


 
Благословен Који долази у Име Господње;

благословисмо вас из дома Господњег. АЛИЛУЈА!
Псал. 117:26
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ДА ЗАМРЗИМ ГРЕХ

Да замрзим грех
као нечистоту,
и да га нема

у моме животу,
као што слободе

нема у локоту
 

Да замрзим грех
као што непушач

не воли дуван,
као непливач
дубоку реку,
и праведник

неправду неку
 

Да замрзим грех,
а заволим чистоту,
и све што је лепо
и чедно у животу,
и тако у светлости
пребивам и живим,
и погледам и видим

овај свет
- очима Божијим

 
Грех је копрена
на нашем оку,
грех је жбун

у који се Адам
сакрити хтеде,

од Бога, од Оца,
од свога Спасиоца

Замрзети грех,
то је лек,

као што га
ангели мрзе,

не мржњом по свету,
већ безазленом,
као голуб онога

који му
обрезује крила,

ил’ дете
кад га неко отргне

из наручја мила
 

Кад би свет
замрзео грех,
нигде се више

не би чуо
плач и лелек,

нити би било рата,
него би другога волели

као у Богу брата,
и живели би по Богу,

као људи који
мрзети и не могу

 
Епископ Фотије
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МАШТА О 
КРИЛИМА

     Један ловац је често одлазио у шуму у лов. Једне прилике пењући 
се уз високо брдо, застаде да се одмори. Видјевши јато птица како лети 
изнад њега помисли: Зашто Бог није дао крила и људима? Могли би лакше 
прелазити са једног на друго мјесто. У том моменту поред њега се заустави 
старац-отшелник и рече: Машташ о крилима! Кад би ти Бог дао крила, ти 
би био незадовољан. Тражио би јача да долетиш до неба.
Кад би добио јача и долетио 
до неба опет не би био 
задовољан. Не би разумио 
тамошњи живот. 
Кад би добио разум, опет би 
био незадовољан. Тражио би 
да будеш анђео, а послије би 
тражио да будеш Херувим. 
И то кад би ти Бог испунио 
опет не би био задовољан. 
Питао би се зашто ти Бог 
није дао да управљаш небом. 
Па ако би ти и то било дано 
ти би био незадовољан. 
Тражио би као „онај“ некада 
нешто веће. Зато буди 
задовољан оним што ти је 
даровано. У том смирењу 
ти ћеш живјети са Богом.                                                                                                                                           
    Ловац је разумио ријечи 
и истину, и захвалио се Богу 
што му је преко старца-
отшелника открио пут ка 
смирењу, јер СМИРЕЊЕ је мајка свих врлина.
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Патријарх српски Порфирије свечано дочекан 
у Тузли

Долазак Патријарха српског Порфирија у Тузлу уприличен је поводом обележавања 
140 година од освећења Саборног храма 
Успења Пресвете Богородице. Саборни 
храм у Тузли је освећен 1882. године у 
време када је Тузла била стециште богатих 
српских трговаца. Храм, који је грађен 
осам година и постао духовни центар и 
место сабирања православног народа, био 
је део насеља Српска варош, које је било 
насељено српским живљем на данашњем 
локалитету Панонских језера у Тузли. 
Његову Светост Патријарха српског 
г. Порфирија дочекао је Преосвећени 
Епископ зворничко-тузлански г. Фотије са више архијереја Српске Православне 
Цркве, свештенством, монаштвом и верним народом у Катедралном храму Успења 
Пресвете Богородице у Тузли, где је свечаним чином доксологије началствовао 
архимандрит Гаврило, игуман манастира Озрена, у молитвеном присуству преосвећене 
господе епископâ бачког Иринеја, горњокарловачког Герасима, осијечко-пољског и 
барањског Херувима, ваљевског Исихија, изабраног шабачког Јеротеја, изабраног 
западноевропског Јустина и мохачког Дамаскина. Након чина доксологије, у име 
свештенства, монаштва и верног народа, предстојатеља Српске Православне Цркве 
поздравио је Његово Преосвештенство Епископ зворничко-тузлански г. Фотије који је 
истакао: -Народ у Тузли дочекује Патријарха радо, дочекује га као свог духовног оца 
и пастира који седи на трону Светог Саве.
Свечаном дочеку су присуствовали министар без портфеља у Влади Републике Србије 
г. Ненад Поповић и председник Скупштине Тузланског кантона г. Жарко Вујовић. У 
оквиру свечаности, припремљен је културно-уметнички програм на коме је приказана 
српска традиција, култура, духовност и жеља за опстанком малобројних Срба на 
тузланском подручју. 



