљив или ја поглед немам 

Који види даље од мог скока! 

 

Невидна су облакова леђа, 

Горња страна која види горе; 

Није видан ветар над облаком 

Нити капља која пуни море. 

 

Невидне су слутња и најава 

Да ће облак нестати сливањем; 

Није видно месечина-светло 

Укривено облачним скривањем. 

Није видна Даница у сутон 
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Ако облак засени јој лице; 

Невидна је али знамо да плови 

Врхом неба до дневне ивице. 

 

Све невидно, скривено и тајно, 

Приземљено човечијој мери, 

Али је видно душевноме оку, 

Промишљењу, свевидећој вери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Драгица Драга Грбић (Вишеград) 

 

ПОЈ 

 

И оствари се промисао твоја 

Слово трајно твог имена 

Од Бога си измолио 

Свети Саво 

Самосталност цркве наше 

Да имамо 

 

Осам вијекова нашег Христилишта 

Појемо 

Бројаницом љубави вјеру чувамо 

Молитву Богу уздижемо 

Поје наше Христилиште 

Од тог поја смиље расте по планини 

И ријека шапће молитву мира 

Камење о слози збори 
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И свијеће весело горе 

Слава Богу на висини 

 

Свети Саво још не гасне 

Ријеч твоја и кораци 

И још поју твоји ђаци 

Молитву капљемо 

Да нас грије 

Да нас брани 

Од невјере 

Од немани 
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Мирјана Марковић (Сремска Митровица)  

 

ДУША С КОСОВА НЕ МОЖЕ НИКАДА УТЕЋИ 

 

Могу да ти продам 

јабуке, малине и шљиве, 

или на поклон да ти их дам, 

али не могу да ти продам  

села, градове, цркве и манастире, 

то никоме не поклањам. 

Могу да ти гозбу царску приредим,  

да вино рујно пијемо целу ноћ, 

кору хлеба с тобом да поделим, 

али знај – 

у мојој кући ја сам домаћин, а ти си гост. 

Могу да ти испричам причу 

што се у књигохранилиштима  

од Стројимира и Гојника 

у златовез векова исписује, 
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да знаш ко су ми били преци, 

али не могу Лазарев завет  

да заборавим, 

јер душа моја с Косова  не може никада утећи. 

Могу да ти испевам песму о Милици 

што је збирала велмоштво у најтежем трену 

српског постања, 

али не могу божуре да ти уберем, 

њих су на Косову пољу посадиле  

моја сестра, љуба и мајка. 

Могу да ти причам о Бранковићу и Обилићу, 

о издаји и јунаштву, 

о томе шта је реч 

када се некоме да, 

али упамти добро – 

Косово је светиња српскога рода 

и не може нико да га узме нити да га прода! 
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Нада Хаџи-Перић (Београд) 

 

НА РЕЦИ ЈОРДАНУ 

 

Исконском се вером испуне груди 

пред Јорданом, том светом реком, 

и нека се нова снага пробуди 

у срцу с Христом Богочовеком. 

 

Река мирна, а свако у свом виру, 

вода протиче отежала, блатна, 

од грехова људских што ту умиру, 

погружењем у кошуљи од платна. 

 

Над светом реком голубица лети, 

бела кô први снег у младој гори, 

радост Светог Духа се ту осети, 

налик зраку јутра што болном зори. 

Светлост небеска у простору бљешти, 
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куполе се то Храма златом сјаје, 

на тој земљи и наш је Сава Свети 

подигао цркву да нам вера траје. 

 

Части светости донео је роду, 

усадио наш корен православља, 

крстом је освештао нашу воду, 

да се и нама драги Господ јавља. 

 

Бог се јавља да вера нам ојача, 

она која дотиче с Јордана, 

што са исконом бујице надјача, 

та вера наша – вера православна. 
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Милоје Вељовић (Београд) 

 

ЂУРЂЕВДАНСКА ЗДРАВИЦА 

 

Бога зовем и кандило палим, 

Колач ломим с родитељем старим, 

Сузне очи сијају кô злато — 

Тешко бреме судбином нам дато! 

 

Славу дижем уз помоћ синова, 

Историју чувам прадедова, 

Уз икону, прекадњу и свећу — 

Другачије не умем и нећу! 

 

Светом Ђорђу за здравље се молим, 

Све народе овог света волим, 

Али српском, коме и сам припадам, 

Овог дана из срца наздрављам! 

Чаша вина софром ће да кружи, 
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Као мелем свима ће да служи, 

Тамјаном ће мирисати двори — 

Све док свећа посве не изгори! 

 

Крсна славо, сакриј ме од свега, 

Окади ми брата почившега, 

Сетом води до умрле мајке — 

Чувај моју својту и рођаке! 

 

Захвалан ћу до гроба ти бити, 

Док битишем с браћом те славити, 

Нека по добром име ти се чује — 

Буди чувар српске традиције! 
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Рада Јањушић (Добој) 

   

НАУЧИТЕ, МАЈКЕ, СВОЈУ ДЈЕЦУ 

 

Ништа љепше од молитве нема, 

научите, мајке, своју дјецу 

да се Часним крстом осјењују 

и отворе душу сваком свецу. 

 

Да причешћем чисте срце своје 

од отрова који вид помути. 

До невоље однијеће их гријеси – 

да је тако они и не слуте. 

 

Реците им да је живот чудо, 

некад оштар, попут сјајног мача. 

Све се мијења, окреће и тече, 

биће смијеха, а биће и плача. 

Жалићемо, можда, једног дана 
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што је суза више него смијеха, 

што их нисмо научиле рано 

одвојити врлине од гријеха. 

 

Нека знају: само вјера даје, 

Исус Христос и Мајка на небу, 

да осјете божанствену радост 

и када су на води и хљебу. 

 

Научимо, мајке, нашу дјецу 

да се сјете Бога сваког дана, 

и не дајмо – за њихово добро – 

да им вјера буде успавана. 
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Биљана Добриловић (Добој) 

  

КРСНА СЛАВА 

 

На зиду кандило, мајка жижак пали, 

Обасја икону, свјетлост пред крстом. 

О, како смо, Боже, ми пред Тобом мали, 

Клањамо се Теби крстећи се тропрстом. 

 

Славо, наша заштитнице, ми ти се молимо – 

Окај нас пред Оцем, овако малене, 

Са љубављу ми те искрено славимо 

И ни за ким нисмо тако занесене. 

 

Стари отац узима са стола погачу, 

Љубећи је и са стрепњом на сто је положи, 

Домаћица приђе, одложи варјачу 

И понесе тамјан да брикет заложи. 
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Са срепњом упали свијећу славе крсне 

Да се кроз молитву Господу обрати, 

Подигну кољиво од пшенице врсне 

Да срећа домаћина и укућане прати. 

 

Гости у весељу помоле се Богу, 

Захвале домаћину и Богочувару, 

А онда поштење дочекају с ногу, 

Здравицу уз благослов и навику стару. 
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Драгољуб Јанојлић (Смедеревска Паланка) 

 

СУНЦЕ СЛОБОДЕ 

 

Нижу се векови православља 

И све је у темељ вере стало 

Ничу манастири, множе се свете воде 

Из земље израњају црквишта 

Над њима крстови лебде 

Звона оглашавају јутрење 

Верници се пред свецима моле 

И тако од памтивека. 

 

У венцу историје догађаја много 

И сви они православљем зраче 

Орашачка зора сванула је с крстом 

Над колевком устанка тамјан је мирисô 

Под вождов барјак Србија је стала 

Да ропски јарам збаци са плећа 

И кретоше јунаци, гуслари и певачи 
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Сви као један ка сунцу слободе 

У црквама древним воштанице пламте 

Устаницима храбрим да осветле пут 

С небеског олтара Свети Сава гледа 

С њим је кнез Лазар са оба сина 

Ту су и други светитељи наши 

И све свете горе редом 

Цркве-брвнаре у њима скрите 

До плавог неба порасле 

И свом снагом објаву слободе звоне 

Да кандила више жишку не крију 

Доста је зулума и зулумћара било 

Али, нажалост, и данас их још има. 

 

Пале манастире, руше цркве 

Колевку Српства би да отму 

Али  варају се грдно – 

Косово и православље 

Срби у срцу носе. 
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Никица Банић (Инђија) 

 

САВИНО И НАШЕ ХРИСТАНИШТЕ 

 

Високога беше рода, али животу се не прода, 

Живот није што се живи, већ свакодневица што 

нас кињи. 

 

Погледај на небо, живот је тамо, ако не мислиш 

тако, 

не замери, ни родити се ниси требô – од прве је то 

спознао. 

 

У земљу је стално гледао, слушао је како жене 

пракљачама  

на потоку рубље своје туку, од куће се већ 

одмакао,  

оне и даље по туку,  ишао је по камену,  

зашао је поврх смиља, прескакао зверињаке, 

корацима душу шибô  
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док је није избелио и на Свету гору стигô. 

 

Таласи му помогоше, на обалу га одбацише, 

подарише светилишту, 

затечен тиме оста, занемео, у грлу му реч не 

оста: 

„Чисто небо, чиста душа попуниће христаниште.― 
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Милорад Мишо Куљић (Стари Лединци)  

 

 

ХУМСКЕ МЕТАМОРФОЗЕ (1219 – 2019) 

 

Станград Сава у Стон освештао 

да столује Епархијом хумском. 

На Горици манастир саздао, 

чувао га зидином бедемском. 

 

Самосвојна ово би оаза: 

непресушних водних источника, 

плодне земље, млинова, магаза 

и узноса духа подвижника. 

 

Епископи Стоном столоваше, 

Пељешац би круном правосавља. 

Хиландарци њиме се гостише 

кад им даде царска хрисовуља. 
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Даривао цар Душан је силни, 

а и други славни Немањићи 

и латинске цркве у близини, 

па да браћи буду од помоћи. 

 

За турске су силне империје 

Дубровчани Стона посвојили, 

плаћали су њиме харачлије, 

сав султанат Стоном осолили. 

 

Потомци се славних парохијана 

другачије од предака моле, 

помогла им у том браћа даривана 

па сад славе латинске симболе. 
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Сунчица Радуловић Торбица (Нови Сад) 

 

СТУДЕНИЧКО ВРЕЛО 

 

Колико вере у твом оку, зографе брате, 

Док суши се малтер и плавет византијска. 

На студеничком зиду зашло је сунце 

и сванула боја ноћног неба изнад Витлејема. 

А крст је стожер неба и пласт света. 

Светли испод златних звезда јеванђеоска прича  

и Богочовек у небеском огледалу вечности,  

на чијем лицу сија победа над смрћу 

у дубоком миру вековне земаљске тишине. 

 

У свечаном чину победе вечности  

и постељици рађања незалазне светлости вере, 

у вапају за милости и миром, 

у молитви скрушено сведоче Чуду 

пророци са свицима, анђели у плачу, 
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свита жена јерусалимских 

и апостоли крај Богомајке храбрости. 

 

Из плаветнила точи мир у душу. 

Пред славом васкрсава и мисао да нема губитка  

и да смо вечно разапети већ даном рођења 

у жељи да врч земаљске радости испијамо,  

све до просветљења на свакодневној служби 

истином која васкрсава древну мисао  

о чину победе над собом, док се поравнава време 

у тој тачки, 

у којој се секу вертикала неба и хоризонтала 

света. 
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Мило Радов (Подгорица) 

 

ТИ ЋЕШ ТЕЋИ У ОКЕАН СЛАВЕ 

 

Кренули су да те пале, цијепају, 

два вијека да ти потру, да самељу. 

Од истих ће помоћ добит, добро знају, 

и крв даће да испуне туђу жељу. 

 

ТИ СИ ОКЕАН БЕСКОНЕЧНИ, 

А ЈА ПЛОВЕЦ БЕЗ ВЕСАЛАХ. 

 

Како Богу свемогућем поћи, како? 

Како Ловћен да потуриш с твојих плећа? 

Вратит браћу залуталу – није лако! 

Како небу предати се – без свијећа? 

 

ОД НЕВЈЕРНИХ СВОЈ РОД БРАНИ, 

С ОТИМ ВИЈЕНАЦ СЛАВЕ ХРАНИ. 
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Огледало да ти сломе, и забране, 

лучу да ти сатанишу, низ друм гоне, 

вијенац ти трнов плету – што остане 

да помену придодају. И зазвоне! 

 

ТИ ЋЕШ ТЕЋИ У ОКЕАН СЛАВЕ 

ДОК СЕ МУДРЕ НА ТЕ КРУНЕ ГЛАВЕ. 
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Аранка Киш (Суботица) 

 

МАНАСТИР 

 

У тишини твојих времешних зидова 

Који на себи носе ране прошлости 

Проналазим мир неопходни 

Нечујни врисак  

Душом ми се пролама 

Смирује га мирис тамјана 

Кроз прозоре се прелама 

Окаснели сунчев зрак 

По кожи оставља  

Топлих боја благ траг 

У очима суза благост шири 

Сигурност твојих зидова 

Од бола нежно ме штити 

На уснама речи 

Шапат тих 



45 

 

Молитва за мене 

Нас 

За њих 

Манастир даје благослов 

За душевни мир 
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Ђурица Еделински (Привина Глава) 

  

ХРИСТАНИШТЕ БЕШЕНОВО 

 

Христова вера осам векова победу слави 

Разрушену светињу из пепела новом направи 

Извором свете воде веру да окрепи   

Славу краља Срема Драгутина Немањића да 

каменом обнови 

Ту на Светој Фрушкој гори у царству тишине 

Имена Светих архангела Михаила и Гаврила веру 

да чувају 

На ползу  рода часног верујућег 

И у част Христових мученика 

Што  храбро Христову веру не одрекоше 

Тела земна  олтару бесмртности приложише 

Епитаф мучеништва Свети Кирк и Јулита  крвљу 

написаше. 
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Бешеновски манастир светиња за навек поста 

Еремити да га светим појем славе 

Шума корен свете вере младицама занавља 

Ерозију Хрићанства  спречава 

Новим охолим душманима као да чита опело 

Од  бахате силе...Силније је Божје дело! 

