Богоносни архијереју Цркве српске, свети и чудотворни
оче Василије похвалну пјесму ову приносимо ти од грешне
и уплакане душе своје. И молимо Те у покајању буди и
сада као и увијек милосрдан за дјецу земље ове и заштити
нас од сваке напасти да Те величамо кроз вјекове.
Радуј се Василије свети, похвало рода нашега!
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Свети Василије Острошки Чудотворац
350 година од упокојења

сваком народу и времену Господ даје
Своје светитеље, који ће његов народ
просвећивати и освећивати. Тако и
захумској земљи српској, а кроз њу и свему роду
светосавском, даде Бог Светог и богоносног оца нашег
Василија, Чудотворца, Острошког.
Свети Василије (на крштењу Стојан) роди се у селу Мркоњић
у Поповом пољу, 28. децембра 1610. године, од побожних
родитеља Петра Јовановића и супруге му Анастасије.
Стојан од дјетињства, научен од својих родитеља, душом
бјеше сав окренут Богу. Желећи да се књизи и писмености
научи, родитељи га одведоше у манастир Завалу, гдје
изучи мудрости Светог Писма и светих отаца, али и
свјетовне науке. Из манастира Завале пређе у Тврдош и ту
се замонаши, добивши име Василије. Послије неког времена би удостојен
свештеничког чина, те постаде и архимандрит. Путовао је у Русију и Свету
Земљу, по повратку из које тадашњи српски партијарх Пајсије Јањевац,
увидјевши његове врлине и свети живот, на Преображење Господње 1638.
године, хиротониса га за епископа захумског, одакле прелази у Оногошт
(Никшић). У то вријеме Турци још више отпочеше мучити српски народ и
пљачкати домове, а људе одводити у ропство. Под њиховим
притиском Василије пређе у манастир Острог, одакле
петнаест година управљаше својом митрополијом.
Ту обнови Цркву Ваведења Пресвете Богородице, а нешто
касније подиже и украси Црквицу Часног Крста.
Многобројни народ, препознавши његов свети
живот, са свих страна му притицаху.
У Острогу је Свети Василије трпио многа страдања
и невоље, али молитвом и снагом коју му Бог даде,
све их преброди. Неуморан у подвизима, светитељ
острошки се упокоји, предавши душу своју у руке
Господа, 29. априла 1671. године. Седам година послије
упокојења монаси отворише његов гроб и видјевши
његове нетрулежне мошти положише их у Храм Ваведења
Пресвете Богородице. Од тада се почеше дешавати
многобројна чуда над његовим моштима, те поклоници до
дана данашњега из свих крајева свијета долазе острошком
чудотворцу на поклоњење.
2

Православни основац

Нека од тих чуда ћемо поменути:
Кћерка једне Гркиње из Ниша била је тешко обољела на плућима.
Једне вечери, док је жалосна мајка сједјела крај тешко болесне кћерке, од умора
паде у сан. У сну јој се јави Свети Василије и рече јој да не плаче, јер ће он
исцијелити њену кћерку. Ујутро је болесници било нагло лакше, а љекари су
послије новог прегледа, на опште чуђење, установили да је болесница потпуно
здрава.
Владимир и Љиљана Ковач из Сарајева десет година су били без дјеце.
Молитвама Светог Василија 13. фебруара 1992. године добили су сина Дражена,
а двије године касније још једног сина. Млађи син био је оболио од дјечије
парализе. Након прочитане молитве у манастиру Острог дјечак је проходао и
проговорио.
Записано је и исцјељење дјечака Немање из Плава, који је има јаке главобоље.
Међутим, десило се да школа у којој је ишао организује једнодневну екскурзију
до манастира Острог. Дјечак је имао несносну главобољу све док није приступио
свецу и помолио се за помоћ над његовим моштима. Тада је дјечаковим мукама
дошао крај, и кући се вратио потпуно здрав.
јереј Ненад Јеремић
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Обој илустрацију, а затим напиши који је ово манастир и гдје се налази
4

Православни основац

Молитва по навици
кући богатих људи престадоше
да се моле прије јела.
Једног дана код њих је дошао
свештеник.
Сто је био савршено спремљен,
купили су најскупље и најукусније
сокове и поставили најукуснију храну.
Породица је сјела за сто и очекивали су
да ће свештеник очитати молитву. Али
свештеник рече: „Глава ове породице,
то јест отац, треба први да чита
молитву“. Наступи непријатна тишина
зато што се у овој кући нико не моли.
Отац само устаде и рече: „Знате како,
ми се не молимо, зато што се молитва
прије јела увијек понавља. Молитва по
навици је само празна прича.To сталнo
понављање сваки дан, сваке године,
никако не помаже, зато се ми више и
не молимо“. Свештеник је само гледао и чекао, и у том тренутку
мала кћерка домаћина рече: „Тата, значи да онда и ја не треба више
свако јутро да ти говорим:
Добро јутро!“. Драга дјецо, молити се да вам не досади!