„Без Христа, без  Јеванђеља Његовог и без заповести Његових 
не постоји ништа што има трајну вредност у нашем народу. "

 - Патријарх Порфирије
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Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије началствовао је 26. јуна 2022. године 
светом архијерејском Литургијом у Катедралном храму Успења Пресвете Богородице 
у Тузли. Том приликом, прослављена је и 140. годишњица од освећења тог светог 
храма. Саслуживали су преосвећена господа епископи бачки Иринеј, зворничко-
тузлански Фотије, горњокарловачки Герасим,  осијечко-пољски и барањски Херувим, 
ваљевски Исихије, изабрани шабачки Јеротеј, изабрани западноевропски Јустин 
и мохачки Дамаскин. Заједно са многобројним верним народом прослави јубилеја 
тузланског Саборног храма присуствовали су председавајући Савета министара 
Босне и Херцеговине г. Зоран Тегелтија, министар без портфеља у Влади Србије г. 
Ненад Поповић, директор Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама 
при Министарству правде Републике Србије г. Владимир Рогановић, председник 
Скупштине Тузланског кантона г. Жарко Вујовић, градоначелник Бања Луке г. Драшко 
Станивуковић, градоначелник Бијељине г. Љубиша Петровић, начелник општине 
Угљевик г. Василије Перић, начелник општине Лопаре г. Радо Савић, као и други 
бројни гости.
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СВЕТА ТАЈНА КРШТЕЊА

Света Тајна Крштења, за све чланове Православне Хришћанске Цркве, јесте прва 
Света Тајна која се врши по рођењу дјетета. Сама историја Свете Тајне може се везати 
дјелимично за Светог Јована Крститеља и Претечу 
Христовог, који је, као што знамо из Светог Јеванђеља 
и самог живота Цркве, био посљедњи старозавјетни 
Пророк и који је Крстио народ (водом) као знак 
припреме народа Јеврејског за обећани долазак 
Месије.  Свету Тајну Крштењa је установио Господ 
Исус Христос, који је својим примјером показао 
крштавајући се у ријеци Јордану.
Само Крштење у нашој Цркви јесте почетна фаза 
уласка човјека  у заједницу Цркве, тј. у заједницу са 
Христом, или како то најљепше говори Свети Апостол 
Павле - ,,Гдје је Христос Глава Цркве, а сви ми смо 
удови Његови!“
Света Тајна Крштења установљена је да се врши 
водом, тачније погружавањем онога који се Крсти три 
пута у воду (ако за то нема услова онда се врши обливањем водом) и на тај начин даје 
се симболика смрти и Васкрсења. Када се крштени три пута потопи у воду, добија се 
представа за смрт у гријесима, а када се крштени три пута извуче из воде добијемо 
представу нашег Васкрсења кроз Господа Исуса Христа. Ако узмемо “Дидахи”, јасно 
ћемо видјети да се чак, у раној Цркви, Крштење обављало и пијеском, у случају да 
свештеник, у току Крштења, уопште нема при руци воду. Такође, Црква и данас признаје 
Крштење болесника, тачније оних који су у болесничкој постељи и при самом крају 
овоземаљског живота. Крштење, као такво, дозвољено је у било ком тренутку живота 
када се човјек опредијели за живот са Христом и у Христу, односно у заједници са 
Богом, спремајући се кроз Јеванђеље и живот по Јеванђељу да уђе у Царство Небеско 
гдје је непрестано ликовање Бога и непрестана радост и мир, и гдје нема ни боли 
ни уздисаја. Наравно да је боље за човјека да прими Св.Тајну Крштења што је прије 
могуће, да би и овоземни живот проживио у заједници са Христом и са даровима 

Духа Светога. За крај је важно рећи да кроз 
Свету Тајну Крштења човјек добија приступ 
осталим Светим Тајнама: Причешћа, брака, 
свештенства, исповијести и јелеосвећења. 
Важно је поновити, кроз Свету Тајну Крштења 
постајемо заједничари у животу са Христом 
Господом, а нама је живот са Њим, Сином 
Божијим, јако важан јер само кроз Њега 
можемо бити насељеници Царства Небеског.

                                              
Лука Симић
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У једном грчком манастиру био је обичај да се за тешки физички рад 
монасима даје награда у новцу. Многи монаси су молили игумана 
да им да такво послушање. Добијени новац  монаси су дијелили 
сиромасима и људима који су тешко живјели по околним селима. Само 
једног монаха нико од браће није видио да помаже угроженима. Зато 
га браћа прозваше ТВРДИЦОМ.  
 Пролазиле су године, а ништа се није мијењало.
Дошло вријеме да се монах, прозвани тврдица, пресели у онај свијет. 
Умро је. Из околних села много људи дође у манастир. Сви плачу. 
Оплакују и жале за монахом. Браћа монаси у чуду и невјерици. Питали 
су : ,, Зашто плачете и жалите? Па ништа вам није учинио".  Један старији 
човјек рече : ,,Мене је спасио», други се надовеза : И мени је помогао да 
прехраним дјецу". На питање монаха – како, онај старац рече: ,,Тешко 
је обрађивати земљу без волова. Монах је штедио новац и за свако село 

купио по пар волова. Сад нам је 
много лакше произвести храну 
за своју дјецу".               
Ох како су били изненађени и 
понижени они који су монаха 
назвали тврдицом.

