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Уводнареч

Пред ва шу љу бав и па жњу из но си мо нек тар де ло-
ва ња и ства ра ла штва Пре о све ће ног Вла ди ке Фо ти ја 
ко је смо го ди на ма усрд но са би ра ле, а за ову при ли-
ку иза бра ле оно нај зна чај ни је и нај за ни мљи ви је ка ко 
би се кроз Вла ди ки ну пи са ну реч и ди ги тал ни за пис 
мо гла на по ји ти и ду хов но укре пи ти сва ка бо го че-
жњи ва и до бром во љом осве ће на ду ша. 

Иа ко нај ма њи и не моћ ни по моћ ни ци у ње го вом 
цр кве ном и па стир ском пре га ла штву, све до чи ле смо 
и све до чи мо да је вла ди ка Фо ти је „пастирдобрико
јиполажеживотсвојзаовце“ (Јн. 10,11). На да мо се да 
ће те кроз ову књи гу и са ми осе ти ти и на дах ну ти се 
рев но шћу и жр тве ном љу ба вљу ко ју он има пре ма 
јед ној све тој, са бор ној и апо стол ској Цр кви. Дол го-
ден ствуј све ти Вла ди ко!

***
Епи скоп Фо ти је (Сла до је вић) је ро ђен 1. фе бру а-

ра 1961. го ди не у Ду ја ков ци ма, Оп шти на Ба ња Лу ка, 
Бо сна и Хер це го ви на. Основ ну шко лу за вр шио је у 
Чу ру гу, а сред њу тех нич ку шко лу у Но вом Са ду. Го-
ди не 1988. ди пло ми рао је на Бо го слов ском фа кул те-
ту у Бе о гра ду. Сле де ће две го ди не про во ди на пост-
ди плом ским сту ди ја ма у Ер лан ге ну у Не мач кој. По 
по врат ку из Не мач ке, на пра зник Све тог Ди ми три ја 
1990. го ди не при ма мо на шки чин у мана сти ру Ко ви-
љу у Епар хи ји бач кој. Исте го ди не, на пра зник Све тог 
ар хан ге ла Ми ха и ла, Епи скоп бач ки Ири неј ру ко по-
ла же га за је ро ђа ко на, а на пра зник Све тог Са ве 1991. 
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го ди не за све ште но мо на ха. 
У пе ри о ду од 1992. до 1993. го ди не, је ро мо нах Фо-

ти је је све ште но слу жи тељ у ма на сти ру Бо ђа ни, а 
на ред них пет го ди на до 1998. го ди не ра ди као про-
фе сор у Бо го сло ви ји Све тог Ар се ни ја у Срем ским 
Кар лов ци ма, где га и за ти че из бор за Епи ско па дал-
ма тин ског. 

Епи скоп Фо ти је хи ро то ни сан је 1999. го ди не, на 
Ду хо ве, у Са бор ној цр кви у Срем ским Кар лов ци ма, 
а за Епи ско па дал ма тин ског усто ли чен је на пра зник 
Све тог апо сто ла Лу ке и Све тог Пе тра Це тињ ског, 31. 
ок то бра исте го ди не у Са бор ној цр кви у Ши бе ни ку. 
По од лу ци Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра 2000. го ди-
не епи скоп Фо ти је би ва по ста вљен за в.д. рек то ра об-
но вље не Бо го сло ви је Све та Три Је рар ха у ма на сти ру 
Кр ка. 

У пе ри о ду ње го вог ар хи па стир ство ва ња Епар-
хи јом дал ма тин ском по чи ње об но ва цр кве ног 
жи во та и цр кве них обје ка та, а ожи вља ва и из-
да вач ка и ка ти хет ска де лат ност. По себ ну па жњу 
епи скоп  Фо ти је је по све тио ху ма ни тар ном ра-
ду са по врат ни ци ма и на ро дом у ра том опу-
сто ше ним под руч ји ма Епар хи је дал ма тин ске. 
У ма ју 2017. го ди не на ре дов ном за се да њу Све тог Ар-
хи је реј ског Са бо ра Срп ске Пра во слав не Цр кве, епи-
скоп Фо ти је је иза бран за Епи ско па звор нич ко-ту-
злан ског са се ди штем у Би је љи ни.