У

МОЛИТВА ПРИЈЕ РУЧКА
Оче наш, који си на небесима, да се свети име Твоје;
да дође Царство Твоје; да буде воља Твоја и на земљи као и на
небу хљеб наш насушни дај нам данас и опрости нам
дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење, no збави нас од zloga.
МОЛИТВА ПОСЛЕ РУЧКА
Благодаримо ти, Христе, Боже наш,
што си нас нахранио твојим земаљским добрима;
не лиши нас ни Твога небескога Царства,
но као што си дошао међу ученике Своје,
Спаситељу, дарујући им мир,
дођи и нама и спаси нас.
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Њ

Патријарх српски

ПОРФИРИЈЕ

егова Светост Патријарх српски Порфирије (Перић) рођен је 22. јула
1961. године у Бечеју од оца Радивоја и мајке Радојке.
на крштењу је добио име Првослав. Основну школу
је завршио у Чуругу, а Гимназију „Јован Јовановић
Змај” у Новом Саду 1980. године. Замонашен је по
чину мале схиме од свог духовног оца, тада јеромонаха
др Иринеја (Буловића), садашњег Епископа бачког, у
манастиру Високи Дечани, на Томину недељу 28.
априла/11. маја 1986. године. Дипломирао је на
Православном богословском факултету у Београду
1987. године, када га је блажене успомене Епископ
рашко-призренски, потоњи Патријарх српски
Павле (Стојчевић), у манастиру Свете Тројице у
Мушутишту рукоположио у чин јерођакона 8. јуна
1987. године. Постдипломске студије похађао
је на Богословском факултету Националног и
Каподистријског универзитета у Атини (1987–
1990. године).

У чин јеромонаха рукоположио га је Епископ бачки др Иринеј, 21. новембра 1990.
године на Аранђеловдан, у манастиру Светих Архангела у Ковиљу. Тада је постављен
за игумана те Свете обитељи, која је доживјела
свој препород – обновљени су стари и изграђени
нови конаци, подигнут је параклис и отпочело је
фрескописање манастирске цркве.
За њим у манастир долази мноштво младих монаха
и искушеника. То су године када манастир Ковиљ
постаје духовна матица многим младим људима:
интелектуалцима, умјетницима, поготово из Новог
Сада и Београда. Од тада се игуман Порфирије,
посебно ангажује и на лијечењу обољелих од болести зависности. У том циљу он 2005.
године формира терапијску заједницу „Земља живих”, која је признатa као најуспјешнији
пројекaт за лијечење наркоманије. На редовном засједању Светог Архијерејског Сабора
Српске Православне Цркве у Београду, одржаном 14. маја 1999. године, изабран је
за Епископа јегарског викара Епископа бачког. Хиротонисао га је блаженопочивши
Патријарх Павле (Стојчевић) у новосадској Саборној цркви 13. јуна 1999. године.
Докторирао је 2004. године на Богословском факултету Националног и Каподистријског
Универзитета у Атини, одбранивши дисертацију на тему „Могућност познања Бога код
апостола Павла по тумачењу светог Јована Златоустог“
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Од 2004. године када је изабран за доцента, запослен је на Православном богословском
факултету Универзитета у Београду, гдје је наслиједио чувеног психијатра, академика
др Владету Јеротића, на катедри Пастирске психологије. На Групи за катихетско и
пастирско богословље, два пута је биран за доцента (2004, 2010) и једном за ванредног
професора (2015), кад изводи наставу на предметима основних студија Пастирско
богословље са психологијом и Теологија Новог завјета, као и на другим предметима
мастер и докторског студијског нивоа. На Групи за библијско богословље (2021) био
изабран за редовног професора, из уже научне области Библистика. На редовном мајском
засједању 2014. године, Свети Архијерејски Сабор Српске Православне Цркве изабрао
је др Порфирија (Перића) за Митрополита Епархије загребачко–љубљанске; исте године
13. јула блаженопочивши патријарх Иринеј (Гавриловић) увео га је у митрополитски
трон у храму Преображења Господњег у Загребу.
Као Митрополит загребачко-љубљански радио је на духовној и материјалној обнови
у Митрополији. Између осталог, завршио је обнову храма у манастиру Лепавина поред
Крижеваца, једног од најстаријих духовних центара православног народа у Хрватској.
Говори грчки, енглески и служи се руским језиком.

Свети Архијерејски Сабор Српске Православне Цркве на свом засиједању 18.
фебруара 2021. године у Спомен храму Светог Саве у Београду изабрао је Његово
Високопреосвештенство Митрополита загребачко-љубљанског др Порфирија за
Патријарха српског.
Наша Епархија зворничко-тузланска имала је благослов и част да је посјети Патријарх
српски Порфирије на празник Преображења Господњег. Његова Светост је поводом
крсне славе града Добој служио Свету Архијерејску Литургију у храму Светих апостола
Петра и Павла у Добоју.Титула српског Патријарха гласи: Његова Светост, Архиепископ
пећки, Митрополит београдско карловачки и Патријарх српски Порфирије.
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Теона Дукић, VI разред
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Иринине свјеће
Прву, Бого, свјећицу палим,
да Ти за све пуно захвалим!