Ви грешници који се против Христа борите 

Од залудне мржње одустаните! 
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Драгиша Ераковић (Ниш) 

 

„НЕСТАЛОМ“ МАНАСТИРУ 

 

Било је давно 

Било је некада 

Зна се да је био 

Манастир 

Сада га нема 

Порушили га 

Запалили 

Опљачкали 

Људи направили 

Нељуди разорили 

А живи у људима 

У сећању приче 

И тако постоји 

Тврђи од камена 

Још увек живи 

Постојан као молитва 
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Милојка Јеловац (Пљевља) 

 

КОСОВО МОЈЕ 

 

Опет ћу, ево, писати о теби, 

Косово моје, муком разапето, 

црни се облак сручио на те, 

а ти си поље широко и свето... 

 

Поново цвиле црвени божури, 

док тужно ћуте порушена гробља, 

задушне свијеће на њима не горе, 

за мртве душе нашега робља... 

 

Иконе плачу, ријеке стале, 

не свиће зора са Газиместана, 

колико вијекова зулуме трпиш, 

никако не зараста најболнија рана... 
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Косовка Дјевојка косе своје чупа, 

не носи крчаг у десници руци, 

милује божуре, сузом их залива, 

сама је сада у својој муци... 

 

Косово моје, да ли ме чујеш, 

од Косовске битке до данашњег дана, 

муко народа и светиња наших, 

претешка рано поново задана... 
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Марина Баошић Чворовић (Земун) 

 

БОЖЕ, ХВАЛА ТИ 

 

Накрпих душу гресима силним, 

незнањем за хвалу када се пости, 

молим гласом кајања, умилним – 

Боже, хвала ти, помилуј, опрости! 

 

Свесна да речима као сабљом 

повређујем драге, а не желим, 

дух ми умире нељубав капљом, 

а желим силно љубав да делим. 

 

Помози ми да се вратим опет 

на стазе посуте прахом вере, 

да ме обиђе отуђења свет 

и да ми радост плодове бере. 

 

Помози да се мир душе врати, 

хвала, Господе, волећу знати, 

молим да ме Твој благослов прати, 

за позитивне мисли, Боже, хвала ти! 
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Живка Торбица (Кикинда) 

 

НАЈРАДОСНИЈИ ДАН 

 

Над Витлејемом звезда стала, 

пећину је обасјала, 

на постељи свој од сламе, 

ту где стока разна бива, 

родила је Марија Божијега сина. 

Радујте се, људи, нека се вест шири, 

заиграјте звезде, певајте пастири! 

Родио се Исус, пронесите глас, 

наших грешних душа једини је спас. 

Домаћине, весели се! 

У кући ти свега било, 

деце, здравља, њиве родне, 

добре стоке, среће, слоге! 
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У амбаре једва стало 

и свуда ти преливало! 

Бадње вече, радост ваша, 

Спаситељу, надо наша! 
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Драгана Симић (Београд) 

 

ЛИЦЕ ГРЕШНО УТАПАМ 

 

(Написано на Галилејском језеру 2014. године, 

након крштења на Јордану) 

 

Глас немушти, присуство 

Назирем иза сања, 

Привиди титрају визијом 

Врелог песка и стола 

Спржених примислима 

Наранџастих бескрајности. 

 

Жеђ небеска изгони 

Мостовима пресахлих река 

Умртвљених оаза  

Страдалаца обојених 

Вечношћу Горе синајске 
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Из чијих брда тече 

Врела крв изгнаника. 

 

Тамо у олуји пешчаној 

Заковитлана вољом Божијом 

Предадох се. 

 

Изнад очију мојих отеклих 

Небо језди на крилима 

Голуба небеског, лепрша 

Читав један потоп – 

Јездим током јорданским 

Распамећена  врелином  

Зрнца пустињска удишем 

Гушена, смождена. 

 

Ја, раба Божија, 

Лице грешно утапам 

Три пута прихваћена. 
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Срећко Алексић (Београд) 

 

ОСАМ ВЕКОВА НАШЕГ ПОСТОЈАЊА 

 

Искуство твоје, вазнесење Христово, 

у мом корену, Христаништу крви, 

помера ми сећање у време распећа; 

своју смрт победио си новим животом. 

 

Срешћемо се у висини плаветне зенице 

где Свети Сава помера небеске границе, 

родоисточниче, творче ове напаће земље, 

крај света је почетак новог живота и раја. 

 

Из овог утихлог клепетала и црквеног звука 

глас небеса нам јединог Творца у сусрет стиже, 

ни од праоца, унука, ратника, ослободиоца, с 

коца? 

Осам векова постојања под овом светом земљом. 
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Брате, који си измирио посвађану браћу, 

из овог језовитог мрака чудан глас допире. 

Одакле ће се глас монаха чути ако се не чује – 

студеничког врела и круга Богородице у руке. 

 

Камен темељац дао си нам свима у бестраг, 

али дигосмо бедем насупрот великој сили. 

Осам векова српскога семена и постојања, 

Светосавском рају у пољима духовног жита. 
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Стеван Милошевић (Врање) 

 

ПРЕД КИВОТОМ МУЧЕНИКА  

(Посвећенo мученицима сурдуличким) 

 

Ваше су мошти вековно здање, 

немили шапат крвавог чина, 

под овом стопом наше слободе 

леже животи оца и сина. 

Свети су сада, јачи од смрти, 

ловљени мржњом кô да су звери; 

у свакој сузи може се чути 

последњи врисак мајке и кћери. 

Не жале себе нити животе, 

рајске су двери пред њима пале, 

са пуним правом у таквој слави 

наше животе сад они жале. 

Надам се стога, клечећи притом,  

јер сви ме греси истински боле, 

да тамо скупа, у наше име, 

за већу милост небеса моле. 
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Јован Н. Бундало (Београд) 

 

ОСАМ ПУТА ПО СТО ЛЕТА 

 

Растку беху вазда дража манастирска света звона 

него сабље и бојеви, него престо и владање. 

Примао је на се грехе што постоје од искона, 

кроз молитве слао Богу своје жеље и надање. 

Опио га пред олатаром мирис воска, пој ђакона. 

 

Водиле га смерне мисли до Атоса, Свете горе, 

савлађивô брда, реке и таласе мора плава, 

келија му посве скромна заменила царске дворе,  

ту се Растко замонаши и постаде монах Сава. 

Уз молитве и бдења дочекивô ране зоре. 

 

Походио млади монах васељенског патријарха, 

убеђивô и  молио никејског силног цара, 

па добио самосталност на дан Света Три Јерарха 
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и развијô Српску цркву, препун жеља, с пуно 

дара. 

Исписô је светом руком многе стране алманаха. 

 

И потече с изворишта жива вода православља, 

избројала Српска црква осам пута по сто лета 

и постала извор вере, извор среће, извор 

здравља, 

писмености и културе православног целог света. 

Зажубори српском душом ново доба Светосавља. 

 

Под шам-дудом крај Бистрице стара звона тугу 

гасе,  

малобројни под њим седе, Савине их речи красе: 

„Затрти нас нико неће док нам душе наду снују, 

док постоји ћирилица, док се наша звона чују! 
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Миро Ковач (Невесиње) 

 

С А В И Н   П У Т 

 

Сило, што држиш у постојању, 

од жар-звијезде до влати траве, 

обасјај ону уску путању, 

једностопицу Светог Саве. 

 

Којом је, прије осамсто љета, 

провео оца и господара 

танком границом два свијета, 

од Студенице до Хиландара. 

 

Којом и данас путоказно 

проводи Србе усиновљене, 

до Христаништа, да пролазно 

за непролазно размијене. 
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Озари својим сјајним зраком 

богопознања и пут и људе, 

да не лутају сном и мраком, 

странпутицама што се нуде. 

 

Да не остану прашне мрве, 

гордости сите и пијане, 

што безнадежно чекају црве 

и узалудно троше дане. 

 

Пробуди трубом благовијести 

заспало стадо Светог Саве, 

подигни, ŷми и причести 

непролазност Твоје славе.  
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Нада Мишчевић (Пландиште) 

 

ОСАМ ВЕКОВА НАШЕГ ХРИСТАНИШТА 

 

Онај си што се кроз слово огласи, 

Што ничеш собом у људска ћутања, 

Онај си што срцу се доноси, 

У време ћудљиво, у време лутања. 

 

Онај си што крилом дотичеш 

Било цвета, облака, птице. 

Онај си који никад не промичеш, 

Којем је вавијек једнако лице. 

 

Онај си што лукама зовеш 

И стадима својим дарујеш себе. 

Онај си који никад не одмичеш, 

Све је на свету – чекање Тебе. 
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Онај си што траг свој остави 

И један камен што воду врца. 

Онај си што Бога прослави 

И занавек узе сва наша срца. 

 

Онај си којем се не знају извори 

И даљини Твојој греду људи. 

Жеђаше тужни, убоги, неми, 

 

У време коби, жала и студи. 

 

Онај си који отвараш двери 

И шириш руке до Твога срца. 

Миомир душе у времену звери 

И спас ономе ко на њих куца. 
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Слободан Цвитковић (Шид) 

  

 НОВА СНАГА 

 

Изнад брда, река и равница, 

народу мила, у сну и на јави, 

надлеће благодарна духовност 

свуда где се Свети Сава слави. 

 

Осам векова наше Христаниште 

немирним је таласима једрило, 

тражећи души мирно уточиште, 

у луку православља упловило. 

 

Осам стотина година, 

као са извора питка вода, 

стара вера Србе окрепљује 

и постаје понос нашег рода. 
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Где је стала нога праведника, 

православна светиња је никла. 

Нама драга, а туђину мрска, 

душманска је рука рушила. 

 

Манастир Бешеново је живи доказ – 

са зидинама се вера не уништава. 

Из Србинове чврсте жеље и воље 

нова снага се рађа и васкрсава. 

 

Нови нараштаји снагом свога ума 

надируће буре и олује растерују – 

молећи се Христу Спаситељу, 

у срцима православље учвршћују. 
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Саша Миливојев (Зрењанин) 

 

ЗА БУДУЋНОСТ ПРАВОСЛАВЉА 

 

АТОС, та Света гора 

пуна манастира, 

Божијих извора, 

вере, молитве, мира. 

Уздиже се Хиландар, 

нама од Бога на дар. 

Свети Сава га обнавља 

за будућност православља. 

За српску слогу 

молимо се Богу! 

За спасење – људи траже спас, 

Хиландар је вечно уз нас. 

Чудотворне иконе и фреске, 

вере, љубави, наде небеске. 

Заувек православне списе 



68 

 

чувају најстарије живописе. 

То су историјска сведочанства, 

осам векова нашег хришћанства. 

Немањићи граде манастире 

да се наше душе смире. 

Православље Србима да влада, 

да нас брани вера, љубав, нада! 
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Гордана Јеж Лазић (Београд) 

 

СВЕТЛОСТ ХРИСТАНИШТА 

 

Залуд ти усев, анђеле смрти, 

реч је корен у овој гори, 

осам јој крепких векова збори, 

светли завет Светосавља. 

Залуд ти усев, анђеле смрти, 

и кад су Мошти палили ташти, 

свети се пламен у небо слио, 

благослов витештва, љубави, части. 

Залуд ти усев, анђеле смрти, 

о пепео Подвижника се саплео, 

осам стотина година бели Савини анђели 

за спас свог рода су појали. 

Залуд ти усев, анђеле смрти, 

сви твоји паклени облаци густи 

под овим сунцем остаће пусти 
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кад небо прену Савина звона. 

Залуд ти усев, анђеле смрти, 

ни пет векова зулума, 

ни пет миленијума уранијума 

неће у вечност, овог ми крста. 

Залуд ти усев, анђеле смрти, 

где-где су светла пристаништа, 

овде – светлост Христаништа, 

навек земља благовести. 
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Мирјана Милачић Бајић (Београд) 

 

ГЛУВА НОЋ 

 

Глува ноћ, господња, 

ноћ између туге и радости Васкрсења, 

последњи трени страдања и смрти. 

Плаштеница положена 

и молитве у мимоходу 

под небеским сводом 

од Петка до Ускрснућа. 

Кандила искре, 

распиње се пламен свети 

из цркве Светог Гроба Јерусалимског, 

расут по свету, 

ватра благодетна 

стотине, хиљаде свећа попалила 

од Африке до Аљаске 

да трепере у мраку као небески свици, 
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као Божији дар. 