НЕ ЗНАЈУЋИ ИСТИНУ, НЕ 
ДОНОСИТЕ ЗАКЉУЧКЕ. 

Христос је рекао : 
НЕ  СУДИТЕ....и , јер ДЕСНИЦА 
НЕ СМИЈЕ ЗНАТИ ШТА ЧИНИ 

ЉЕВИЦА.

ТВРДИЦА
(из прича старца Пајсија Светогорца)
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ДЈЕЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ДОБОЈУ 

Свештенство Саборног спомен-храма Рођења Пресвете Богородице из Добоја у петак 
1.7.2022. године уприличило је дочек за дјецу из Косовске Митровице, која бораве у 
нашем граду, по реализацији пројекта „Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике 
Српске“.
Храм су посјетили за вријеме вечерњег богослужења, гдје им се на крају надахнутом 
бесједом и топлим и срдачним поздравом обратио протојереј-ставрофор Душко Недић. 
У наставку су гости и домаћини прешли у Светосавски дом гдје им је припремљена 
трпеза љубави. Након лијепог и пријатног дружења, гдје су се само чули смијех, пјесма 
и дјечија граја, уприличени су и скромни поклони.

Дјеца са Косова и Метохије која бораве у Добоју, у четвртак 30. јуна, посјетила су 
Храм Вазнесења Господњег у Српској Грапској. Како то и доликује, отпочели смо наше 
дружење Литургијским сабрањем и причешћем. Светом Литургијом началствовао је 
протојереј-ставрофор Мирко Јокић, парох кожушки, уз саслужење протонамјесника 
Миливоја Тешановића пароха српско-грапског, док је за пјевницом са дјецом појао 
протонамјесник Златко Загорац, парох пољичко-костајнички.
Након свете Литургије уприличен је ручак за сву дјечицу. Благодарећи Господу на 
овом дану и дивном дружењу, надамо се да ћемо што прије опет имати прилику да 
угостимо наше другаре.

„Све су битке звршене давно
само није за Косово равно...“
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Пронађи 10 разлика!
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МАНАСТИРИ У ЕПАРХИЈИ ЗВОРНИЧКО-ТУЗЛАНСКОЈ

Манастир Свете Матроне Московске (у изградњи) налази се у селу    
      Ритешић код Добоја, поред магистралног пута Добој - Модрича.
Дана 8.априла 2010. године почела је градња  Манастира Свете  Матроне.
  Епископ зворничко-тузлански г. Василије освештао је темеље 
манастирске цркве 1. маја 2010. године. Дана 2. маја 2012. године Епископ 
Василије освештао је звоно тежине 300 килограма које је Удружење 
жена Вучијака даривало манастиру. Године 2014. године настављени 
су радови на изградњи овог манастира. Радови још трају.
Прва монахиња, а истовремено и в.д. настојатељице овог манастира 
била је монахиња Злата Живковић (2014/15. године).
На празник Сабора 70 светих апостола, 17. јануара 2020. године, уснуо 
је у Господу игуман Нектарије (Радовановић), намјесник Манастира 
Свете Матроне Московске.
    Његово Преосвештенство Епископ зворничко-тузлански г. Фотије, на 
празник Светих бесребреника Кира и Јована 13. фебруара 2020, посјетио  
је манастир и представио новопристигло манастирско братство 
предвођено високопреподобним игуманом Исаијом (Лукићем).

Манастир Свете Матроне Московске Ритешиђ
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   Икона је слика која на себи може да изображава 
Господа Исуса Христа, Пресвету Богородицу, анђеле, 
светитеље и друге личности које је Црква прогласила 
светима. За разлику од обичних слика, икона треба да 
приближи невидљиво и свето и представља живу слику 
Христа, Богородице, анђела и светитеља. Као слика која 
на себи носи лик неког светог у слави Божијој и сама 
треба бити предмет поштовања, јер тиме приказује и 
самога Господа.
 Чудотворне иконе су оне иконе кроз које се јасно 
приказала Божија благодат кроз исцјељења, мироточења 
и разна друга чуда. Црква препознаје и проглашава 
поједине  иконе кроз које се показала благодат Божија, 
чудотворним иконама. Најчешће међу чудотворним 
иконама су иконе Пресвете Богородице, а о појединим 
ћемо и говорити.