Пета је свијећа за цијели
свијет, сада је упаљено
свјећица пет.

А онда ову свјећицу другу,
одагнај од сваког дјетета тугу. Имам још једну, Бого да знаш,
она је мени најважнија баш:
Затим палим свјећицу трећу,
Њу палим за маму и тату,
дај свим људима радост и
да ми роде секу ил' бату!
срећу.

ђакон Бојан Крстановић

Четврта свјећица, то је, зна се,
све упокојене Бого да спасе.
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Свети Владика Николај (Велимировић)

140 година од рођења, 65 година од упокојења и 30 година од преноса

његових светих моштију из Америке у Србију

Н

иколај Велимировић је један од
најзначајнијих епископа, бесједника,
теолога и учених личности код Срба у 20. вијеку.
Рођен је 4. јануара 1881. године у Лелићу код
Ваљева од побожних родитеља Драгомира и
Катарине који му на рођењу дају име Никола.
Отац га још као дијете одводи у манастир
Ћелије гдје започиње своје основно образовање,
након кога уписује гимназију у Ваљеву. Након
завршене гимназије Никола је покушао да упише
Војну академију, али због своје „сићушне“ грађе
бива одбијен па уписује Богословију у Београду.
Никола се показао као изузетан ђак у Богословији,
и због своје ревности у учењу бива послан на Старокатолички факултет
у Берну, гдје 1908. године постаје и доктор наука. Наредне године
Никола је замонашен у манастиру Раковица гдје добија име Николај, а
ускоро бива рукоположен у чин јерођакона, а потом јеромонаха. Због
његове учености тадашњи патријарх Димитрије га шаље у Русију, гдје
борави годину дана. Николаја 1915.године Српска влада и Црква шаљу
у Америку и Енглеску да упозна савезнике са страдањима Срба на
Балкану, а такође да их упозна са идејом уједињења свих југословенских
народа. Он се у Америци и Енглеској
показао као изузетно образован човјек
и талентован бесједник, који је својим
бесједничким способностима очарао и
многе учене Енглезе. По завршетку рата
Николај се враћа у Београд гдје предаје
на Богословији, а убрзо 1919. године
бива изабран и хиротонисан за епископа
жичког. Већ наредне године постаје
епископ охридски, гдје обнавља монашки
живот по манастирима Хопову, Калишту
и Кувеждину.
10
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Николај постаје духовни отац Богомољачког
покрета, који се трудио да обнови духовни живот
српског народа у Краљевини Југославији.
Владика Николај 1936.године поново постаје
епископ жички гдје епархија по његовом доласку
доживљава како духовни тако и материјални
препород у виду храмова, манастира, парохијских
домова. Постигао је изузетне успјехе у духовном
и књижевном раду, бесједништву и пјесништву,
што се најбоље огледа кроз његова дјела од којих
ћемо набројати: Охридски пролог, Касијана, Рат
и Библија и Песме
молитвене. Истакао се током конкордатске
кризе у заштити српског православног
народа и Цркве, а 1941. године подржао
мартовски пуч. Апсрилски рат је дочекао
у манастиру Жичи одакле је након
Југословенске капитулације затворен у
манастир Љубостињу, а затим Војловицу
гдје је био заточен заједно са патријархом
Гаврилом (Дожићем). 1944. године заједно
са патријархом бива одведен у логор Дахау, у
Њемачкој, гдје ће боравити извјесно вријеме
до ослобођења од стране Американаца.
По ослобођењу владика Николај се није
вратио у комунистичку Југославију која је
затирала црквени и духовни
живот Срба, него одлази у Енглеску, а потом заједно са
већином српске имиграције у САД. У Америци,
владика Николај наставља свој духовни и културни
рад на Богословији св. Саве у Либертвилу, Академији
св. Владимира у Њујорку и другим училиштима.
Из Америке је помагао цркве и манастире по
Југославији. Умире у Либертвилу (Чикаго) 28.
03. 1956. године, те бива сахрањен поред олтара
цркве либертвилског манастира. Његове мошти
су пренесене у манастир Лелић 1991.године, а
канонизован је на засједању Светог архијерејског
сабора Српске Православне Цркве 2003. године.
Прослављамо га 3. маја.
11

Марко Томинчић, студент теологије

Православни основац

Обој илустрацију и напиши ко се на њој налази
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Срби Светитељи
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Испод иконе светитеља напиши његово име, у ком периоду је живио
и датум прослављања