Из венца трновог у звезде баченог, 

из сваке капи крви потекле 

хлеб наш насушни и вино наше црвено, 

као Божији знак 

победе светлости над мраком, 

док звона својим громким гласом 

Ускрснућа радост не огласе 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, ХРИСТОС АНЕСТИ, ХРИСТОС 

ВАСКРСЕ... 
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Милош Иветић (Футог) 

 

БИЛИ СМО 

 

Ко смо и одакле смо дошли? 

Ако смо дошли! 

Како се заправо зовемо? 

А звали су нас свакако. 

 

Били смо: Трибали, Илири, 

Венди, Венеди, Вандали, Виндили, 

Беси, Бјеси, Дачани, Трачани, 

Гети, Гепиди, Спори, Сарди, 

Серди, Скорди, Симбри, Сабири, 

Сафири, Севери, Скордисци, Скити и Сармати. 

 

Били смо: Анти, Рашани, 

Раци, Расијани, Зирби, Цимбри, Кимври, 

Готословени, Јазиги, Дуљеби, 
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Мизи, Хуни, Уни, Далмати и Панонци. 

 

Свакако нас су звали... 

И увијек били смо народ страни. 

Разна имена су нам давали, 

А ми смо само хришћани! 

 

Хришћани – народ давни... 

Срби православни! 

У тој живе земљи 

Сви моји најмилији, 

У тој милој земљи Србији! 
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Борислав Гвозденовић (Врбас)  

  

ХИЛАНДАР  

 

У дубокој ноћи, кад клепала затуку, 

из конака ка цркви силазе монаси, 

један по један, скоро неприметно 

улазе по реду духом горостаси. 

 

У олтару већ одавно се моле 

схимонаси  пуни благодатног мира, 

они што пристижу благослове траже 

од Игуманије која грехe спира. 

 

А Богомајка све их редом благосиља 

и трећом руком непрестано пази, 

Свети Сава гледа са свих страна 

и усмерава ка спасења стази. 
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У припрати гостима се деле 

имена људи за помен, на папиру, 

за бездетне, здравље и упокојене, 

свако од њих да се моли у миру. 

 

Монах свећом на металној шипки 

сва кандила по правилу пали, 

са висине спушта механизмом 

прецизно да се уље не превали. 

 

Пред кивотом Светог Симеона 

клечи човек и за помоћ моли, 

док зрака сунца у правцу амвона 

сину за сваку сузу што се проли. 
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Анђелко Јеремић (Лопаре) 

 

МОЛИТВА 

 

Србине, слушај звона са Дечана, 

звуком нас зову кô да Стефан јеца: 

„Србијо мајко, о, Србијо кћери, 

јесу ли жива сва твоја дјеца?― 

 

Је ли крв проврела у мушким грудима, 

десница мушка да ли има моћи 

да нађе сунце у црнилу ноћи 

и нову зору дарује људима? 

 

Кад Запад тамом Исток би да скрије, 

полумјесечина сунце да угаси. 

Гдје је тај кремен, гдје се искра крије 

да дјеци свјетлост новом надом спаси? 
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Анђеле Бијели с милешевског зида, 

огњеним крилом Србију закрили, 

слијепој браћи подари моћ вида 

да бисмо једно у Господу били. 

 

Док неман своје разјапљује раље, 

у лудом заносу  демонскога славља, 

и језик пламени на Србију шаље 

жељан да прогута гнијездо православља. 

 

О, Свети Оче, пламеном с Врачара 

сједини опет своје ученике. 

Господе Свесилни, снагом новог жара 

благослови своје новe мученике. 
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Горан Витић (Београд) 

 

СВЕТОСАВСКА ХРИСОВУЉО 

 

Анђеоски сјај кад крв се источи 

од кристалних мошти увошти се тело, 

из келије ропства прогледају очи 

да смарагдно опет буде небо бело. 

 

Византиски сафир тканину обоји 

да се проспе пољем кô семење жита, 

и владарска круна трипут се утроји 

да никне слобода васељенског штита. 

 

На крилима славе Великог Жупана, 

где се тмина мрака у светлости слама, 

са ватром од лаве ванвремнског праска 

бљеснула је светлост светосавског плама. 
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Клањам ти се, мати, преподобна Ана, 

богоплодни роде од шесторо деце, 

од владара српских Стефана, Вукана, 

заштитнице Растка што украси свеце. 

 

Хрисовуљо спаса српскога сванућа, 

крунисана круно од злаћаних плети,  

световни си украс српског васкрснућа 

и са тобом Жупан Мироточив Свети. 

 

Православног духа свето си ордење, 

са фреском у раму насред Хиландара, 

Растковога жезла српско ваведење 

и Божија светлост, византијско плава. 

 

 

 

 

 



81 

 

Милан С. Косовић (Београд) 

 

КИРИК И ЈУЛИТА 

 

Изађи из зидова ових 

Снове на јаву нам врати 

У небесима Божјим осећам мирис зове 

Херувима песме што те прати 

Полијелеји Бешеновом плове 

У славу мученика – Мајке и Сина 

У име свих верника 

У души ми плима 

Славимо осам векова Христаништа 

Бешеновске зоре су наша пристаништа 

Вазнесењем небо отворено 

Ти нас спасе беде невидиме 

Богочовеком срце је испуњено 

Славићемо вазда твоје име 

Синови ове земље којима тако помоћ треба 



82 

 

Коју им само Бог може дати 

Као да су задовољни што ходе без видела Његовог 

Духа 

А заспали у Господу гледају их с неба 

Без пратње Његовог присуства 

Подари им вида и слуха 

Христе Боже не дај никоме да пати 
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Мирјана Штефаницки Антонић (Нови Сад)   

 

МИХАЈЛО 

 

Сину дадох име Михајло 

да продужи лозу Немањића, 

да заштити народ небески, 

да у девети век уведе веру нашу. 

Осам векова кроз олује страшне 

пламен слободе проносисмо, 

склањајући га од сила нечастивих, 

и овде на Гору свету чистоту донесосмо. 

На дан Светих Арханђела стигох, 

месеца деветог да спознам чинове ангелске, 

да мог Михајла са Савом упознам 

и молитвама јеванђељским загрлим. 

Заветовах сина да бешеновачки извор обнови, 

да манастир из пепела издигне, 

да на њега крст са црвеном марамом истакне, 
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да се погром народни никад не понови. 

Нека се у дом Божији мудрост наша сакупи 

да народ Духом Светим прогледа, 

да се пастири по земљи православној разиђу 

и огањ божанске љубави рашире. 

Нека мајке на извор кћери доведу 

да умивене срцем пропевају, 

да божанске синове рађају. 

Нека се очи ангелске одморе 

на лепоти Фрушке горе 

и наставе путем Бога свевидећег. 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Јелена Калајџија (Бијељина) 

 

ПОКАЈНИК 

 

Излизао асфалт гуме и штикле, 

гареж се завукла у алвеоле и кашље. 

Очи глуме гледање – сузни канали пресахли од 

свјетлуцаве шараде. 

Не разумије шта та птица на прозору 

и шта оно звоно у даљини... 

Зуре, иду, иду, опет зуре. Иду. 

Сиђи у своје срце – чини се да је близу, 

а читавог себе си измјестио да га нађеш. 

Разастрло те безумно свакодневље по свемиру. 

Мораш већ једном да сагнеш главу, макар да 

свежеш пертлу. 

И напољу си, већ, а још изашао ниси.  

Слободан си, али везују те пертле. Само. 

Иду, иду, зуре, опет иду. Зуре. 
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Стани. То птица на твом рамену стоји. 

И давнашњим гласом светосавља звоно понад 

твоје главе зове. 

Стани. Искашљи гареж. Распертлај се. Окваси 

капке. 

Ослободи се. Стој на земљи бос. 

У јединственом уму – јединствени Бог. 

Осам стотина кругова већ се Земља око Сунца 

трошила 

да би се ти, баш ти, сада, баш сада… покајао. 

Сиђи у своје срце.  
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Јовица Плачкић (Темерин)  

 

НЕВИДЉИВИ ПОМЕРАЧ 

 

Невидљиви померач облацима свира, 

Помера облаке и звона манастира, 

То је ветар фрушкогорски са висина, 

И он љуби Христа осамсто година. 

 

Он је дочекао добродошлицом 

Цркве и манастире војвођанске, 

Наздравио вечном здравицом, 

Виорио заставе црквене и царске. 

 

Христаниште је овде од давнина, 

Осамсто година сред ових ширина, 

Осамсто година рајских висина, 

Године љубави неисцрпних дубина. 
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Осамсто година, хеј! милина, 

Осамсто година са оца на сина, 

Звона одјекују пут даљина, 

Истрајава христолика Војводина. 

 

Године молитви и тиховања, 

Послушања и подвизавања, 

Кајања,страдања и надања, 

Згаришта манастира којим ветар свира. 

 

Не може се убити света истина – 

Ва имја Оца и Сина, 

Осамсто православних година – 

Ва вијеки вјекова, амин. 
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Андреја Ђорђе Врањеш (Сремска Митровица) 

 

ДО  РАЈНИХ ТИШИНА 

 

Пут патњи, у времену мук, 

измождених снага, а  трпње у круг, 

љубав Христова још једини звук, 

Светосавско племе враћа бола дуг. 

  

Из тмина дубина 

усправи се вера до рајних тишина, 

појави се радост плавога огњишта, 

да осветли тајне неистина. 

  

Осам векова  и грехова 

плакале су ноћи у глувоћи 

да исплачу туге 

и немоћи. 
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Да немасмо Христа, христилишта, 

гробови би наши били газилишта, 

дела сјајна пуста пепелишта, 

не бисмо знали да смо били ишта. 
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Милица Бошковић (Мелбурн) 

 

ЛИЧИ ТИ, ЗЕМЉО 

 

Личи ти, земљо,  

твојој мапи , 

али тугу моју, 

моју из душе 

никада ми нећеш прочитати. 

 

Фали ми колијевка, 

туго,   

туго, залијевам лице сузама дуго, 

нема тако сјајног злата 

да би ми срце развеселило, 

то огњиште моје  

кад дође мило. 

Плачите, очи,  

јер тугу сапрати нећете 
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што душу моју везује 

за земљу моју, 

Србију. 

 

Аустралијо, за све ти хвала, 

али ја сам теби 

младост и снагу  дала, 

а ти моју бол ниси осећала 

док си збратимљена  

са осталима 

колијевку моју комадала  

и бомбардовала. 
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Милутин Попадић (Лешак) 

 

СВЕТОСАВАЦ 

  

У рукама маленог Србина 

воштаница упаљена свећа, 

моли Бога док у пламен гледа, 

као да се нечега присећа. 

  

Осам звона за осам векова 

с древне Жиче умилно се чују, 

о Господу нама благовесте, 

у срцима свих Срба станују. 

  

Звона Жиче, пој милих сестара, 

међу њима и анђели ходе, 

дао нам је Свети Сава Цркву, 

а са њоме извор живе воде. 
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Крштењска ми купељ и бања спасења, 

крунисање мог народа прво, 

о, светињо, Богом дарована, 

Србину су ти живота дрво. 

  

И веро и перо, моја брижна мати, 

ја се тобом дичим, Цркво Светосавска, 

под окриљем твојим нашао сам место, 

у Жичи ћеш мене ти виђати често. 
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Павел С. Ђурчок (Зрењанин) 

 

ОСАМ ХИЉАДА ОЧЕНАША 

Светом преподобном Јакову Новом Туманском 

(Радоје Арсовић, + феб. 1946) 

 

Кротак као јагње међу вуковима 

Незлобив у ватри новога пожара 

Обесне ревности што рушећи завија 

„Смрт узама Богу, доле са светима! 

Идолу новоме дајмо крви, жара! 

Старо нека се руши, на ђубриште пада! 

Човек – гордозвучни, то је наша нада!― 

...Погубљен због мира који не убија … 

Испуни се жеља јуродив – инока 

Починак да нађе, тишину спокоја 

У тихој пустињи где Туманска река 

Струји усред мира старог манастира 

Блаженог Зосима, друга, молчалника 
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Имењака оног штоно из пустиње 

Проналази драгуљ предивне светиње 

...Точкови времена лагано али стално 

Ткиво света мељу и славу и кости 

Забораву храна – жртва, неусипно 

Изгуби се тело – обретоше мошти 

Седамдесет лета шта је спрам вечности? 

...Суша, мука њива али и жедних душа 

Сазри ли то време да се и свет куша? 

Жега тишти усев у граду и пољу 

А свежина блажи где светиње поју. 
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Милован Мићо Петровић (Смедеревска Паланка) 

ЧУВАЈМО ПРАВОСЛАВНЕ КОРЕНЕ 

Овенчана саборна здања 

вером хришћанског живота 

православље за срце веже, 

молитва у душу досеже. 

Вид духовни прозире 

Христов крст у знамење, 

голготом животне истине, 

вечности на спасење. 

Златним нитима олтара 

Сина и Мајке Богородице, 

благодаћу Духа Светог, 

Пресвете Тројице. 

Божијим благословом 

обасјава зрацима зоре, 

стазама духовне оазе, 

Хиландара, са Свете горе. 