Казањска икона Мајке Божије је најпознатија 
икона Богородице у Руској Православној Цркви. 
У граду Казањ гдје је 1579. године избио пожар, 
Богородица се јавила десетогодишњој дјевојчици 
Матрони у сну и рекла гдје да нађе њену икону. 
По јављању икона је пронађена закопана на том 
мјесту гдје јој је Богородица јавила и од тада је 
Црква признала ову икону као чудотворну. На 
мјесту гдје је откопана икона, по наредби цара 
Ивана Грозног, саграђен је женски манастир. Прва 
монахиња у том манастиру била је она дјевојчица 
(наравно кад је порасла)  Матрона, која је примила 
монашко име Мавра. Ова икона је најпоштованија 
икона у Руској Православној цркви.
   

Чудотворне иконе Пресвете Богородице
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Икона Богородице Тројеручице је једна од 
најпоштованијих икона Богородице, а такође једна 
од уопште најпоштованијих икона. По предању њу је 
иконописао апостол Лука. Икона је добила придјев 
Тројеручица у 8. вијеку, када су Св. Јовану Дамаскину 
због поштовања икона, иконоборци одсјекли десну руку. 
Свети Јован Дамаскин се почео молити пред иконом 
Богородице да му исцијели руку, да би могао писати 
у одбрану икона,  што се и десило. Из захвалности 
Свети Јован је дао златарима да на икони направе 
трећу руку од сребра и злата, те је по томе и добила 
назив Тројеручица и налазила се у Манастиру Светог 
Саве Освећеног. Икону је у Србију донио Свети Сава 
заједно са иконом Богородице Мљекопитатељнице, 
а он икону преноси у Студеницу. За вријеме турских 

разарања монаси су икону везали са магаре које је икону однијело на Свету Гору у 
близину Хиландара. Икону су нашли монаси и смјестили у Хиландар. Тада је био 
проблем око избора игумана манастира. Током једне молитве се чуо глас из иконе 
Пресвете Богородице да је она игуманија манастира. Следећег дана икону су нашли 
на игуманском мјесту, те је вратили на старо мјесто. Следећи дан се поновило исто, те 
су схватили да не треба да бирају игумана и премјештају је са игуманског мјеста јер је 
Богородица Тројеручица игуманија манастира.

Лепавинска икона Мајке Божије је икона која је 
настала у 16. вијеку. Налази се у манастиру Лепавина 
у Хрватској. Током 18. вијека код иконе су се дешавала 
разна чуда, као што су исцјељења од болести и 
нечистих духова. За вријеме Другог свјетског рата 
манастир је уништен у бомбардовању, међутим, икона 
Богородице је остала неоштећена, али је склоњена 
и заборављена све до 1969. године када је враћена у 
манастир гдје су се одмах по враћању поново почела 
дешавати исцјељења. Икона се и данас налази у 
манастиру Лепавина и чудесима пројављује славу 
Божију.
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,,Сјећај се дана одмора, да га светкујеш. Шест дана ради и обави све послове 
своје, а седми дан је одмор Господу Богу твоме.“

    Пошто је изабрани народ, вољом Божијом, 
преко Мојсија и Арона изашао из египатског 
ропства, Бог даје Мојсију заповијести, како 
би људи по својој слободи живјели и творили 
закон Божији у овом свијету. Мојсије прима 
заповијести од Бога на двије камене плоче. На 
првој плочи су исписане четири заповијести 
како би човјек испуњавао дужности према Богу, 
док је на другој исписано шест заповијести о 
дужностима човјека према другим људима, 
својим ближњима. Овај закон Божији био је 
припрема и васпитач за долазак Господа Исуса 
Христа у овај свијет.
    У даљем тексту говорићемо о заповијести 

Божијој исписаној на првој каменој плочи, о четвртој Божијој заповијести, која говори 
о празновању Дана Господњег у Старом завјету и шта ова заповијест представља за 
нас у Новом завјету. 
    Господ Бог, стварајући свијет овај за човјека и из љубави Своје према човјеку, учини 
то велико дјело за човјека за свега шест дана, створивши шестог дана човјека као круну 
свега онога што створи, и одмори, како можемо прочитати у самом Светом писму. 
Тиме је Господ показао Изабраном народу један вид поретка којим ће да поступају 
у животу. Наиме, овим Господ заповиједа празновање Дана Господњег, гдје ће народ 
Божији, окупљен у молитви, прослављати дјела Божија, која су неизрецива а видљива 
онолико колико им је дато да виде. Ова заповијест у Старом завјету, заправо јесте 
заповијест о Богослужењу, благодарности за све што од Бога примају на дар, а уједно 
и молитва за све оно што од Бога моле. Седми дан у Старом завјету јесте била субота. 
Субота је била дан Господњи, дан када је изабрани народ Божији окупљен око Скиније 
приносио жртве благодарности Богу и жртве за опроштај гријехова. Празник суботе 
је представљао захвалност Богу за стварање видљивог свијета, очекивање Месије и 
припрему за вјечност. Ријеч субота означава спокој. То је дан када је завршен циклус 
стварања, он је символички указивао на вјечност, али истински спокој јесте мир душе 
са Богом, и због тога је старозавјетна субота била само праслика очекиваног небеског 
спокоја. Ова традиција и поредак су дубоко били укоријењени у животу јеврејског 
народа од времена Мојсија, преко доба патријараха, судија, царева, пророка, па све до 
отјеловљења – рођења Господа Исуса Христа.