Св. С

Св. к

Св. П

Св. А

Св. С

Д

Св. к

С

Св. В

Св. ц

Св. Н
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С

Ремек дјело

рели су се једном безбожник и мудрац. Безбожник је почео
причати како Бог не постоји и да је баш смијешно у то вјеровати
како је неко створио свијет који нас окружује. Мудрац му није одговарао
на то, и само му је рекао да ће му доћи у госте за пар дана. За
неколико дана мудрац долази код безбожника
и као поклон доноси му прелијепу
умјетничку слику. Безбожник је остао
одушевљен, никад до сад није видио
тако савршену слику. „Какво чудо“,
рекао је са узбуђењем.„Ко је насликао
ову слику?“ „Ма нико“, рече
мудрац. „Код мене у остави било
је празно платно, заједно са бојама
и четкицама за сликање. Синоћ сам је
случајно закачио па су се боје просуле
на чисто платно. И замислите како су
на чудесан начин боје пале на платно да
је оваква слика настала“. „Ви се шалите са мном?“ рече безбожник. „Саме се просуле? Тако не може бити!
Само погледајте каква је композација ове слике, њене
детаље, дубину мисли, идеје...
Нећу повјеровати да је ово само настало без неког творца“.
„Ето видите“ - рече мудрац – „ви не можете повјеровати
да је ова слика сама настала, без њеног творца.
Тако и ја не могу повјеровати да је ово небо изнад главе,
трава под ногама, ово дрвеће,
ријеке, језера, долине и планине
настало само од себе,без
њиховог Творца“.
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Свете мученице Вјера, Нада, Љубав и њихова
мајка Софија
Ове хришћанске светитељке и велике мученице спадају
у ред најемотивнијих, а истовремено и најхрабријих
хришћанских јунакиња које су дале за Христа оно
највредније што су имале, свој дјечији живот.
Живјеле су у Риму у II вијеку када је Римским царством
владао злогласни цар Адријан, који је био велики
гонитељ хришћана и хришћанске Цркве уопште.
Млада хришћанка Софија је имала три кћерке: Вјеру
од 12 година, Наду од 10 година и Љубав од 9 година
старости. Од рођења их је мајка вапитавала и учила
хришћанској вјери у којој су и оне саме биле веома
чврсте и одане. Софија је веома млада остала без мужа,
па је морала сама да се брине о својој дјеци. Пошто су
се хришћани и поред цареве забране тајно окупљали и
молили, отпоче велико хапшење и хватање хришћана
међу којима су биле заробљене и ове младе светитељке.
Како су биле веома храбре и одлучне пред мучитељима
и судијама, на крају су изведене и пред самога цара који је захтијевао да се одрекну
вјере у Христа и да принесу жртву богињи Артемиди. Њихова мајка их је све вријеме
јако храбрила и тјешила да остану истрајне, а њихова храброст је задивила и самога
цара. Пред само страдање мајка им је казала: „Кћери моје, ваш Небески Заштитник и
Отац вас воли и љуби, Он је здравље вјечно, красота неисказана и живот бесмртни.
И кад тијела ваша буду муком уморена, Он ће вас обући у нетрулежност и ране на вашим
тијелима ће засијати на небу као звијезде“. Дјевојчице су након тога претрпјеле тешко
мучење кроз ударање, малтретирање, бацање у врело уље и смолу, али како ни у једном
моменту нису одустале од својих увјерења, на крају су их мучитељи једну за другом
посјекли мачем. Софија исцрпљена овим догађајима, али истовремено поносна на подвиг
и жртву својих кћерки, покупи њихова тијела и сахрани изван града, а недуго затим,
послије три дана непрестане молитве, и сама је скончала на њиховом гробу, предајући
своју душу Христу и журећи у рајско насеље са својим кћеркама. Православна црква
их прославља 30. септембра.

Св. Александар Невски

Син кнеза Јарослава. Од малена срцем окренут к Богу.
Победио Шведе на реци Неви, 15. јула 1240. године, због
чега је и прозват Невским. Том приликом јаве се светитељи
Борис и Гљеб једном војводи Александровом и обећаше
своју помоћ великоме кнезу, сроднику своме. У Златној
Орди татарској није се хтео поклонити идолима нити
проћи кроз огањ. Због његове мудрости и телесне снаге и
красоте уважавао га и кан татарски. Зидао је многе цркве
и чинио безбројна дела милостиње. Упокојио се у својој
43. години, 14. новембра 1263. год. 23. новембра празнује
се пренос његових моштију у град Владимир. . Пред саму
смрт се причестио и уснуо је врло млад, 1263. године, у
својој 43. години живота. Православна црква га је због
његових дјела и честитог живота врло брзо прогласила за
светитеља. Прославља се 23. новембра, а његове мошти
се данас налазе у Петрограду – Санкт Петерсбургу, у
манастиру Александро-Невске лавре, гдје их је положио руски цар Петар Велики.
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Ч