Срца чиста, Господа Христа, 

светосавска звона звоне, 

благосиљају кћери и синове – 

чувајмо православне корене! 
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Зорка Чордашевић (Франкфурт на Мајни) 

 

НЕУПАЉЕНЕ СВИЈЕЋЕ 

 

Исплакала сузе, скрива срца ране 

и сестра и ћерка – љуба удовица, 

завјет свецу носи царица Милица 

са бојнога поља иде у Дечане, 

и приноси храму воштанице двије 

за сјећање вјечно, тужног Видовдана, 

када дође вријеме плану једног дана 

за пале јунаке, за срећу Србије. 

Све док српска мајка роди и отхрани 

војсковођу новог да крсташ понесе, 

васкрслом Косову слободу донесе, 

небесима јаве Високи Дечани. 

Кад се бура стиша и стасају ждрали, 

разбуктала бакља кад растјера таму, 

тад побједник славни нека приђе храму, 
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испуни ми завјет и свијеће упали. 

С Проклетија сунце тад ће да се смије, 

слободарска труба објавиће свијету, 

орао ће бијели шестарити у лету – 

Косово је само српско и Божије. 

Још ти свијеће чаме, о царице моја! 

Чекају на дане кад ће да сагоре 

и јунаке мртве зову да се боре 

са Кошара црних и Косовског боја. 
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Саша Гајић (Љубљана) 

 

ЗА НАЦИЈУ 

 

За нацију свога рода 

поносан сам све до Бога. 

Волим земље од предака, 

то је љубав срца јака. 

Где се крсне славе славе 

уз поздраве реке Саве. 

Које носи до Дунава 

висинама неба плава. 

Док ми здраво срце бије, 

одлазећи до Србије. 

Чињенично земља јака, 

носи славу од предака. 

Немањића грб се вије, 

понос Српске и Србије. 

Постојаће права нада, 
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креће љубав из два града. 

Српску веже Бања Лука, 

поздрав стеже десна рука. 

Београдом лахор вије, 

носи срце од Србије. 

Отаџбине српске вежу 

да јединство чврсто стежу. 
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Бранислав М. Вуковић (Беране) 

 

ЛОЗА СВЕТОГ СИМЕОНА 

 

Кад из древне лавре Хиландара, 

због неслоге око царског трона, 

Свети Сава у земљу Србију 

врати мошти оца Симеона, 

као кишни јесењи облаци 

монаси су плакали тих дана, 

а онда се изненада јави 

Светац у сну старца игумана. 

 

И рече му: „Десиће се чудо! 

Кô знамење из гроба његова, 

винова ће лоза изникнути 

да потраје во вјеки вјекова―. 

Према причи преподобног старца, 

још додаде у сну кô на јави: 

„Плодови ће ове лозе свете 
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за бездјетне бити лијек прави―. 

 

По предању, након тога санка, 

усред моћне тишине и мира 

ниче лоза из гроба Свечева 

кроз зидове тврдог манастира. 

Oтад прође осамсто година, 

разграната још увијек ту је, 

нити је икад ико окопава, 

ни залива нити орезује. 

 

Они што су без порода свога, 

гдје се Божја промисао збила, 

плодовима лозе чудотворне 

развезују утробе путила 

да гроздови дјеце загаламе, 

да на прагу тугу занијете 

и да бризне радост са огњишта. 

Кућа пјева гдје плаче дијете. 
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Славко Вуковић (Беране) 

 

МЈЕСЕЧЕВА СОНАТА У ЂУРЂЕВИМ СТУПОВИМА 

(Поводом осам вијекова једне од првих српских 

епархија, основане 1219. године у Ђурђевим 

Ступовима код Берана) 

 

Осмовјековље памтим, и вјетар у налету; 

пејзаж који дише, и пламсај што озвјезда небо у 

смирају згаслом, 

присно кô исон манастирских ласта, 

у сазвучју, испод куполе, у цркви Светог Георгија, 

кад благост их, Свевишњи, такне, 

док миомирише тамјан и нова ликује твар, 

и вјетар на лири крајолика окида жице 

далековода. 

Тражих за Тебе ријечи из пера малих птица, 

а стрепња кô пламен у срцу ми спи. 

Вољети више него што вољени јесмо, 

то усуд наш је једини, и наш пут. 
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Љубав је слијепа, јер вид нам подари. 

Тихим рађањем, у љепоти, подноси ватре 

очишћења. 

Сиђох у себе и видјех да ме нема 

у срцу што поста уточиште за наду. 

Шта је тај талас који кроз сан ми надолази, 

та топла плима, пепео или плам? 

Свијетла слика Сунамке на вјетру, 

што блијесне у насталом тренутку... 

поунутарњена љепота чемпреса на бријегу, 

или првобитно надахнуће? 

Док свемир Ти слутим, пусти да сан о ружи усним 

посљедњим својим билом. 

Само нас смрт и љубав једначе. 
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Слободанка Радић Боба (Параћин) 

 

ВУЧЈИ ЧОПОР 

 

Окупи их пастир врли 

за трпезом митровданском, 

око храста принца Растка 

Светосављу да наздраве. 

 

Пастир Сава све их чува, 

храброст вучју благосиља, 

да успеју у науму, 

само њему кротки буду. 

 

„Зима иде, стадо моје, 

не брините ви због снега, 

пијте вино, наздрављајте, 

три су прста ваша вера. 
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Ви по снегу не ходите, 

чувајте се свога гнева, 

док имате један другог, 

за вас свугде има хлеба.― 
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Драгица Кораћ Ивановић (Радуч – Београд) 

 

MOЛИTВA У БEШEНOВУ 

 

Љубaв je у кaмeну oд oсaм вeкoвa, 

у фрeскaмa je и у крсту чaснoм. 

Нa oлтaру и звoнику. 

Љубaв je у нaмa 

дoк свeћa тихo кaпa злaтнe нити вoштaнe, 

a мисли хрле плaвoм стaзoм 

кa свeтлoм Христилишту. 

Сузe рaдoсницe квaсe лицe хoдoчaснo, 

дoк у мoлитви прилaзи свeтилишту. 

У грудимa рaзливa сe нeжнo блaжeнствo 

кao тoплa лeтњa кишa, 

кao бoнaцa у прeдвeчeрje. 

Mир, тишинa и мoлитвa 

шапат су светиње Христилиштa, 

пoд звeздaмa нeвидним, 
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крaj свeтoг кoнaчиштa. 

Пoглeдaj нaс, Христe, 

пoмилуj jaгњaд свojу, нeвoљнe грeшникe. 

Бoжe, спaси – нa прaви пут извeди. 

AMИН 
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Љиљана Терентић (Смедерево) 

 

ХРИСТИЛИШТЕ – ДУШЕ ЧИСТИЛИШТЕ 

 

Богоносни Сава кроз Србију иде, 

спасоносно семе он свуда сеје, 

у сусрет му иду, сви би да га виде, 

да његов благослов душе им огреје. 

 

Топлом молитвом напаја људе 

са извора нашег светог православља, 

заблудели да се поврате, пробуде, 

да свака душа Христоса прославља. 

 

Животворним крстом Сава свети воде, 

благослов његов увек болне диже, 

помоли се њему увек, српски роде, 

да молитве твоје буду Богу ближе. 
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Крстоносни барјак стави нам у руке, 

научи да Христос право је спасење, 

да с молитвом лакше су све муке, 

да с покајањем ново је рођење. 

 

Увео је народ он у Христилиште 

да се душа свака од греха спасава, 

добише Срби душе чистилиште, 

из срца сви вичу: „Богу некa је слава!― 

 

Небројано пута страдали ми смо, 

васкрсавали из пепела, ишли даље, 

кад је Христос с нама, најјачи смо – 

и док у венама тече православље! 
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Александра Љубисављевић (Смедерево) 

 

АКРОСТИХ О ВЕЧНОМ ХРИСТАНИШТУ 

 

Христодарјем ухристови живот 

Рођењу новом вазда радуј се 

Истину једну једину откриј 

Срцем је брани и сачувај 

Терет искушења истрпи 

А васкрсни у мисли грешника 

Надом његове дане обогати 

Испуни завет и реч праведну 

Шапатом душе кривог утеши 

Терет његов радо преузми 

Еда би се наново чист родио 

 

Христаниште нека ти буде уточиште 

Реч нека твоја свуда одјекује 

Истина светла светом путује 
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Страдалник сваколики да је чује 

Тајном светом искушеник да самује 

А Он велики да све нас помилује 

Неверник нека тада поверује 

Издајник изданог да целује 

Шаром песма да се узвикује 

Те молитвом живот удахњује 

Еден на земљи смртник да садејствује 
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Владимир Бајић (Нови Сад) 

 

ВЕРТИКАЛА 

 

Тражим у сећању рода свога 

некакву тајну, завет или знак, 

што ме толико веже за корен 

стабла мог рода, до искона чак. 

 

Када ме живот огради драчом, 

па не знам како и чиме кроз њу... 

погледам горе, уз "вертикалу", 

и нађем пролаз на небу, на "дну". 

 

Јер шта је "горе" а шта "доле", 

очито да ли је, да ли стварно знамо, 

кад горе дом је Оног што твори, 

а наш је корен постанка тамо? 
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Толико греха мами и зове, 

прелепим сјајем помућује вид, 

али кад образ окренем небу, 

разбистрим поглед и осетим стид. 

 

Али од кога? Или због кога? 

Да ли од себе или од Бога, 

или због лишћа на мојој грани, 

или је ипак – због корена мога? 

 

Епилог: 

 

Како бих могао стати пред Њега, 

смерно, али ипак – стамен кô храст, 

да тражим вечни живот уз Оца, 

да не чувам сада – образ и част?! 
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Велибор Шиповац (Требиње) 
 

ХИЛАНДАРСКА РАДОСТ 
 

Ходим ка Tеби са вјером пуном страха, 

лагано корачам, света земљо монаха. 

Долазим из груди свете Херцеговине, 

земље Божије ријечи, милости и истине. 

По Божијој промисли мирно је море, 

које мирише светошћу Атоске горе. 

Бог допусти да ходим Гором славном 

и опијем душу вјером православном. 

Божији страх у мени, сав треперим, 

крстом светим дадох да се осјеним. 

Па лагано крочих на тло обале свете, 

на земљу наше Богомајке Пресвете. 

Уздах ми немиран, као што су и очи, 

јер нога ми на Свету земљу крочи. 

Срце трепери, али то је од среће, 

као да пита: „Има ли радости веће?― 

Над Атосом грије са светошћу сунце, 
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а одзвањају ријечи које милују срце: 

„Господ ту станује― – као да говори, 

док свјетлошћу сија по Светој гори. 

Молим се срцем у бескрајном миру, 

цјеливам двери Светом манастиру. 

Захвалу појем пред Богородицом, 

поклоне чиним пред Тројеручицом. 

А хиландарска звона звоне и пишу, 

слова се у камен клешу, а живо дишу. 

Вијековима живе у славном Хиландару, 

на Светој гори, хвала Богу на том дару! 

Славећи Бога, досањао сам снове, 

сад могу ићи на животне стазе нове. 

Јер ходио сам по тлу српскога здања, 

осјетио нит живота, истине и предања. 

Напојих се жедан вјерским Источником, 

освијетлих се духовним свјетиоником. 

У светињи, у завичају рода српскога, 

гдје је близина неба и Господа Бога. 
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Срба Такић (Власотинце) 

 

МАЛИ СОНЕТ О ТРАЈАЊУ 

 

Да нам није пристаништа, 

испод крста христилишта, 

преостало да ли би ишта 

од рода нам и огњишта? 

 

Силна ли смо страдалништва 

и стратишта, губилишта 

преживели – али нам ништа 

зло не призва осветништва. 

 

Нек су Богу судилиштва, 

а ми претке, светилишта, 

уздижемо кô црквишта. 
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И путишта, појилишта, 

од свих греха чистилишта, 

– пут небеског степеништа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

Драгиња Миловић (Зрењанин) 

 

С ВЕРОМ У БОГА 

 

...И рече пастирима анђео са неба: 

„У јаслама лежи беба. 

Идите и понесите доста грана, 

упалите поред Њега и Мајке Његове, 

јер ноћ је хладна.― 

Радост се јави у њиховим грудима, 

јер роди се Исус – спаситељ људима. 

„Рождество Твоје, Христе, Боже наш...― 

Учини чудо! 

Здравље, изобиље, мир да нам даш... 

И би тако... 

Сила Божанска, благодат Божија, 

светлост у коју верујемо ти и ја, 

Свето Тројство, душа чиста, 

све то представља Исуса Христа. 
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Осам векова душевног славља, 

спокоја Божанског и православља. 

С колена на колено поколењима преносимо 

колико љубави у срцу имамо, 

колико вере у драгог Бога, 

показатеља пута мога и твога. 

Помолимо се, упалимо свећу 

за здравље, мир и људску срећу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Предраг Бањеглав (Нови Карловци) 

  

ЗВОНА ТУЖНО ЗВОНЕ 

 

И ове године звона тужно звоне 

Нико осим Бога разумети их неће 

Нико јецај чути неће, сем мајки с тужним очима 

Нанизаше се сузе као ђердани 

И би то крст на сунцу у белом дану 

Свугде су небески знаци 

А у мом срцу крстолики 

Крст по земљи мојој шеће 

Да би клетву на камен уклесао 

Да крст изникне тамо где је јунак пао 

Да сазнају поколења где се кости крију 

Mанастири звоном огласиће јунаке 

На хумкама црним њихова имена 

Боже, помози да мој народ види бела дана 

Вера и нада столетна је већ 
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Србин за слободу душу даје радо небу твом 

У име народа молим ти се 

Имена часна у твојим звездама нека засветле 

Клечим, молим. 