Четврта Божија заповијест
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    Субота ће у Новом завјету бити замијењена недјељом.
Дан Господњи у Новом завјету јесте недјеља. Недјеља ће 
бити названа ,,Вјечним даном“, даном успомене спасоносног 
Христовог Васкрсења из мртвих..
Нека погрешна учења током историје хришћанства   
прекоријеваће Цркву за то да је промијенила четврту заповијест  
Декалога. По њиховом мишљењу, празновање првог дана 
недјеље умјесто седмог представља нелегално и неоправдано 
нарушавање директне Божије заповијести која не допушта било 
каква одступања или измјене. Они су склони да празновање 
недјеље умјесто суботе тумаче потчињавањем Цркве државној власти коју је 
представљао цар Константин, који је 324. године издао закон да читаво царство мора 
да празнује недјељу као дан Васкрсења Господњег.
    Празнујући недјељу у Новом завјету, ми благодаримо Господу кроз Свету Литургију. 
Недјеља – Васкрс у маломе јесте најважнији дан у седмици за нас православне 
хришћане, јер се окупљамо у Цркви, на Богослужењу, благодарећи за све Богу, 
прослављајући Његово Васкрсење, примајући у себе Тијело и Крв Његову, у виду 
хљеба и вина, освећених и претворених Духом Светим, кроз само Свето Причешће. 
Овим дјелом ми истински поштујемо четврту заповијест Божију у Новом завјету која 
итекако има велику и најважнију улогу у нашем духовном животу. 

Може ли човјек поштовати ову заповијест ако 
ништа не ради недјељом и празником? 
Не може, наравно. Јер смисао празника, јесте 
у Светој Литургији, у дјелу, а не у љености. 
Не можемо рећи да човјек празнује недјељу 
или неког од светих Божијих угодника, а да ће 
тај дан провести у кући не радећи ништа, то 
је погрешно. Само онај ко празнике везује за 
Цркву, за Богослужење, тај поступа исправно 
и истински празнује свете угоднике Божије и 
недјељу као Дан Господњи. 

    На крају, желим да истакнем да је истински одмор, одмор 
од брига овога свијета, одмор од свих тешкоћа у нашем животу, 
заправо одмор у Богу. Тај одмор се једино догађа у Цркви, и из 
личног искуства знам да је најљепши. Тада ће ријечи  ,,окусите и 
видите јер је благ Господ“ које можемо чити на Светој Литургији 
бити заправо оне које ће дати одмор нашој души и нашем тијелу.
 
ђакон Горан Марјановић,
вјероучитељ у ЈУ ОШ ,,Свети Сава“ у Броду

15
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Пронађи  ријечи
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Да ли сте знали?

1. Сјевер  
Православни храмови су опасали Земљу. Најсјевернији храм је 
православни храм посвећен Св. Николи Чудотворцу, саграђен 
на Земљи Франца Јосифа. 
Освећен је 2012.г. Свeти Никола је заштитник морепловаца.

2. Југ  
Најјужнији храм, такође православни, налази се на Антарктику, 
посвећен Светој Тројици. Саграђен је на Острву краља Џорџа. 
Има дрвену конструкцију (од сибирског бора), висок је 15 метара. 
Освећен је 2004.г. У храму се повремено крштавају нове присталице 
хришћанства, а прво вјенчање обављено је 2007.г. Рускиња се удала 

за Чилеанца који је претходно примио 
православну вјеру.
  
 3. Високо образовање
Још у IX вијеку активним учешћем православних 
архијереја попут Светих Кирила и Методија, патријарха 
Фотија, и др. отворене се установе високог образовања. 
Основан је и први универзитет. Византија је колијевка

                                                     високог образовања.                                                                                                                                      
4. Развод «по румунски»
   У селу Биертан (Трансилванија, Румунија) налази 
се црква са посебном просторијом за помирење оних  
који се разводе. Зову је још брачним затвором. Прије 
него добију папир о разведеном браку, супружници 
обавезно морају  живјети двије седмице у тијесној 
просторији са једним креветом, једном столицом, 
једном кашиком и једним тањиром. Кажу да је у том 

селу за 300 година само један пар разведен.
 