Постани свет

асови вјеронауке су увијек занимљиви, креативни и поучни.
Сваки сусрет са часом је загрљај Бога и човјека, раскрсница на
којој указујемо на потенцијал врлина и мјесто гдје схватамо бескрај
Божије креативности. Позивамо све да заједно постанемо светитељи,
да онима који нас слушају укажемо да светост није резервисана само
за људе у књигама, већ и за све нас, за недовољне и за одличне.
Трудимо се да са ученицима разговарамо о разним темама које их
интересују из живота Цркве, али и о догађајима из свакодневног
живота и ситуацијама са
којима се сусрећу. Управо у
таквим догађајима, чудним и
необјашњивим, изненадним
и тихим, схватамо да нас Бог
посјећује и улази у нашу душу,
као тихи повјетарац. У школи,
гледајући оне који постају
људи, схватамо да наш читав
живот јесте дар и чудо.
Ево ученика!
Први сусрет и утисак: наизглед дивљи, али у срцу смирен и свет.
Лица чудног и тамнопутог, оштре косе и необичног гласа. Стално
испитује, трага за напотребни. Непредвидљив и неорганизован,
понекада нељубазан и досадан. Машта и сањари, али живи овдје.
Све схвата, али ништа не разумије.
Сви мисле да је посебан, а он мисли да су сви исти. Име му је Игор.
Игору сам вјеронауку предавао три године. Сваки нови сусрет са
њим на часу брисао је први утисак. Све што сам запазио у први
мах, нестало је. Истопило се као восак, загонетка је ријешена. Он
стално чезне да упозна некога и разговара са неким јер му је стало
до љубави и топлине, стало му је до другога човјека. Његова жеља
да сазна нешто више, на неки његов, аутентичан и необичан начин, о
свему, увјерили су ме да Бог станује у срцима свих. Он је посебан, не
зато што га тако сви гледају, него зато што се у њему живот открива
као радост и љубав. Он је само један дјечак са села, који воли живот
и трага о Богу, Цркви, људима, необичним стварима и догађајима.
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Управо у оваквим сусретима на
часу и разговорима станује Бог,
спознајемо да је Он ту и дјела са
свима нама, без обзира ко је ко.
Игорова другачија личност учинила
је да сви научимо да је потреба
за другим човјеком - потреба за
Богом. Он нам је свима примјер да
упркос недостацима и проблемима,
човјек може пронаћи своје мјесто са
људима и са Богом. Ми вјероучитељи смо позвани да свима објављујемо
ову вијест и свједочимо је као нашу историју, садашњост и будућност.
Пронаћи љубав у другоме значи открити светитеља. Позив на светост
јесте позив у Цркву, привођење Ономе Који је Извор и Који нам говори:
Будите свети, јер сам ја свет
(1 Петр. 1:16).
ђакон Александар Митровић

Опиши у пар реченица шта
ти је занимљиво на часу
православне вјеронауке?
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ПОСЛУШНОСТ

Д

вије сестрице чувши библијску причу о изгнању Адама и Еве
из Раја, изјавише у глас: „Тата, када бисмо ми живјеле у Рају,
никако не бисмо узимале плодове са тог забрањеног дрвета.
Је ли тако, тата?“.Отац се благо осмјехну, пољуби кћерке за лаку
ноћ и сам оде спавати.
Ујутро, он раније устаде и у воћњаку улови малог врапца, стави га
у лонац, покри поклопцем и стави лонац на прозор. Кад су дјевојчице
устале, отац им рече да никако не скидају поклопац са лонца, а кад
се он и мама врате са посла, сам ће им показати изненађење из
лонца. И још им обећа да, ако послушају, купиће им доста поклона.
Дјевојчице су на све начине покушавале да побиједе своју знатижељу,
све игре и игрице су прошле, али се не суздржаше. Старија, Маша,
рече млађој: „Сестрице, хајде само да провиримо у лонац.
Једним оком. Тата неће ни примијетити“. Када отворише, врапчић
излети кроз прозор. Уплашене дјевојчице затворише лонац.
Кад се родитељи вратише, примијети отац да је лонац празан и рече:
„И шта - мале Еве? Нисте идржале и пустиле сте птицу.
Тако и Ева није издржала да не проба плод са
дрвета познања добра и зла“.
„Тата, које је то дрво
било“, упитала је Маша.
„Дрво је било обично.
Као и свако друго.
И плодови су били
јестиви.
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Али први људи, нарушивши заповијест Божију и одбивши
послушност, изабрали су зло умјесто добра, добра којем је Бог
хтио да их награди за послушање“.
„Тај врабац је за вас данас био дрво познања добра и зла“.
„Знајте да од непослушности почиње свако зло, а од послушности
свако добро“. Кад се родитељи вратише, примијети отац да је
лонац празан и рече: „И шта - мале Еве? Нисте идржале и пустиле
сте птицу. Тако и Ева није издржала да не проба плод са дрвета
познања добра и зла“.
„Тата, које је то дрво било“, упитала је Маша.
„Дрво је било обично. Као и свако друго. И плодови су били јестиви.
Али први људи, нарушивши заповијест Божију и одбивши послушност,
изабрали су зло умјесто добра, добра којем је Бог хтио да их награди
за послушање“.
„Тај врабац је за вас данас био дрво познања добра и зла“.
„Знајте да од непослушности почиње свако зло, а од послушности
свако добро“.
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ПУСТИТЕ ДЕЦУ
Деца не обољевају,
а хоће да их
вакцинишу,
како би им слободу
и радост узели,
да буду њихови и
невесели