сестринствоманастира
светогВасилијаОстрошкогуБијељини

2020.година
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одрастање,стУдентскидани,

манастирковиљисремскикарловци

По ме ну ли сте да сам ро дом из Ко чи ће вог кра ја, 
из око ли не Ба ња Лу ке. Са мо три го ди не по мом ро-
ђе њу, мо ји ро ди те љи су се пре се ли ли у Чу руг, јед-
но пи то мо, вој во ђан ско на се ље код Но вог Са да, где 
сам и од ра стао. Осим што сам по не кад та мо од ла зио 
пре ко ле та, са кра јем у ко јем сам ро ђен ни сам имао 
мно го кон так та. Ипак, знам да је тај ју нач ки, Ко чи-
ћев крај цр квен и бла го сло вен. Ње го ви жи те љи су 
ду бо ко ве за ни за Цр кву и по шту ју тра ди ци о нал не 
вред но сти. На жа лост, и та мо се на кон Дру гог свет-
ског ра та де си ла ве ли ка дра ма, јер су љу ди би ли за 
Кра ља и Отаџ би ну, што то та ли тар ном ко му ни стич-
ком ре жи му, на рав но, ни је од го ва ра ло. Та ко је до шло 
до ра се ља ва ња ста нов ни штва, па су, већ по сле 1945. 
го ди не, мно ги оти шли у Ау стра ли ју и дру ге зе мље. 
У тим пре ви ра њи ма и мој отац је нас од вео у Вој во-
ди ну. За то осе ћам до бо ку по ве за ност са тим кра јем 
и во лим га, иа ко у ње му ни сам  фи зич ки ду го бо ра-
вио. Са да опет идем у Бо сну. Иа ко је Звор нич ко-ту-
злан ска епар хи ја те ри то ри јал но уда ље на и дру га чи ја 
у од но су на Ко чи ћев крај, ве ру јем да ће љу ди пре по-
зна ти да не где у ме ни та ве за са Бо сном по сто ји.

...
Основ ну шко лу ЂураЈакшићсам по ха ђао у Чу ру-

гу.  За тим сам јед но вре ме у шко лу ишао у Жа баљ, 
а на кон то га у Но ви Сад. Сту ди је те о ло ги је сам упи-
сао тра га ју ћи за Исти ном. У тим го ди на ма, млад чо-
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век се тра жи. Хва ла Бо гу, по ти чем из по ро ди це ко ја 
је од у век би ла ве за на за Цр кву и при ма ла је у ку ћу 
све ште ни ка. Ме ђу тим, ту ни је би ло мно го те о ло ги је, 
што је баш оно што и да нас у мно гим по ро ди ца ма 
не до ста је. А мла дом чо ве ку је нео п ход но да сво је би-
ће на хра ни Реч ју Бо жи јом, да у цр кве ној за јед ни ци 
ду бо ко до жи ви и упи ја та јин стве на ис ку ства све тих 
ота ца. Та ко сам, ето, кроз шко ло ва ње тра гао за Хри-
стом, за Исти ном и пу но ћом сво га би ћа.

Про ми сао Бо жи ји ви дим у то ме што сам од лу-
чио да сту ди рам те о ло ги ју. Пре ко вла ди ке Ири не ја, 
ми смо у Бач кој ве за ни за ста р ца Пор фи ри ја. Јед ном 
при ли ком, на не ком пре да ва њу, вла ди ка Ири неј је 
го во рио ка ко је ста рац Пор фи ри је по свом бла го дат-
ном да ру ви део це лу Ср би ју. Ре че да је ви део ка ко 
Хри стос иде од ме ста до ме ста, од гра да до гра да и 
по зи ва љу де у Сво ју слу жбу. Као што зна те, то је би-
ло вре ме ко му ни зма и ате и зма, ка да се си сте мат ски 
фор си ра ло без бо жни штво. Мла ди љу ди су то ме би-
ли уче ни и жи ве ли су у скла ду са сво јим уве ре њи ма. 
Ме ђу тим, Бог увек ин тер ве ни ше и при зи ва, па ве ру-
јем да је та ко и нас при звао.