   5. Анђелски чинови
   Ријеч ,,анђео"  у преводу са грчког језика значи вијесник. 
Тако се назива небројена војска бестјелесних духова 
небеских, који служе Богу.  Учење о анђелским чиновима 
развио је богослов који се потписивао као ,,Апостол 
Дионисије Ареопагит" у V вијеку. 
Књига се зове ,,О небескоj хијерархији".

Ево неких занимљивости из православног свијета:
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Да је породица основна ћелија сваког друштва то већ знамо из многих 
животних прилика. Наша Православна црква учи нас да се у породици 
освећујемо и постајемо мала црква, која даље показује себе и даје своје 
плодове у животу. 
 Вјероучитељи наше Епархије, њих 20,  заједно са свештеницима 
и ђаконима, у Етно селу „Станишићи“ 29. и 30. јуна 2022. године 
учествовали су и реализовали дводневну радионицу на тему „Светост 
породице“. Помогнути од стране добрих људи из организације „World 
vision“ имали су прилику да своје вјештине покажу и своја животна 
искуства подијеле са другим учесницима. 
Теме су заиста биле интересантне те су код многих пробудиле успомене 
из најранијег дјетињства. Било је и шале,  али и озбиљних прича. Научили 
смо се суочити са оним што је било у прошлости, али и како ићи кроз 
живот у садашњости. За сваку од ових тема, основ свега било је Свето 
Писмо и његова животна порука. Бавили смо се и будућношћу, послије 
сусрета са прошлим и садашњим. Сви су се сложили да породицу треба 
чувати као зјеницу ока, и не дозволити неким модерним и пролазним 
стварима да униште оне праве вриједности које су од Бога дате. 
Учили смо се послушности старијег сина, покајању млађег и великој 
љубави оца према обојици. Тако и Бог воли сваког од нас, са свим нашим 
врлинама и манама. 

СВЕТОСТ ПОРОДИЦЕ
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   Наше је да се трудимо да постанемо 
добри дио наше цркве, да уградимо 
себе кроз послушност родитељима, 
љубав према браћи и сестрама и свим 
ближњим. Некада је потребно и мало да 
претрпимо, да бисмо били спасени, као 
што је био праведни Јов. Сваки од ових 
примјера носи са собом много порука, 
које можемо да пошаљемо свима око нас. 
Црква је наша лађа, којом пловимо у 
овом животу и која нас води сигурној 
луци спасења. Ако редовно идемо на богослужења, молимо се за себе и 
за друге, постимо, кајемо се и причешћујемо, имаћемо мир у себи, који 
ћемо моћи да ширимо и на оне око нас. Читајмо и учимо се из добрих 

примјера наше Цркве. Многи светитељи 
су тако постајали добри и угледни људи. 
Нису трчали за пролзаним, него за оним 
што доноси вјечност. 
Радионице се настављају у нашим 
парохијским заједницама, те ће свако 
од вас са својим најмилијима моћи да 
буде дио овог пројекта на добробит 
свих. 

      
    Чувајмо своју породицу и не дозволимо да нас гријеси одвоје од ње. 
Наша Црква ће нас увијек учити томе. Исправљајмо једни друге на прави 
пут заједнице и љубави. 
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ВЈЕРОНАУКА

Свако јутро Богу се молим,
хвала ти, Боже, што постојим.

Учити о Богу, учити о слави
јако је важно када си мали.

Хвала ти, Боже, на овом свијету,
хвала ти, Боже, за нашу планету.
Хвала ти, Боже,, за све ти хвала,
хвала ти, Боже, што си увјек са 

нама.

Вјеронаука је час на ком се 
дивимо,

вјеронаука је час за који живимо.
Вјеронаука је понос српскога рода,

Она се учити и вољети мора.

Милош Стевић, 4.разред
ОШ „Вељко Чубриловић“ Прибој

ПРЕД ИКОНОМ СВЕТОГ САВЕ

Свакога дана
у нашој учионици

нас Свети Сава са иконе гледа.
Погледом благим он нам говори:

Будите добри и волите се чеда!

Радује се Свети Сава 
када добро ми учимо.

Од радости, крај прозора,
дрвеће се њише.

За сваког доброг ђака, 
он на небу петице пише.

Катарина Радивојевић 
3. разред

ОШ „Вељко Чубриловић“ Прибој

НАША ЦРКВА

Недалеко од ријеке Јање
на брду је посебно здање. 
То је црква нашега села,

гдје су људи и дјеца весела.

Волим људе, волим крсну славу
и поносну српску главу. 

Волим цркве које нам помажу
кад је која слава оне нам кажу.