Пустите децу
на миру, она
припадају Христу,
Он њих чисте и
безазлене благослови
говорећи да је таквих
Царство Небеско

Свети Јован Богослов,
учитељ љубави,
давно нам рече,
да ће старо и младо
учинити себи стадо,
да га од Христа
отму
и себи дометну

Пустите децу,
она имају
своје родитеље,
своје баке и деке,
своје играчке и куце,
свој ангелски осмех,
који ви претварате
у грч и лелек

И у породилиштима
мира бити неће,
него ће и ту
Рахиља оплакивати
своју децу, која
некад беху,
а више их нема

Пустите децу,
јер без њих ће
нестати света,
нити ће ишта
да процвета,
ни славуја пој,
нити пчела рој,
већ само тама
која се диже
над безданом
и вечни неспокој

Сада нам је
јасније
и убијање
првенаца
у Египту и плач
Витлејемске деце,
ево то исто
сада чине, само
преко вакцине

Епископ Фотије
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Русија се не може
победити, јер је
и света,
Русија је од краја
јер њом и Бог
до краја света,
шета и шета,
велика, непрегледна,
да сви виде и
а увек једна и
знају о њеном
свечовечанству
бескрају
доследна
О Русији можеш
На њеном тлу су
писати и писати и
небеске звезде
никад краја,
куполе,
а као да ни
које сазвежђа чине,
почео ниси,
гледаш шта сија,
ко бескрајне степе
а оно,
и брезе,
света Русија
све си ослободио
донски кнеже
Од Русије до
свете Русије,
Свети руски
и једно и друго
мученици,
ту је, многим и
преподобни старци,
свим царевима
ево Достојевског…
на путу,
ево Пушкина…
е колика је…
свети цар Николај,
Романови,
Зашто сви хоће
хорови матушки,
Русију да победе, Петроград, Москва
боље би било,
и јуродиви
да бар на трен,
Руси постану,
И последња велика
па би је истог трена битка, без Русије
заволели и
бити неће,
своје оружје
ми се у Свету
у миру,
Тројицу
кући понели
Рубљова уздамо, и
тако се у руке
непријатеља не
дамо,
већ са браћом
Русима
прјамо, прјамо…

СВЕТА РУСИЈА

Епископ Фотије
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Погоди које се највеће светиње РУСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
налазе на фотографији
Величанственост ове лавре није само у њеној
величини, већ и у светињи која се у њој налази,
а то су Свете мошти, Светог Александра
Невског. Мјесто гдје је манастир основан
почетком 18-ог вијека названо је Викторија, јер
је, према једном извјештају, управо ту догодила
побједничка битка Светог Кнеза Александра
Невског. Налази се у Санкт Петербургу.
Име ове Лавре је__________________________

Један од најзначајнијих духовних центара
у Русији и највећи мушки ставропигијални
манастир Руске Православне Цркве. Срце Лавре
чини црква Свете Тројице (Тројицка црква)
у којој се налази кивот са моштима једног од
најпоштованијих руских светитеља и оснивача
манастира– Св. Сергија Радоњешког. Налази
се у граду Сергијеву Посаду, око 70 км према
североистоку од Москве.
Име ове Лавре је__________________________
Ова Лавра је један од најзначајнијих споменика
Православне вере за Русе и Украјинце.
Манастир је саграђен за време Кијевске Русије
на месту где је 1015. био манастир у лаври
(пећини). Манастир се налази на јужним
падинама Кијева у Украјини и данас је Лавра на
листи УНЕСКО и једна од седам чуда Украјине.
Према руској хроници из 11. века ,,Повест
минулих лета,, манастир је основао 1051.
свети Антоније Печерски, кијевски Рус, родом
из Љубеча, који је живео за време владара
Јарослава Мудрог.
Име ове Лавре је__________________________
Њена прича потиче из далеке 1240. године, када
су се пастири овца и монаси, случајно нашли
у подножју брда гдје им се јавила Пресвета
Богородица. Богородица се тада указала у виду
неопаљене купине са круном на глави и жезлом
у руци, својом пресветом десном ногом је стала
на камен, на коме је, за вјечност, остао отисак
Њеног стопала и из којег је потекао извор
чудотворне љековите воде.
Налази се у Почајеву у Украјини.
Име ове Лавре је__________________________
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МАНАСТИРИ У ЕПАРХИЈИ ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКОЈ

МАНАСТИР СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ У БИЈЕЉИНИ

Г

радња овог манастира трајала је од 1996. до
2001. године. Приликом освећења манастира
11. маја 2001. године служило је 19 архијереја
СПЦ. Манастир је уједно и привремено
сједиште епархије Зворничко-тузланске.
Поред храма који се налази у средини цијелог
комплекса изграђена је и зграда административног
сједишта Епархије са библиотеком која броји
преко 30000 хиљада наслова.
Унутрашњост храма живописао је Драган Марунић из Београда, о
чему свједочи и натпис у припрати храма са сјеверне стране. Цијелим
комплексом доминира звоник чија је висина 37 метара. У манастирском
храму налазе се: копија иконе Богородице Тројеручице - дар манастира
Хиландара; покров (воздух) са моштију Светог Василија Острошког;
честица моштију Преподобног Сисоја Великог и честице моштију
преподобних отаца Кијевско-печерске лавре.
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Осма заповијест Божија ,,Не кради“
Пошто је изабрани народ, вољом
Божијом, изашао из египатског ропства,
Бог даје Мојсију заповијести, које важе
и данас за нас православне хришћане.
У даљем тексту говорићемо о осмој
Божијој заповијести.
Живот нас православних хришћана у
свијету темељи се на нашем односу
према Богу, нашим ближњима и нама
самима. Ако добро дјело чинимо, ми
заправо угађамо самом Створитељу,
Господу, чинимо добро нашим
ближњима као иконама самога Христа
у свијету, а на корист духовну нама
самима. У супротном, чинећи гријех,
ми гријешимо према Богу, ближњима,
а и према себи.
Говорећи о заповијести Божијој, у
којој Господ преко Мојсија поучава
народ свој да је гријех узимати од
свог ближњег било какву својину,
покушаћемо да објаснимо шта се све

под овом заповијешћу подразумијева
и како је данас можемо разумјети и
примијенити. Наиме, у току историје
рода људскога, незаобилазна појава
сваког људског друштва јесте и појава
крађе – отуђивање имовине другога.
Под имовином можемо сматрати све
оно што човјек посједује и све оно што
је битно за неког човјека.
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Тако се под крађом не мора само
подразумијевати отуђивање нечега
вриједног у виду
новца или драгоцјености, него и сам
однос човјека према истим стварима
и сагледавање начина стицања истих.
Крађом се сматра и одбијање помоћи
ближњима, јер оно што човјек посједује
а не дијели са својим ближњима равно
је томе као и да је нешто украдено од
некога.
Свакако да смо као православни
хришћани свјесни колико је сам овај
чин крађе погубан за нас као људе
који треба да свједоче икону Божију у
свијету. Није на одмет да се присјетимо
да свака одузета ствар или вриједност
од наших ближњих није благословена,
и није нама на духовну корист.
Ипак, људи по слабости својој
прибјегавају таквом чину како би
на лакши начин стекли неку, за нас
пролазну и привремену добит и корист.
Крађа јесте уједно и љеност, када човјек
жели да буде награђен за оно за шта се
није потрудио, очекујући плату своју за
нерад. Заиста се под овом заповијешћу
подразумијева много примјера у
којима се нарушава однос према Богу
и ближњима, а на духовну штету нама
људима.
Када би се запитали како да се чувамо
од овог искушења, једини прихватљив
одговор био би љубав према Богу, а
тиме уједно и према ближњима. Љубав
искључује сваку корист овога свијета
јер је као врлина подразумијевана
увијек да је усмјерена ка некоме, а тај
неко јесте конкретно наш ближњи,
наше огледало у виђењу самога Бога.
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сузама у очима, рекао: ,,Пријатељу,
опрости ми, ја ти узех један дио новца,
опрости ми, знам да сам га узео не
питајући те. Имам четворо дјеце, а немам
од чега да их прехраним. Молим те, не
говори ово мојим претпостављенима,
јер ћу бити кажњен, и тек тада нећу
моћи да се бринем о њима. Него, када
се ово зло које нам се десило, заврши,
доћи ћу да ти вратим дуг, гдје год да се
налазио“. Војник који је требало да изађе
из заробљеништва, затечен, не одговори
ништа. Отишао је, не говорећи никоме
о томе шта се десило. Након неколико
година, сазнавши гдје се налази човјек
коме треба да се врати оно што му је
одузето, онај стражар се упути у мјесто
да своје обећање и испуни. Дошавши
бившем заробљеном војнику на врата,
представи му се и са сузама у очима
замоли га за опроштај за оно што му је
учинио и врати му тачно онолико колико
му је узео оног дана. Од тог тренутка
човјек, вративши оно што је неправедно
отуђио у своју корист, нађе свој мир и
спокој, али што је још битније, знајући
да му је овај заробљени војник тада
заиста и опростио, препознаше се као
пријатељи и ближњи, као људи који
заслужују достојанство човјека у овоме
свијету.

Да ипак постоје и лијепи примјери,
нама за поуку, за крај овог текста,
подијелио бих са вама једну истиниту
причу у којој је, и поред свјесне крађе,
то спојило два човјека као пријатеље
и ближње. Прије неколико десетина
година, у ратном вихору, негдје на
нашим просторима, један човјек,
заједно са својим саборцима, бива
заробљен од непријатељске војске.
Иако непријатељска војска, поштујући
војничку част, и опходећи се према
заробљеницима часно и поштено, у току
боравка у заробљеништву до пуштања
на слободу, свака лична својина
заробљених војника која је приликом
заробљавања одузета, била је и
враћена. Да је са
овим чином био крај
ове приче, свакако
би био лијеп примјер,
али морамо наставити
даље.
ђакон Горан Марјановић,
Стражар који је био вјероучитељ у ЈУ ОШ ,,Свети Сава“
задужен да све ствари у Броду
врати сваком војнику,
када је требало да врати
запримљени новац, тихо је војнику,
који је ипак био непријатељски,
погледавши га са
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Занимљивости из православног свијета