Помилуј народ мој 

Немуштим даром чини да срџба заћути 

Часно ћу се молити за веру православну 

О, Боже мили, Боже мој, 

Српске јунаке крстом украси 

Увек си ти у нама, Боже мој, помози. 
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Милка Стефановић Мими (Београд) 

БЕОГРАДСКО ВОДОКРШЋЕ 

Богојављенско пливање за Часни крст 

Клањамо се Теби, Господе Боже. 

Свети Дух испуни воду без таласа. 

На реци Јордану своју звезду проже. 

Крст отвори небеса за белину спаса. 

Знак богојављенски у води Крштења 

оста да Ти сведочи – дело чува довека. 

Дом људске душе да просја и мења. 

Да кристално блиста и да буде човек. 

Најхрабрији овде су, Њему узданица. 

Мрзла им вода жељом поста врела. 

Засијали чавли сјајем из оштрица, 

прославиће трон с победничког чела. 

С водокршћем Аде почетку је ближа 

положена љубав, и вера, и нада. 
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Најбољи такмац крст с дна воде подићи ће 

с ликом Свете Тројице што траје и влада. 
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Радосава Милатовић Ћулафић (Ниш) 

 

БЕШЕНОВО  

 

Вијекови минуше, 

вјере траг оставише, 

опет се јека звона чује, 

Бешеновом одјекује. 

 

Бијаху ту камени остаци, 

древни знаци, 

старе капелице и звоника,  

нови манастир – наша дика. 

 

Истраја на путу Христовом 

с Божјим благословом, 

рода ради за спас 

вјером окријепи нас. 
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Из пепела се диже 

молитва Богу ближе, 

васкрсну храм свијетла лица 

као феникс птица.  

 

Ту је гробница последњег кнеза 

из лозе витеза, 

Александра Рашковића  

од славних Немањића. 

 

Кô сунчев сјај раном зором 

над Фрушком гором 

мирис тамјана мири, 

благодет шири. 
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Милан Љ. Обреновић (Крагујевац) 

  

СВЕМОГУЋИ ТВОРЧЕ 

 

Свемогући Творче сваког живог створа, 

наточи вере из небеског кондира, 

нека се окрепе са Твога извора 

верне душе жељне спокоја и мира. 

Просветли, Боже, и врати Твоме стаду 

да се не изгубе јагњад залутала, 

она што већ беху изгубила наду, 

којима је вера из срца нестала. 

Прими у окриље и помилуј грешне, 

неки се опет угреју крај Твојих скута. 

Утеши бар мало оне неутешне 

да не би скренули са праведног пута. 

Незнабошцима се покажи у сили, 

очисти им срца и разбистри главе 

да би и они прави верници били, 

молитвама својим да Ти име славе. 
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Радмила В. Стојановић (Зрењанин) 

 

ИЗА МИЉА СИМФОНИЈЕ... 

 

Самац пати у свемиру, небожје хрли немиру, 

А рука руку мије сазвучјем вере-симфоније, 

Снопље пада у сивилу жита, у климатском лудилу, 

Иза вела симфоније историје студен бије. 

 

Блиста одсјај Византије и Немањине историје, 

Корен Свете литургије паганско искорењује, 

Династије просвећује молитвено Божије миље, 

Иза свиле симфоније историју јава мије. 

 

Узраста Растко растињем Светосавља, 

вене паганско биље, узраста смиље и босиље, 

а с двора Немањића узраста ловор православља, 

у атлас симфоније, ревност Свете Молиље! 
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Утврђења верних стопа злодух копа 

И поткопа. Вера бива мање топла... 

Васкрсава, опет пада, пропадније, безнадније, 

Иза вела симфоније, олуја нам храст сломије. 

 

Коров цвета, паду хита, гуши жита хлебовита, 

Индустрија нечовечна, чиповита, вара раба 

поносита. 

Меље душе место жита, ругом родне историје... 

Иза вела симфоније недостојна јава бије. 

 

Кад ми се род сложи, обожи, умножи, 

Збогом зверској ложи и зверској прогнози. 

Узмичите рози! Господе, помози пробуђеној лози! 

Бежите туђи бози (вашој дијагнози). Љубав силе 

множи! 
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Мира Грк (Гајдобра) 

 

ДРИНА 

 

За један камен уз Дрину 

Кажу да се окаменила мајка 

Чекајући Илију, кад јој га с груди 

Одведоше пут Стамбола. 

 

Кад се вратио Алија, 

Да зиђе кулу од мрамора, 

Не препознô мајку. 

Каменом јој сисом кулу темељио, 

Из камена млијеко га проклело. 

У судњем часу, кад зазва Алаха, 

Христос му се одазвао. 

Прекасно.  

Потекла крвава Дрина. 
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Снежана  Шолкотовић (Kорбово) 

  

ПРАВОСЛАВЉЕ 

 

Носим својих предака гене, 

симбол хришћанства, православље, 

завет и неисцрпну љубав 

која ме кроз будућност води даље. 

Молим се Богу да нас од зла чува, 

пред иконом кућног свеца палим свећу 

да ватра у огњишту кроз будућност тиња, 

да подари за све људе мир и срећу. 

Срце је моје пуно љубави, 

у њему је угњеждена вера и нада 

да се наслеђено никад не заборави, 

то с усхићењем покoлењу остваљам сада. 

Kрст је симбол страдања и успења, 

на ходочашћу ме прати, 

у аманет остављам симбол православља за 
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поколења, 

корени се морају поштовати. 

Носим у срцу веру у Бога 

јер у животу мало треба, 

исте вредности вреде од памтивека, 

места испод плавог неба. 
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Градимир Обрадовић (Јагодина) 

 

РЕЧ ПРАВОСЛАВНА 

 

На Балкану, 

у судару цивилизација, 

у лаврама духа 

и мисли 

роди се нова реч – 

реч православна. 

И реч по реч, 

и звук по звук 

са атоских гора – 

словенски језик угледа свет. 

И уреза се мисао 

на стећцима, 

фрескама 

и пергаменту. 

Осам векова Христаништа, 
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свеци добише ново лице. 

Реч постаде мост 

и огледало словенске душе – 

по чему нас данас 

познаје свет. 
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Милан М. Цимбаљевић (Беране) 

 

БОЉКА ПРОДУЖЕТКА 

(Светом Симеону Мироточивом) 

 

Од искона начет бољком продужетка 

Претварам се често у свјетлосне жице 

Оснажи ме вјером пјесма колијевка 

У сну одојчета узлијећу птице 

Пјесма никад не мре у лепршају крила 

Горски поток вуче снагу из дубине 

У саће је пчела своју мудрост слила 

А дојиља жеље: порасти ми сине 

Све су наше моћи бољке од искона 

Осам вијекова од атоских врата 

Одјекују брује светосавска звона 

Светосавски свјетлокази ка теби смјере 

Надахњују пјесме разиграних свата 

Лоза снажи изњедрице вјере. 
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Горана Маглов (Челинац) 

 

ХРИСТАНИШТЕ  

 

Вијековима свето Христаниште  

Душама је тужним пристаниште.  

Храмовима многим Твоје ријечи лете  

И говоре кроз иконе свете.  

 

Сви који на Христаништу страдају  

Царству небеском у вјечности се надају. 

Сви свети за Тебе су страдали  

И у Твоме царству за вјечност засјали.  

 

Куд год да кренем Теби се враћам.  

Куд ли ћу, Господе, до под окриље Твоје?!  

Нигдје нема сигурнијег мјеста  

Од оног гдје душе смрти се не боје.  

  



138 

 

Хвала Ти за све, Господе мој,  

Уз Тебе лаган је и најљући бој.  

Буди уз мене и немој отићи  

Јер без Тебе не могу никуда ја стићи. 

 

O, зов душе ниште иште пристаниште,  

Буди нам, Господе, Ти обиталиште!  

Од смрти и биједе једино склониште, 

Душама уморним вјечно си станиште! 
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Илинка Марковић (Нови Београд) 

 

ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ, У МЕНИ ДИШЕШ 

 

Боже, знаш ли колико желим да ти напишем 

писмо?! 

Теби, којем између неба и земље ништа не стоји 

и који се са злим бориш, желим љубав да 

узвратим. 

Знаш да знам где је моје душе Христилиште, 

мој храм, светилиште, по коме црташ 

и исписујеш своје воље и њима храниш 

мене човека, мене грешника, 

страдалника браниш истинском вером, 

како се никада довољно нахранила нисам. 

Како да кажем речи захвалне? 

Како да оправдам своје земаљске дане, 

који нечујно као стабло живе, дају све од себе 

и у раскораку са својом сенком вредности 
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стварају нове. 

И да Те питам, велики милосни Боже, 

да ли је тешко носити људско бреме? 

Све мислим – довољно се потрудила нисам 

да зацелим ране страдалника људскога греха. 

Много пута смо се срели лицем у лице, у мени 

дишеш! 

Много пута се суочих са грехом и на прави пут ме 

изведе. 

Вековима трајеш настањен у мени, 

а сваки уздах и сваки издах од постанка 

шири хришћанство за опстанак човечанства. 

Знам, знам! 

Док је у човеку Бог, биће људи. 
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Илинка Г. Вуковић (Београд) 

 

ОСАМ ВЕКОВА НАШЕГ ХРИСТАНИШТА 

 

Христаниште – срце, 

све моје претходнице у прохујалих осам векова 

молиле су за мир и здравље, снагу да издрже 

недаће, 

хтеле су да их загрле руке без греха, да их 

охрабре, 

не броје године, поразе, да их штите. 

По угледу на све њих, песникиње и паорке, 

хтела бих да ми чврсте руке снажно обујме 

рамена, 

да осетим зраке, да ми осветле дан и лице, 

да се обрадујем бојама дуге после плодоносне 

свете кише, 

прижељкујем топлину од Тебе да дође, 

у Бешенову, Фрушкој, међу молитвеницима, 

иконама, 

где су моје претходнице видале ране, везле 

покрове, 
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подизале мала огњишта, наша прва исходишта, 

из којих смо кретали, грлили угњетене, болне, 

старе, 

сејали, хранили, певали бећарску кад вино лије и 

крепи 

и спокојно исповедајући ишли ка Теби на вечито 

почивалиште, 

на место које нас све чека, Теби, Боже, у 

Христаниште. 

Хтела бих, у ствари, дуго ћутање, да предахнем, 

тихо уз ај, ој, 

и да Теби руке пружим, сигурна у Твоју благост, у 

моју веру, 

спремна да истрајем као Ти толике векове, као 

наш народ, 

коме је православље једино уточиште, 

светилиште, 

које по Теби називају већ осам векова 

једноставно, 

ћирилицом, христаниште, свето место, храм, 

срце. 
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Aћим Тодоровић (Власеница) 

 

СМИЛУЈ СЕ, ГОСПОДЕ! 

 

Смилуј се, Господе, молитву услиши, 

страданије наше подигни из ништа! 

Не тражимо више да би били виши, 

чувајући груду нашег Христаништа! 

Није нам до пира и раскоши, оне 

где се деле царства под оштрицом мача. 

Ражена смо сламка коју ветри ломе 

на размеђу смрти и небесног плача. 

Светосавском клицом ничемо из трава, 

са камења голог, из земних тескоба. 

Саградисмо цркве од нашијех глава, 

медничимо међе суновратом гроба. 

Све је воља Твоја, од плача до праха. 

Живоносну милост сејеш са висина. 

Поштеди нас патњи, безбожничког страха, 
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горушице дивље и смртног пелина! 

Дај нам светлост јутра и кад поноћ тамни, 

и бокоре сочне ђуревданског цвета! 

Пресвуци нам судбу! Иже јеси, с нами 

на во веки веков и многаја лета! 

И смилуј се, Господе, на Твојего раба 

што животом брани своја светилишта. 

И кад му је вера сломљена и слаба, 

од Србије нема лепшег Христаништа. 
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Гордана Јовановић Шарић (Шимановци) 

 

СВЕТИ САВА – ВЕЧНИ ПЛАМ ДУХА 

 

Саво, принче са ореолом, 

што вековима семе православља сејеш, 

што благост дарујеш и камену голом 

и с божанских висина своју мудрост вејеш, 

верујеш ли, Саво, иконо пресвета, 

како твоје племе после многих лета 

слави сјај твога ока?  

 

Видиш ли како вода лековита 

извире лако из душе невине, 

како је Српству твоја душа блиска, 

а свака суза од бисера ниска? 

Света горо међу чемпресима, 

над модрим морем вечна птицо бела, 

нека благослов Савин Српство довек има 
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и понос и славу тог премудрог чела! 

 

Волела бих да је Савин храм у гори, 

да је крај извора плавог као око, 

да слеп, кад се умије, прогледа, 

да нем, кад се напије, прозбори 

и у себе с молитвом погледа, 

искрено, предано, дубоко, 

и у Бога, у себи, поверује. 
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Рада Крсмановић (Шид) 

 

ЗАХВАЛНОСТ ТРОЈЕРУЧИЦИ 

 

Тројеручице, мајко пресвета! 