Ка да сам дав не 1982. го ди не по чео да сту ди рам у 
Бе о гра ду, ми смо из гле да ли као ли ко ви из не ког ро-
ма на од До сто јев ског. Но си ли смо скром ну оде ћу 
там них бо ја, има ли смо ду ге ко се и бра де. „Ко су ови 
љу ди? От ку да они? “ - у не до у ми ци су  пи та ли про-
ла зни ци ко ји су би ли уче ни да не ма Бо га, и да су по-
ста ли од мај му на. Јед но став но, Бо жи је де ло не мо же 
да се уга си, не мо же да се по тре; Бог увек де ла. Јед-
ном при ли ком ка да сам, по бла го сло ву Ми тро по ли-
та Ам фи ло хи ја, бе се дио на Це ти њу, из ме ђу оста лог 
сам ре као: „Ми смо као они би блиј ски ли ко ви ко је 
Го спод ску пља уз пут – кља сти, хро ми, сле пи, глу хи. 
Хри стос нас је при звао у Цр кву и са да смо све до ци јеромонах Фотије

владика Фотије 
из студентских дана
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Исти не. Сва ко по сво јој ме ри и да ру.“
... Са мо јед на ди гре си ја о Бо го слов ском фа кул те ту 

у Бе о гра ду. Ка да сам 1982. го ди не упи сао те о ло ги-
ју, мно ге ствари су ми би ле не по зна те. Ни сам имао 
сред њо школ ско бо го слов ско обра зо ва ње, па сам мо-
рао мно го да учим, пу но да тра гам. Мо рам да по-
ме нем на шег оца Бран ка Ћур чи на, ко ји је пре суд но 
ути цао на до ла зак нас Чу ру жа на у Бе о град. Ту смо 
се су сре ли са на шим оцима,Вла ди ка ма Ата на си јем, 
Ам фи ло хи јем и Ири не јем; и у њи ма смо пре по зна ли 
оно за чим смо тра га ли – пре о бра же не љу де и вас кр-
сло га Хри ста. На рав но, и оста ли про фе со ри су би ли 
див ни и обра зо ва ни љу ди, али у по ме ну ти ма смо ви-
де ли аске те и оства ре ње оно га че му те жи мо. Ви де ли 
смо љу де ко ји су до шли са Све те Го ре и са Си на ја, љу-
де ко ји не при ча ју при чи це о Хри сту, не го се у њи ма 
ви ди пре о бра же ни лик. То су охри сто вље ни љу ди, 
али и про фе со ри, уче ни љу ди са Све те Го ре. Јед но-
став но, љу ди све то га жи во та. То је оно што је, чи ни 
ми се, би ло пре суд но.

Ина че, та да сам до ста чи тао и дру гу ли те ра ту ру – 
кла сич ну и са вре ме ну про зу, фи ло со фи ју и пу бли-
ци сти ку. Ко зна, мо жда бих не где и остао у том све-
ту, али чо век осе ти сна жну по тре бу да се су срет не 
са жи вим Бо гом и Ње го вим жи вим све до ци ма. Ми 
смо то у по ме ну тим Оци ма и ви де ли и до жи ве ли. 
Та ко смо уз сту ди је кре ну ли за њи ма и кроз ду хов ни 
жи вот. Та да је то би ло ве о ма те шко, јер је Цр ква још 
увек би ла као у ге ту. Они су ула га ли ве ли ке на по ре 
да про ши ре по ље де ло ва ња, па су, ор га ни зу ју ћи ра-
зно вр сне три би не по Бе о гра ду и по ја вљу ју ћи се у ме-
ди ји ма, по сте пе но от кри ва ли ши рој јав но сти реч Бо-
жи ју и глас Цр кве. Ми слим да се  њи хо во на дах ну то 
пре га ла штво на из ве стан на чин и нас ко сну ло. Би ло 
је то оду ше вље ње ко је нас је др жа ло то ком сту ди ја, 
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