Са цркве се звона чују,
на далеко звуци одјекују.
Тако Срби своју дјецу уче,
обичаје да држе и науче.

Вања Петровић, 4. разред
ОШ „ Вељко Чубриловић“ Прибој

МАНАСТИР СВЕТОГ ЈЕРЕМИЈЕ 

У селу Рожањ светиња стоји, 
осам в'јекова поносно броји.

Задужбина то је Драгутина краља,
бисер у круни нашег Православља.

Рушише га Турци, освајачи разни,
оборише зидове ал' остадоше празни.
Вјера не страда, ни љубав за Христа

кроз молитву она вјечним сјајем 
блиста... 

Јеремија свети, чувај је са неба
молитвом штити, брани од невоља
да заблиста опет, само вјере треба,
да буде и љепша, снажнија и боља! 

Зоран Гајић 9. разред
ОШ „Вељко Чубриловић“ Прибој 
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ЕПАРХИЈСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ 
ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ У ДОБОЈУ 

Дана 9.4.2022. године у просторијама ЈУ ОШ „Вук Ст. Караџић“ у Добоју, у организацији 
Републичког педагошког завода Републике Српске и Канцеларије за вјерску наставу 
Епархије зворничко-тузланске, одржано је Епархијско такмичење ученика VI разреда 
који су се преко општинских, пласирали на ово регионално такмичење.

Укупно је учествовало 22 ученика који су у пратњи својих вјероучитеља стигли у овај 
лијепи град и још љепшу школу. Пријатан дочек руководства  и особља школе био је 
додатни мотив за све, да постигну што боље резултате.

Самим доласком на овај ниво, сви су побједници, али неко је морао да постигне и 
најбољи разултат у познавању градива које обухвата период Старог и Новог Завјета, 
богослужења и житија светих, оснивања и развоја наше Једне, Свете, саборне и 
Апостолске Цркве. Коначни поредак је следећи:

Уз велику захвалност школи организатору, донаторима поклона којима су награђени 
сви учесници, очекујемо да сви пласирани остваре добре резултате и на Републичком 
такмичењу које предстоји.
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ 
ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ У MOдричи 

У суботу, 14.5.2022. године  у Основној школи ,,Свети Сава" у Модричи одржано 
је Републичко такмичење из Православне вјеронауке за ученике VI разреда у 
организацији Републичког педагошког завода, Секретаријата за вјере Владе Републике 
Српске и Катихетског одбора. На такмичењу је учествовало  петнаест ученика из 
читаве Републике Српске, односно из свих епархија на простору наше државе.
Домаћинство такмичења припало је ЈУ ОШ ,,Свети Сава" из Модриче, као и Епархији 
зворничко-тузланској. Овим такмичењем почиње обиљежавање 30 година од велике 
ратне операције ,,Коридор живота" која се одиграла баш на овим просторима.
 Од петнаест ученика који су показали завидно знање постигнути су сљедећи резултати:
 
1. мјесто Алекса Мајсторовић из ОШ ''Васа Чубриловић", Градишка
2. мјесто Душан Станковић из ОШ ''Кнез Иво од Семберије", Бијељина
2. мјесто Ања Сибинчић ОШ ''Никола Тесла", Дервентa
2. мјесто Јана Бајић ОШ ''Бранко Ћопић", Бања Лука
3. мјесто Викторија Вишњевац ОШ ''Свети Сава", Гацко

Ученицима, у име Републичког педагошког завода, честитке је упутио просвјетни 
савјетник и инспектор Славољуб Лукић који је овом приликом подијелио награде 
за такмичаре, заједно са координаторима за вјерску наставу Епархије зворничко-
тузланске протојерејем-ставрофором Јованом Михајловићем, протонамјесником 
Драганом Поповићем, те директором школе Митром Кршићем.
 
Захваљујемо се организаторима такмичења на изврсно организованом такмичењу, а 
Основној школи ''Свети Сава" захваљујемо се на домаћинству и лијепом дочеку.
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лагословом Његовог Преосвештенства Епископа зворничко-тузланског г. Фотија, а 
у организацији Манастира Светог Николе на Озрену, 9.јула 2022.године  отворен 
је шести по реду Светосавски омладински камп  који ће трајати до 30. јула. У том 
периоду од 21 дан, кроз камп ће проћи три групе дјеце узраста од 13 до 15 година. 