Твоја трећа рука сребром сребрена, 

Дамаскиновом захвалношћу на икони твојој, 

рођена да нам лице додирне, зацели! 

Песму ти узносим и молитву; 

срмом сам дар молитвени теби 

исплела, бол да болнима ублажиш. 

Дар молитвени: да сликару белих 

шидских улица зацелиш руку повређену, 

као што си Јовану Дамаскину 

руку зацелила. Да опет по своду 

небеском, као равницом сремском, 

руком Савином, булке пркосе својим 

руменилом, као девојке, да се поново 

свака Савина мисао озари, од сремских 
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равница и белих шидских улица. 

Молитву си ми услишила, Тројеручице, 

бол си ми ублажила, а сликару руку зацелила. 

И опет по своду небеском виногради се 

злате, играју боје чаробне. Шидина 

поново небом као Дунав тече. 

Далеке дане Савине оживела си ми. 

Тројеручице, мајко, за милост благородну 

захвалност моју прими!  
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Јелица Црногорчевић (Београд) 

 

ВЕРУЈЕМ 

 

Слушам звона из Храма, у јуну, по летњој жези, 

и сећам се страшног дана док крв се у жилама 

леди. 

Двадесет година прође од јуна двадесетог, 

од оног трена кад мајци сам рекла да сина више 

нема. 

Питах Те зашто сам морала чути крик што небо 

пара, 

тај болни врисак мајке кад изгуби свог младог 

сина. 

Питах Те, Боже: Зашто? Зашто сам остала сама? 

Где брат ми одлази сада и шта ће бити с нама. 

И ко смо, драги Боже, одакле човек стиже, 

шта нам чинити ваља и куда идемо после. 

Хиљаду питања тако грешну ми душу ломе, 

на мноштво болних зашто ја вапих одговоре. 
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Ћутао си, Господе. На моје молбе остаде нем. 

Људи ми рекоше: Не питај, све је то Божија воља, 

даће ти снагу, трпи док страдаш, надај се, моли, 

сваком опрости и мир свој тражи, веруј и воли. 

И више не питам ништа, само Те молим свакога 

дана 

да даш ми снагу да право ходим, погледа благог и 

срца чиста, 

да верујем, јер знам да све је без Христа ништа. 

Само са њим ћу стићи где треба, до свог у Духу 

исходишта. 
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Мирјана Шуљманац Шећеров (Нови Сад) 

 

ЈАСЕНОВАЦ 

 

Вапај неми груди ми стеже. 

Расуте хумке по обзорју. 

Лагано протиче Сава. 

Кажу – била је и по три метра крвава... 

Тела несрећна је носила 

што их је џелатска рука „србосеком― покосила! 

Ледина у недоглед. 

Хумке и тишина... 

Рујним цветовима трава 

још опомиње крвава. 

(Издалека изгледа као згариште, 

а можда таква и јесте.) 

Сваки је педаљ земље ове крвљу натопљен; 

јауцима, крицима и плачом невиних. 

Сад светлост светошћу исијава голготу 
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васкрслих мученика јасеновачких. 

Држе се још у животу 

и за нас Господа моле 

за спасење душа и тела, 

молитва то је из срца цела. 

Заборав да никад не дође и не поновило се никад. 

Човек крај човека као човек да прође! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

Зоран Боснић (Тител) 

 

КРИЛА САБОРНОСТИ 

 

Туробне мисли 

као камен стварности 

низ поноре крвавог чела. 

 

За нас 

столећима унапред 

и уназад 

лети голубица бела, 

у љубави јој вера, 

љубав узноси Њему 

и враћа је. 

 

Чаробног ли тренутка, 

капље љубави и мира 

из кљуна као истина: 
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у вери се добро сабира 

и спокоји, 

а одузима камење и дрвље 

и нечист душе. 
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Момчило Момо Тубић (Бијељина) 

 

БОГОРОДИЦЕ ТРОЈЕРУЧИЦЕ 

 

Од Јордана до Дунава плава 

Преко силних планина и мора 

Благослов си својом трећом руком 

Донијела и до српских двора. 

Са промисли Бога јединога 

У аманет дође Светитељу 

А он своме народу те даде, 

Светом Сави, српском учитељу. 

Духом Светим што из тебе зрачи 

Учила си шта је православље, 

Немањиће и Србију целу, 

Српском роду била си узглавље. 

Цвјетала је Србија са тобом, 

златним се кашикама јело, 

док не крену хорда некрштена 
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по Србији да прави злодела. 

Божја воља путевима светим 

одведе те, Пречиста Дијевицо, 

Светој гори, у Хиландар српски, 

да му будеш вјечна управница. 

Помози нам, ти што спозна Творца, 

данас опет хорде зла кидишу, 

одлучније као никад прије, 

да нам вјеру и име избришу. 
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Ани Стаjкова Иванова (Пловдив) 

 

СВЕТИ САВО, ТЕБИ ХВАЛА 

 

Проводио с браћом Растко младе дане, 

радовô се првом цвету, небу плавом, 

дивио се молитвама мајке Ане 

и китио чедне мисли вечном славом. 

 

Одрекô се свих почасти, круне, власти, 

пламен свеће грејао га попут жара, 

одрекô се ради вере свих почасти, 

замишљао свети живот у келији Хиландара. 

 

И стигао до Атоса, Свете горе, 

српску цркво у молитви помињао 

и чекао повољности да се створе 

како би јој самосталност вечну дао. 
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У самоћи само о том он је снивô, 

надао се и молио препун вере, 

васељенског патријарха посећивô, 

благослове измолио за намере. 

 

Предао је земни живот у Трнову, 

свом Господу који му је помогао, 

Српска црква да доживи срећу нову, 

за лепоту те идеје целога је себе дао. 

 

И од тога сретног дана све до данас 

православље живи снове Светог Саве, 

Светосавље пренео је Сава на нас, 

засејао вечно семе вере праве. 
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Горјана Ана Живковић (Шуљам) 

 

СВЕТОСАВЉЕ 

 

Христоносног духа, међу пољима 

на висовима, у шумама, међу доловима, 

налазим се, висока и стамена, 

чвршћа од камена, 

слабија од времена. 

На стубу осам векова градим се 

да висину Христаништа досегнем, 

ваздизања жељна, 

вођена појањем, 

духовним путевима. 

У молитви мала сам, недостојна, 

на темељима православља, 

по ливадама, у воћњацима, 

на пропланцима и у шумарцима 

где нас још недостојних има. 
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Векови нанизани живе у нама, 

у незабораву, у сећањима, 

ограђени жељама и хтењима, 

у осмовековном Светосављу 

свих нас има. 
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Душан Живковић (Шуљам) 

 

КРШТЕЊЕ 

 

Крст ми Христ на чело ставио, 

себи под ноге, уз молитву поставио 

да чува ме – у Њега верујем, 

уз откуцаје срца Му припаднем. 

 

У име Оца, Сина и Духа Светога, 

на мом темену прсти дрхтави 

и прамен косе, поколења да памте 

свевидећи животни пут позлате. 

 

Одрекао се ја, одрекао се кум 

свих зала која обузимају ум – 

да ме све благодети Богу воде 

душу ће молитве да ослободе. 
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Крштењем дете корен добија, 

вером и молитвом бол живота разбија, 

свој на своме, Христу се моли, 

на исповести му душу оголи. 

 

Тако то вековима траје, 

крштењем живот у вери настаје, 

колико векова крви је венама текло – 

једино крштењем потврђује порекло. 
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Маринко Савић (Мартинци) 

 

ОСАМ ВЕКОВА НАШЕГ ХРИСТАНИШТА 

 

Пишем са сетом, мисли се роје, 

чежњиво откривам света слова. 

Мирноћа плени, дух обузима, 

где протутњаше осам векова? 

 

Христос, часни крст и покајање, 

истинска нада са пуно воље 

водише народ осамсто лета 

из мрачне тмине на свето поље. 

 

Осам векова страдања, мука, 

пепео, огањ, опаке силе. 

Жучне године, страдалничке, 

много су кобне за Србе биле. 
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Насукани јарболи, сломљена копља 

очи нам боду од давнина. 

Трновити пути, али вера јака 

водише прадеду, оца и сина. 

 

Ту где смо распети пошли, мрели, 

стоје огњишта поносна, чиста. 

Осамсто лета стаза нас води 

до нашег светог Христаништа. 
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Здравко Остојић (Скопље) 

 

НЕПОБЕДИВИХ ОСАМ ВЕКОВА НАШЕГ 

ХРИСТАНИШТА 

 

Осам српских векова распетих на крсту и 

клинова, 

а вера јесте и биће мелем изнад свих пелинова. 

Распели су Српство заједно са Христом, 

зато српска душа благоухаје са вером чистом. 

Зато срце српско у грудима просто не куца, 

но хода неуморним корацима ка спасењу. 

Путује усред мрака, налази светлог конака, 

да осване у Христовом Васкрсењу. 

Из таме изронио је сваки наш светионик, 

поред ратишта узвисио се небески баштионик. 

Од Косовског поља процвало наше огњиште, 

а около Метохија и свако наше светилиште. 

Коло играју сва српска срца и све српске душе, 
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кад запева и тишина, српска фрула чудесно 

свира. 

А песме се најслаткопојније у тишини оре, 

из молитвеног Бешенова, тог гнезда небескога, 

чувара православља и најстаријег манастира 

у вечном и небовишњем загрљају Фрушке горе. 

Са Господом и чистом вером сретилишта, 

то су сва наша тиха, а непокорна светилишта. 

Наших душа то су спасоносна пристаништа 

и непобедивих осам векова нашег Христаништа. 
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Мирко Стикић (Нови Сад) 

 

ОСАМ ВЕКОВА НАШЕГ ХРИСТИЛИШТА 

 

Да не беше тог догађаја давног 

Од вере наше да ли би било ишта, 

Архипастира да не беше славног 

Осам је векова нашег христилишта. 

 

Отвори нам пут светлости, љубави 

Немањићка светитељска глава 

Самосталност цркви он прибави 

Растко, син Немањин, Свети Сава. 

 

Нека процвета народ, буде мира, 

Идеја водиља бејаше његова, 

Засија као звезда сред свемира, 

Слави се oн и вера Христова. 
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У славу томе пeвајмо поново, 

Веру нека јача монаха пој, 

Нека васкрсне слога, свето место ово, 

С Богом у срцу поносно стој! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

Иван Гаћина (Задар) 

 

ХИЛАНДАРСКА ЗВОНА 

 

Крај престола славе у зорноме бдењу 

обраћам се смерно Духу староставља 

и полажем наде Божјем провиђењу 

да ме благосиља мудрост православља. 

 

Ко зрнце прашине преко Јерихона 

милотни ме дашак у времену носи, 

где вернике зову хиландарска звона 

и где сребрн-киша војску правде роси. 

 

Док јецају душе крај иконе спаса, 

тројерука Дјева уточиште пружа, 

ко јутарња звезда кроз таму беласа 

куд ме мирис мами божанствених ружа. 
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Уз Лазара цара, Милош Обилића 

на Косову пољу оснатрен продишем, 

да окрепим душу палог Синђелића 

ћирилицом златном о јунаштву пишем. 

 

Као ратник Христа истином корачам 

где арханђел душе светлозарјем води, 

кроз векова осам србославље јачам 

и кроз Христилиште крчим пут слободи. 

 

Док кандилом следим лозу Симеона 

светлајући стазе србославног пука, 

у службу ме воде хиландарска звона 

и кроз кобно време снажна Божја рука. 

 

Засузила звезда мистичнога сјаја 

што над Атос гором као бисер блиста, 

где се раскош неба са судбином спаја 

и где броди душа Светог Саве чиста. 
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Радмила Милојевић (Параћин) 

 

КУПЕ ВИНА 

 

Све законе православља стемељио Свети Сава. 

Свети oци хиландарци, верни, збирају се око 

крста 

и негују виногорја крстећи се са три прста. 

Кроз појање одржа се слава, 

завештана Света тајна православља. 

Ћириличним словом донесе нам 

Јеванђеље Мирослава. 

Светосавска лоза још и данас рађа грожђе 

за спас рода и порода. 

Дарује нам купе вина за 

здравујућу причесницу, крсне славе, 

лавре свете и конаке. 

Из димњака дим се вије. 

Поколењу преносимо генско обележје, 
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древне приче и гајимо семе вере. 

И тако из круга у круг, 

из ког живот као река тече... 

Као наши преци одвајкада, Богу се помолимо 

благост душе да нам дадне. 

Негујемо обичаје, крсне славе. 

Виногорје да нам рађа и цветају лековите траве... 

Наздрављамо кондирима вина у најсветија јутра, 

кад бадњаке унесемо. 

Рођење Христа да славимо. 

Завештано Јеванђеље. 

Ми смо народ Божјег рода. 

Узвишено време Светог Саве 

у срцу нам сија. 
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Небојша Станковић (Ниш) 

 

ОСАМ ВЕКОВА 

 

Стазама твојим, пре много година, 

протутњах млад, жељан славе и успеха, 

крвавих ногу, али весела срца, 

Фрушка горо мила, пуна манастира. 

Сваки путељак шумски, контролна кота, 

дрво записа, кладенац бистри, 

манастирска врата, крст свети, 

маратонцу младом осташе у свести. 

Истим су стазама, пре много векова, 

православци наши, прочишћеног духа, 

доносили веру од камена јачу, 

молили се Богу и чували образ. 