СВЕТИ ПАТРИК ИР
ИРСК
СКИ
И
Драга дјецо, наша познања свијета су скромна
и уска.
Као што ми имамо Св. Саву, као што Руси
имају Св. Сергија Радоњешког, тако и други
народи имају своје просветитеље. На примјер,
Ирци имају Св. Патрика. Велики светитељ
хришћанске Цркве Св. Патрик, живио је крајем
четвртог и почетком петог вијека.
Рођен је у римској Британији. Његови и отац
и дјед су били свештенослужитељи. Патрика
су у његовој 15. години отели ирски пирати.
Док је био у ропству имао је задатак да чува
стада. Био је пастир. Ту се и научио молитви,
јер познато је да природа учи молитви. Послије
виђења, Патрик се спасава из ропства и враћа
се у Британију. Замонашио се и по промислу
Божијем одлази опет у Ирску да проповиједа
Христа и Његово Јеванђеље. Одлази међу
Друиде, међу пирате, међу многобошце.

Оснива манастир и одатле
креће у мисију покрштавања
острвских народа.
Увијек је са собом носио
биљку тролисник, и користио
је као симболику. Три иста
листа је имала биљка и то
је Патрику послужило да
сликовито прикаже Бога
којег проповиједа, Бога
Тројичнога. Бога једног у три
Лица. Имао је, подразумијева
се, много отпора, много
искушења, али је увијек
излазио као побједник, јер
је за пријатеља имао Бога, Којег је и свједочио.
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Успио је Патрик да покрсти
народе британских острва и
да за вријеме свога живота
сагради 365 храмова, да
рукоположи 365 епископа, да
крсти 12 краљева.
Написао је дивно дјело које се
зове „Исповијест”.
Пред своју смрт молио се 40
дана на планини.
Имао је три молбе које је често упућивао Богу.
Те молбе су:
1. Да се сваки Ирац прије смрти покаје.
2. Да Ирску не освоје други народи.
3. Да сви Ирци умру седам година прије Страшног суда.
Ова трећа молба је на први поглед чудна и застрашујућа, али ако боље
размислимо и није тако. Знао је Св. Патрик да ће у вријеме антихриста
јаки омекшати, силни ће се сломити. Он се, значи, моли за спасење народа
којима је проповиједао.
Такав је Св. Патрик био. И Давид и Мојсије. То је и наш светитељ.

Република Ирска налази се на обали
сјеверозападне Европе, настала је 1922.
године.Главни град је Даблин.
У Републици Ирској живи 4,7 милиона
становника. од тога једна трећина живи
у главном граду.
Окружена је Атланским океаном,
Келтским морем и Ирским морем.
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,,Старај се изнад
свега, да чистиш себе
од зле воље према
људима.
Јер, гомилајући злу
вољу према људима,
гомилаш отров,
који ће тебе, пре или
после, уништити као
човека.“

,,О три предмета не
жури да говориш:
о Богу – док не
утврдиш веру у њега;
о туђем греху – док се
не сетиш свога;
о сутрашњем дану –
док не сване.“

Николај (Велимировић)

Тако је говорио Свети владика

,,Учи што хоћеш и
знај што можеш,
али једно не смеш
научити: На зло
употребити своје
знање. Колико је
пута речено: Боље и
незнати него знати
па злоупотребити!“

,,Вера је једини
благословени
темељ живота
личног и живота
друштвеног
и уређења
државног.“

Поштовани вјероучитељи, драга дјецо, уважени читаоци!
Благословом нашег Епископа зворничко-тузланског Фотија,
пред вама се налази седми број часописа ,,Православни основац”.
Надамо се да сте пратили наш предходни рад те да сте задовољни са садржајем нашег часописа.
Жеља нам је да часопис буде што богатији занимљивим садржајем, те да свима буде од користи
како на вјеронауци тако и свакодневном животу. Позивамо све заинтересоване вјероучитеље и све
креативне ученике да слободно узму учешћа у украшавању
садржаја часописа са литерарним и ликовним радовима. Ваше радове можете слати на мејл адресу
уредништва pravoslavniosnovac@gmail.com Сви ваши литерарни текстови треба да буду ваш
ауторски рад (или уколико користите нечији текст обавезно наведите извор) писан ћириличним
писмом у Word документу. Ликовне радове можете скенирати или сликати телефоном.
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Златоусти проповедниче Васкрслога Христа путовођо
рода Српског крстоносног у векове, распревана лиро
Духа Светога, поносе и љубави монаха, радовање и
похвало свештеника, учитељу покајања, свенародни
Владико, человођо богомољне војске Христове, Свети
Николаје Српски и свеправославни, са свима светима
Небеске Србије моли Јединог Човекољубца: да подари
мир и слогу роду нашему.
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