Прошло је година много, алʼ очврсну вера, 

Свету гору нашу, љубећи крст часни, 

посећивах често, младости се сећах 

и зажелех увек – останите вечни! 
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Ана Правиловић (Београд)  

 

СЛУЖБА НА ПРЕВЛАЦИ 

 

Мраком ка зори, зачудни створи 

походе светињу у мору: 

Михаило и небни збори 

потајно Божју службу творе. 

Превлака, гледаш, рекô би – пуста, 

нико да назре тоге ни крила, 

нити чује поја ангелских уста 

до добра оца Рафаила. 

Чудесне складе наднебесне 

што мире птице, рибе и звере 

не чују силници што бесне 

те на Светињу шаљу – багере. 

Фанфара, лета и лепета! 

С ума сашав руши, ангели моле 

за ова света, да приволе: 
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„Поштеди Храма својој души!― 

Шта који ради – Богу ради 

и себи ради, по вишњој правди; 

те или тежи с врагом да вражи, 

или с ангелима држи и гради. 
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Естер Терзин (рођ. Маргит)  (Кикинда) 

 

ЧУЈЕМ ТВОЈ ГЛАС 

 

Чујем Твој глас како грми – о, Господе, 

севају варнице из Твог благог ока. 

Не желе љубав, страха да се ослободе, 

да се одрекну свог греха и порока. 

 

Не желе да схвате да смо тако мали, 

тек сићушно зрно звездане прашине, 

и да бисмо сви много више имали 

када бисмо се држали твоје истине. 

 

Чујем сву тугу и Твоју бол, Господе, 

сакривену у Твоме љутитом гласу, 

као муње се каткад небом проломе 

у овом злочудном, мрачноме часу. 
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Призивају моћ, демоне, врагове, 

претварају нас у пепео, ништа, 

желе да затру све наше трагове, 

осам векова нашег Христаништа. 

 

Очекујем Твој шапат, једини Боже, 

тај дан кад се суоче сами са собом, 

кад схвате да љубав победити може 

и да смо сви потпуно исти пред Тобом. 
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Миљана Игњатовић Кнежевић (Ниш) 

 

 ХРИШЋАНСКО СТАНИШТЕ 

 

Манастири српски, српска Христаништа, 

станишта су вере кроз време што тече 

Србину у вери што Богу се моли 

и у небо гледа свако јутро, вече. 

 

Патријаршија је центар српске вере, 

осам векова је свето Христаниште, 

док цркве Дух свети Србима и 

души српској свакој даје уточиште. 

 

Ни душман клети, ма како се звао, 

што се клањао свом измишљеном богу, 

ни муке претешке, глад, смрт, рушевине, 

веру у Христа да сломе не могу. 
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Све српске су цркве бисери расути, 

Патријаршија је та копча од злата 

што све њих веже у вери Христовој, 

осам векова што отвара врата. 

 

Тај свети стожер где кандила горе 

за душе мртвих, за здравље Србина, 

небеско царство, вечиту истину 

преноси нам црква са оца на сина. 

 

Када по небу у мркломе мраку 

брод вере тражи своје пристаниште, 

у људској души веру настањује 

већ вековима српско Христаниште. 
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Здравка Бабић (Билећа) 

 

ОЈ, СРБИЈО, НАШЕ ХРИСТАНИШТЕ 

 

О, Србијо, земљо Господња! 

У Старом завјету закључана вјеро, 

премудра, пркосна Жар-птицо 

што пјеваш тишином, 

о Косову пољу и рањеном срцу, 

опредјељена за Царство небеско. 

И молиш се Свевишњем 

у болу, без одјека, 

усахле воде у потоп претвараш, 

у свете воде твог плавог једрила. 

Србијо сестро, наше Христаниште! 

Искро у искри, цвијету миомирисни 

у огњу неугасивом и вјечним мукама. 

Ти, која гњев подносиш од свете Троје, 

предухитри сунце молитвом Богу! 
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И сад и увијек... 

И вјеков вјекова љуби Господа свога 

свим својим срцем и својом душом 

достојном ваистине и чистоте кандила! 

И пости душом, и пости тијелом, 

и чувај своје анђеле Божије! 

Крв грожђа што зри ти у њедрима. 

И никада не препусти се 

издајничком цјеливу Јудином! 

 

Љубо моја! 

У одсјају васкршњег јутра 

одбаци планине патњи! 

Обуци хаљину од сатена, 

у провалију баци све мртве душе 

и оне што не виде истину Божију! 

Све заспале у гријесима. 

И прије Великог дана, 

кротка и милостива, 
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ради правде прогнана, 

положи душу за своју браћу 

јер Бог чини чудеса! 

 

Дочекај Христа са врбовим гранчицама! 

Принеси Богу на дар најбољег свога пјесника. 

Да једном за свагда уништи гријех 

и растави свјетлост од таме! 

Да нас сложи и да нас обожи! 

И позови браћу на вечеру! 

Нека их служи Косовка Дјевојка. 

И нека чују Божије заповјести. 

Припреми јој, мајко, раж и медовину, 

и здјелу љековитог биља. 

И крчаг младог вина. 

Мириса дјевојачког и мљечне милине. 

Злато, тамјан и измирну... 

Хљеб наш насушни и косовске божуре! 

Мени остави сузе и црно ковиље. 
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Да научим наизуст сонет мртвог пјесника. 

Скројен од цвјетних латица и стрмих литица, 

мојих ожиљака и оскудних година. 

Преточен у исповјест светосавског камена. 

Србијо, ризницо свјетлости, 

Војвоткињо свемилостива, 

душе просвијетљене. 

Слави Господа Створитеља! 

И слави Јоакима и Ану и Дјеву Марију, 

тренутак ми буди и вјечност! 

Служићу ти, сестро, уморна од ћутања, 

јер само небо зна 

и кад спаваш, мила, кличеш Свечудесном: 

Алилуја, Алилуја! 
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Љиљана Фијат (Нови Сад) 

 

СТУДЕНИЦЕ! 

 

Богољубивим иконама попут гранчица калине 

исликане твоје одоре, 

у љубави јеванђеља свете речи ванредно се 

зборе, 

на месту где су пре њих дивље звери друговале са 

смрћу. 

У теби се Стефан Немања напајао заоденут 

ореолом сабеспочетног и вечног, 

и најврснији међу браћом својом, Сава, што учини 

с крстом у руци 

да оно што су Немањићи створили сведочи 

чудеса. 

Твоје цркве и утврђени зидови небески су одзив, 

Студенице! 

Војске су те многе нашле и орлови, што на 

земаљско и људско насрћу, 

летећи испод неба, изнад земље, попут ракље, 
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да их ни погледом ниси могао ухватити, 

али ти си нас увек њихала на ветру вере 

хришћанске, 

дрхтећи у молитвама, загледана у душа кладенце. 

Богосветли светилнику којим се просвећиваше 

несрећни отпуштени војник, сељак, дете, жена, 

сеоски момак, грађанин или надничар, 

жељни светлости православља као бакље. 

Твоје цркве и врт ограђени су високом оградом од 

затегнуте жице, 

надземаљске, као да је лептира у крило пољубила 

Богородица, 

свечано одевена у модру хаљину, те мирише њена 

сенка и њено име, 

и где су отишле, у истом смеру, душе Немањићке, 

моћне и кроз даљине. 

Трептава и светла, по твојој зрелости сене никад 

неће пасти, Студенице! 
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Драгица Стојановић (Зрењанин) 

 

НА КРАЈУ ВЕКА 

 

Помаља се сунце 

Црвено као сок у грозду 

Што до вина са усана 

Дуго зре крај порте манастира Бешеново 

И на хладно тле о колико је само 

Хладних стопала по земљи ходало 

Да би се од једне зраке сунца 

Један прст огрејао 

Ветар са севера са оголелих грана 

Из перја џивџана на југ се сели 

Гле ветар студени као да за облак тамни 

Заувек одлази односи лист 

Из књиге меланхолика протуве песника: 

Рађа се дан светао прозрачан глагољив 

Ваља се попети на гору 
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Рано умити бешановачком водом 

Са олтара ко из обасјаног језера 

Христовог огледала 

Ту на крају стрмог века 

Сад кад већ кости шкрипе 

Од лаког окрета 
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Драженка Трбовић (Темерин) 

 

ХРИСТОНОСЦИ 

 

Ви имате мир, 

Они кажу рат, 

Ви дајете благослов, 

Свима отац, брат. 

Молите се дуго 

Да би био мир, 

Међ’ људима ходите, 

Свуд је миомир. 

Где крочите, љубав, 

Куд водите, Бог, 

Ви волите Господа, 

Себе, ближњег свог. 
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Милош Белић (Ваљево) 

 

КАТАРЗИС, ФОТОЗМОС, ТЕОЗИС 

(Сава, Лазар, Николај) 

 

Лутали смо хиљаду и талант година, 

Тражећи себе, скупљали слојеве светлости, 

Као свећа воском, за вечност ливна, 

Док не нађосмо трачак у трагу Светости. 

Кроз човека Бог је у догледу наших душа, 

Жребом Духа, изабраног српскога Мојсија, 

Крштење гравис воље се куша, 

За небеску праву, вечност омилија. 

Аскеза принца у смирење кротко, 

Добија и следи, царево име и законопис, 

Стаду своме објави Христа, громко, 

Заживи веро и нишчих нових, Свети Катарзис. 

Фотозмос познање у новом дану, 

Век иза Савиног слова, жизно-заветном, 
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За испит коначни, на жртвеник главу, 

Приволесмо се Христу, Царству небеском. 

Да не би кнежеве вечере и речи дате за причест, 

Вековима касније и Тајну би заборавили, 

Светост агапе напусти пролазни свет, 

Ореолима смо својим своје цркве закитили. 

И последњим се словом речи враћамо искону, 

Теозис, коначно наше Обожење, 

Николаја са Златоустим делимо у поклону, 

Утврђење и Христаниште за вечно спасење! 
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Татјана Ајхолцер (Нови Београд) 

 

БОЖЕ, ЋУТИМ 

 

Кад ми је у срцу нека тешка тмина 

Ћутим и пишем невидљиве речи 

Он ме све разуме и без једног гласа 

Велики је Бог и дубока тишина. 

 

Широке ми мисли ка пољима лете 

Према крсту дивног нашег манастира 

Осећам се лепо као мало дете 

Заштићено од свих невидљивих сила. 

 

Немо у келији пред иконом стојим 

У тишини тихо све невоље бројим 

Мили Боже, дај ми оне снаге, воље 

Добрим делом својим учини ми боље! 
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А срце ми куца све јаче и јаче 

У мени понекад неког страха има 

И суза би да крене, око ми запече 

Као свети огањ милује топлина.  

 

И не мора свако чути речи моје 

Другима ћутим а много тога кажем 

И сачувај, Боже, оно што је моје 

У мислима с Тобом сам у трену сваком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

Јасна Арбанас (Шашинци) 

 

ОСАМ ВЕКОВА НАШЕГ ХРИСТАНИШТА 

 

Шумовити брује векови, 

од Шумадије, са Златибора и Голије, 

Старе планине, Шаре, Таре, 

Дунава, Дрине и Саве, 

уплели се путеви у богати златни откос, 

од поља Косова до горе нам Фрушке, 

и бије море, разбија мраморје, 

и бесни се вранац 

пропиње да кас му ниже године и векове, 

а у лику твом христоликом, светосавском, 

слика наше једино станиште, 

у ветровима југа и кошаве 

пева се песма 

да били смо и пре и сада јесмо, 

и увек овде ломили зубе о тврдом хлебу, 

али стали 



194 

 

па заставе и барјаке подизали 

Немањићи, Југовићи, Лазаревићи, Бранковићи, 

да би били и остали, 

сунце бранили, 

осмех и колевке чували, 

кућерак и оџак зидали, 

а онда 

и сећали се и заборављали, 

али времена погана никад не преспавали, 

остајали и кад смо одлазили, 

посејали своје 

и у једра бела твој лик нерукотворени осликали, 

па живели 

и онда кад су нас гаврани само по несрећи 

памтили, 

а ми само крстоносно, молитвом се ваздизали, 

па градили своје луке у једино пристаниште 

и тако осам златних векова љубави уплели у наше 

Христаниште. 
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Сара Јовановић (Краљево) 

 

ПОКИСЛИ 

 

Зашто ноћас на нас вришти небо? 

Је ли то отац опет дебели каиш бира? 

Погледи наши до свемира... 

Где си, слатка победо? 

Где су те осам векова мучних скрили? 

Јесмо ли те, опет, по нашки 

истребили попут вашки? 

Јесмо ли те, коначно, сасвим исцрпили? 

Јесмо ли те, коначно, толико упрљали 

да нас небо већ данима спира 

јауцима из свемира? 

Јесмо ли те, забога, тако лако дали? 

Хоћемо ли баш довека 

бити труло ништа, 

без вере и огњишта, 
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бити мрва од човека? 

А зрно по зрно за једини спас 

слупљали су наши. 

Да ли им се ноћас помена плаши 

бар неко од нас? 

Да ли се бар неко тог каиша боји? 

Осам свећа гори, осам поплава нам створи. 

 

Да ли један постоји 

што још увек броји? 
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Жаклина Манчић (Житковац) 

 

ОСАМ ВЕКОВА 

 

Буде ме ноћас из сна зидине прастаре 

да ми осмовековну скаску подаре, 

док мирис тамјана разносе моћна крила 

Светих архангела Михаила и Гаврила, 

величајући ктитора Стефана Драгутина Немањића, 

сремскога краља од кога почиње прича. 

Светли у мраку Драгутинов крст изнад куполе 

и видим погнуте главе што се усрдно моле, 

а затим страшну турску војску што редом затире 

све фрушкогорске манастире... 

Али, гле, здање што беше ново изнова се диже, 

одмах кад османлијска змија одгмиже. 

 

И чудотворни кивот са моштима Светих Кирика и 

Јулите... 
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Мученица мајка и њено нејако дете... 

Руше га поново, на захтев усташа, немачке бомбе, 

због партизанског штаба смештеног овде, 

а потом се на њега, као каква сабласт, 

обрушава комунистичка власт... 

Али црква је до краја света Христово станиште 

које земаљске силе не могу да униште. 

Поново се на старим темељима диже здање ново 

да побожном народу овога краја држи слово, 

јер Христаниште је то сигурно, 

до краја времена неуништиво. 
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Невена Милосављевић (Звечан) 

 

САЧУВАТИ ВЕРУ 

 

Сачувати укорењено и зрело, 

Сачувати песак, пепео и прах, 

Из којих се дижу нова узвишења, 

Са којих ниче један нови храм, 

Чврсто укопаван у старе темеље; 

А темељ је вера, кокарда и штит 

Које сваки ратник сунца 

Чува застакљене у пламеном оку. 

 

И тамо код тог камена, 

Што неки у вери гура уз брдо, 

Трасе су нових видика с Валоне, 

Кршеви су јасеновачких гора, 

Непроходне стазе Шумарица, 

Олтари од лобања 
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Скупљених с крвавих жртвеника 

Чије очи су само налик на јагањце. 

 

Срешћемо се тамо, 

Срећни наизглед, храбри у траговима 

Што су у вековном нестајању, 

И ковачи узвишених песама 

Коваће позлатом стихове 

У којима ће из кристалне баре 

Опет на небеској литургији 

Стајати хорови у бесмртној одежди. 
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Миланка Бурић (Бијељина) 

 

СРБИ СВЕТИТЕЉИ 

 

Мој лијепи Боже, 

Ти си нас учинио народом часним. 

Крштени у духу истине и слободе, 

Осам вијекова се име наше злати. 

 

У Твоме винограду српски саборују 

Монаси, епископи и свештеници свети; 

Цареви, просјаци и пастири који фрулом 

објављују 

Да се тако различити код истог Творца могу 

срести. 

 

Брижне и мужаствене Српкиње, 

Са круном деспотица и оне са прегачом, 

Свједоче како је медно због Тебе трпљење 

И не жале се на трње које их је Теби довело. 

 

Српски племићи и подвижници смјерно 

Стоје у дворани у коју сваки за себе дођоше, 
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И с њима радосни старци и младићи вјерно: 

Сви љубав и жртву своју Теби принесоше. 

 

А колико је тек светаца незнаних 

Који су само Теби, Боже, знани... 

Оних који пострадаше у рату или у осами 

И који тихо чекају дан да их објавиш. 

 

Само уз Тебе неједнаки стоје равно, 

Дјевственици и покајници исто жито кусе. 

Научи нас да и ми једни друге гледамо баш тако 

И да за Твоју коначну трпезу сви Срби приступе. 
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Милосав Б. Влајић (Младеновац) 

 

ВЕКОВИ СВЕТОГ САВЕ 

 

Оста векова осам иза нас 

из Никеје кад стиже мио глас, 

тад би посвећен Немањин Сава, 

ни данас не бледи му слава. 

 

Крај свеца беху јеванђеља  и псалтири 

док браћу драгу завађену не измири, 

на Атосу воздиже и бели Хиландар, 

Српству целом даде златни дар. 

 

Намастири и церкве се отад множе, 

ктитори им ратници силни и велможе, 

на Фрушкој гори Драгутина Бешеново, 

где се од зоре поје уз Христово слово. 
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Ненад Новковић (Земун) 

 

У СТУДЕНИЦИ 

 

Код тебе време као да стоји – 

Векови прошли, а увек иста; 

Још бдију над нама сви свети твоји 

И светлом неба камен ти блиста. 

 

Кад чело такне тај мермер студен 

Тело задрхти, срце се греје, 

То Мајка блажи, храбри Симеон, 

То рука Божја благодат сеје. 

 

Сваки се немир у теби гаси, 

Стопама Савиним корак је лак; 

Док суза за сузом под ти кваси, 

А риза црних глас цепа сумрак. 
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Са фреске једне наспрам олтара 

Царица гледа, благо јој лице, 

Сводом ти одзвања стих тропара – 

Слава добротворки Студенице. 

 

Зеркало неба је плави твој свод, 

Светињо коју ми душа иште, 

Једара пуних спасења си брод 

Што плови у вечно Христаниште. 
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Ана Ђурић Миладиновић (Смедеревска Паланка) 

 

ОСАМ ВЕКОВА ИСТИНЕ 

 

Одбацио царевање, пригрлио светог Христа, 

Узвисио се у висине ореолом да заблиста. 

Врата му се отворила Хиландара, светог храма, 

учитељу нашем, свецу – назваше га отац Сава. 

 

По камењу бос ходио, молио се драгом Богу, 

скроман живот је водио, за свој народ и слободу. 

Ђаци му се с вером диве, славу славе, песме 

пишу, 

Па му химну душом поју, као једно данас дишу. 

 

Православац славу слави, крај иконе и крај свеће, 

На црквама звона јаве: Божијим се путем креће. 

Слободу нам православља утемељи с вером, 

надом, 
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Сагради нам цркве, школе, љубављу и душом 

благом. 

 

Од његове речи, воље задрхташе моћне силе, 

Да живимо са Свевишњим Савине нас руке свиле. 

Од зачећа православља осам векова истине; 

Живи вера, живот тече, Немањића краси име. 
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Стефан Ђурић (Бијељина) 

 

MOЛИM TEБE, ПAВЛE 

 

Ja трaжим, ja мoлим, дoк сe зoрa буди, 

Свјетлост тих очију да дође с облака, 

Tвojу риjeч пoштуjeм дa будeмo људи, 

Ти погледај на нас и нестаће мрака. 

 

Твој је народ, Свети, упао у бездан, 

Сваког дана тешко, одбацили вјеру, 

У својој несвјести ноћ нам је ко дан, 

Продали смо језик, славу за вечеру. 

 

Напуштамо своју земљу прађедова, 

Оранице пусте, коров цркве гута, 

Молитва нека буде нама пјесма ова, 

Скрени наше шине до небеског пута. 
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Погазисмо завјете Саве и Немање, 

Препуни смо знања, а главе нам празне, 

Сами себи туђини, и то нам је стање, 

Лазареве клетве, казне непролазне. 

 

Брат не воли брата, језиком га сијече, 

Стуб куће нам тоне, породице нема; 

Да сваког волимо, ближње, ти нам рече, 

Да ли нам се црно опет нешто спрема? 

 

Молим тебе, Павле, грешна ми је душа, 

Клекни пред Господа да нас не осуди, 

Нека бичује љубављу, Србин ће да слуша, 

Да поново с тобом ми будемо људи. 
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Горан Лучић (Београд) 

 

ВАСКРС ИЗ ВИЈЕКОВА 

 

И да чудом васељена сунца своја сва помрачи, 

И да земља у омрази све народе своје гоји, 

И да сила на нејаког из немоћи опет крене, 

И да Србу због слободе опет грло ланац стегне, 

И да пролаз према мору снова буде скупљи неба, 

Остаће нам све што треба! 

 

Остаће нам очи свете из којих нас сунца грију, 

Остаће нам поља бојна гдје нам преци љубав сију, 

Остаће нам један сердар на Мојковцу да нам 

стражи, 

Остаће нам и Гаврило, са Милунком Васкрс тражи, 

Остаће нам то Косово и његово море крви, 

Остаће нам све што треба, 

Да будемо опет први! 
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Весна Фекете (Сремски Карловци) 

 

МОЈА СВЕТИЊА 

 

Питаш ли се понекад најстарије шта је, 

колико је настало или нестало река? 

Све што бива, природно је, дуже-краће траје, 

непролазна једино је вера у човека. 

 

Осам векова баш је доста, 

од кад наша Црква доби самосталност, 

наш светитељ Сава архиепископ поста, 

а манастир Жича српском роду радост. 

 

Браћо, сестре, чувајмо што добисмо давно, 

пуном душом спомињимо нашу Грачаницу, 

неће моћи душман да отме нам Косово равно, 

јер џаба ти око кад изгубиш зеницу! 
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Владислава Милићeвић Бeлин (Београд) 

 

БОГОРОДИЦИ 

 

Ноћ сe тихо спустила 

над манастиром старим 

птица јe мала запeвала 

гласом милозвучним. 

 

Богородици јe приносила 

пeсму мира и љубави  

кад јe зором утихнула 

божури су процвeтали. 

 

Црвeн цвeтом чудeсним  

љубави за љубав вратили 

под плавим сводом нeбeским. 
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У част прeчистој Богородици 

и сад цвату црвeни божурови 

Богородици и малој птици. 
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Славица Клајн (Беч) 

 

ЗВОНА ЗАЗВОНИЛА 

 

Узвишени огањ засветли, 

свети дим замириса, 

Љубав вечна, чиста 

према Оцу Богу!  

Оживела манастирска тишина Бешеново 

звона зазвонила, молитвом, 

Светог Аранђела да сачува!  

Свештеномученике, браћу,  

Богомудре и све људе! 

Молим Богородицу,  

Тројеручицу и народ христоносни.., за  

мучену Србијју! 

Цртица туге да не буде! 

Одвежимо везане руке.  

Држимо се за православље. 

Осам векова са свештенством својим. 
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Марко Јовичић (Темерин) 

 

БЕШЕНОВО 

 

Оних дана нашег рода 

измољено од господа 

 

Онде где не беше ништа 

осим шуме и ловишта. 

 

Проносећи прва звона  

Фрушком гором од искона. 

 

После којих у манастир,  

као стаду своме пастир, 

 

Долазише норадо многи, 

војсковође и убоги. 

 

Непрестано, пуних шака, 

са небеса и облака... 
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Прњавором жута смиља, 

Стефан Урош благосиља 

 

Задужбину свога сина 

Сремског краља – Драгутина!!! 
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ОДЛУКА ЖИРИЈА КОНКУРСА „ОСАМ 

ВЕКОВА НАШЕГ ХРИСТАНИШТА“  

 

Песме објављене у овој збирци стигле су на 

конкурс „Осам векова нашег Христаништа― који је 

манастир Бешеново расписао у пролеће 2019. 

године. Жири у којем су били песник Благоје 

Баковић (председник), победници претходна 

четири конкурса – Јованка Новковић Перге, 

Владимир Јовић, Бошко Ломовић и Дара Радојевић 

– и игуман манастира Бешеново, архимандрит 

Арсеније Матић, одлучио је да на овогодишњем 

конкурсу додели следећа признања: 

 

 

Прва награда: 
 
 

Сунчица Радуловић Торбица: СТУДЕНИЧКО ВРЕЛО 
 
 

Друга награда: 
 
 

Витомир Стевановић: ФРЕСКОПИС 
Aћим Тодоровић: СМИЛУЈ СЕ, ГОСПОДЕ! 
Бранислав М. Вуковић: ЛОЗА СВЕТОГ СИМЕОНА 
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Трећа награда: 
 
 

Срба Такић: МАЛИ СОНЕТ О ТРАЈАЊУ 
Иван Гаћина: ХИЛАНДАРСКА ЗВОНА 
Миро Ковач: САВИН  ПУТ 
Борислав Гвозденовић: ХИЛАНДАР 

 
 

Похвале: 
 

Јасна Арбанас: ОСАМ ВЕКОВА НАШЕГ ХРИСТАНИШТА 

Ратко Поповић: СИМЕОН МИРОТОЧИВИ 
Велибор Шиповац: ХИЛАНДАРСКА РАДОСТ 
Павел С. Ђурчок: ОСАМ ХИЉАДА ОЧЕНАША 
Мирјана Марковић: ДУША С КОСОВА НЕ МОЖЕ 
НИКАДА УТЕЋИ 
Стеван Милошевић: ПРЕД КИВОТОМ МУЧЕНИКА 
Естер Терзин (ро. Маргит): ЧУЈЕМ ТВОЈ ГЛАС 
Ани Стаjкова Иванова: СВЕТИ САВО, ТЕБИ ХВАЛА 
Јован Н. Бундало: ОСАМ ПУТА ПО СТО ЛЕТА 
Невена Милосављевић: САЧУВАТИ ВЕРУ 
Душан Живковић: КРШТЕЊЕ 
Драгица Стојановић: НА КРАЈУ ВЕКА 
Сара Јовановић: ПОКИСЛИ 
Владимир Бајић: ВЕРТИКАЛА 
Миланка Бурић: СРБИ СВЕТИТЕЉИ 
Зорка Чордашевић: НЕУПАЉЕНЕ СВИЈЕЋЕ 
Весна Фекете: МОЈА СВЕТИЊА 
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