Свака група броји највише по 25 полазника.
Камп се одржава у конаку Светог краља Драгутина, реновираном и адаптираном 
одмаралишту манастира Озрен, гдје су полазницима на располагању бројни спортски 
садржаји, друштвене игре, здрава и чиста природа те одлична домаћа кухиња.
У првој групи је 24 полазника са простора Републике Српске (Брчко, Попови, Дервента, 
Теслић, Модрича, Пилица, Пожарница, Теслић, Зворник) и Зубиног Потока са Косова 
и Метохије.
 У образовном смислу, сви полазници кампа који бораве у три седмодневне гупе, у 
прилици су да се упознају са многим важним културолошким темама које нису предмет 
редовних школских планова и програма. Пажња ће бити посвећена и еколошком 
образовању, важности заштите и очувања природе, као и томе да се кроз музичке и 
умјетничке радионице поспијеши креативност код учесника.
Посебно је важно истаћи да ће поред својих индивидуалних напредака и извијесног 
степена осамостаљивања успјети да изграде тимски дух, те да све задатке рјешавају 
као група, уважавајући квалитете и особености појединца. 
У току слободног времена полазници ће имати прилике да вријеме проведу бавећи се 
спортом, играјући друштвене игре, гледајући документарне филмове, упознавајући се 
са историјским и културним благом Озрена.

 Светосавски омладински камп на Озрену подржали су и Републички секретаријат за 
вјере, општина Петрово и организација "World Vision".

6. СВЕТОСАВСКИ ОМЛАДИНСКИ КАМП НА ОЗРЕНУ (2022)

Б
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ВОДОРАВНО:
1. АРХАНГЕЛ КОЈИ СЕ ПРИКАЗУЈЕ СА ВАГОМ У РУЦИ ?
5. ПРАВОСЛАВНИ ХРИШЋАНИ НАЗИВАЈУ БОГА...?
7. УЗ ПОМОЋ ЊЕ РАЗЛИКУЈЕМО ДОБРО ОД ЗЛА?
9. СТРАНА СВИЈЕТА ПРЕМА КОЈОЈ СУ ОКРЕНУТИ 
ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВИ?
10. ДОКАЗ О ПОСТОЈАЊУ БОЖИЈЕМ КОЈИ СМАТРА ДА У 
СВИМ ПОЈАВАМА ПОСТОЈИ ЦИЉ?
12. ЗАЈЕДНИЦА ВЈЕРНИХ ЉУДИ СЕ НАЗИВА?
14. ШТА ЗНАЧИ РИЈЕЧ "ТЕЛЕО"?
15. КОЛИКО ИМА АНЂЕЛСКИХ ЧИНОВА?
16. ЈЕДАН АНЂЕЛСКИ ЧИН?
17. ЈЕДАН АНЂЕЛСКИ ЧИН?
18. ТРЕЋЕ ЛИЦЕ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ?

УСПРАВНО:
2. ЈЕДАН АНЂЕЛСКИ ЧИН?
3. СВЕТО МЈЕСТО ГДЈЕ СЕ ПРАВОСЛАВНИ 
ХРИШЋАНИ МОЛЕ БОГУ?
4. ДРУГО ЛИЦЕ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ?
6. ДОКАЗ КОЈИ СЕ ЗАСНИВА НА 
ПОСТАВЦИ:"НЕМА ПОСЉЕДИЦЕ БЕЗ 
УЗРОКА"?
8. ПРВО ЛИЦЕ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ?
11. АРХАНГЕЛ КОЈИ ЈЕ ЈАВИО ПРЕСВЕТОЈ 
БОГОРОДИЦИ РАДОСНУ ВИЈЕСТ О 
ХРИСТОВОМ РОЂЕЊУ? 
13. РИЈЕЧ "АНЂЕО" ЗНАЧИ? ГЛАСНИК ИЛИ...?
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Завладај над 
стомаком, док он 
није над тобом 

завладао..

Преп. Јован 
Лествичник

,,Две најглавније 
заповести дате кроз 
Господа Христа:

прва заповест: 
богољубље; друга: 

човекољубље.
Преподобни Јустин 

Ћелијски

Бити близу или 
далеко од Бога 
зависи од самога 

човека, стога што 
је Бог свуда. 

Св. Јован Златоусти

Нека твоја рука 
не буде испружена 
ради узимања, већ 
нека радије буде 
испружена ради 

давања.
Св. Јефрем Сирин

ПОУКЕ
      СВЕТИХ
            ОТАЦА
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Поштовани вјероучитељи, драга дјецо, уважени читаоци!
Благословом нашег Епископа зворничко-тузланског Фотија, 

пред вама се налази девети број часописа ,,Православни основац”.
Надамо се да сте пратили наш претходни рад те да сте задовољни 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 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.

                                                                                                                 
Уредништво часописа

Драга дјецо, драги ученици, срећан вам почетак нове школске 2022/23. 
године. Желимо да на вама буде Божији благослов, te да својим трудом и 
радом постигнете што бољи успјех у учењу и слушању својих наставника и 

родитеља. 

Напиши назив храма у којем си са својим вјероучитељем ишао да се 
помолиш за почетак нове школске године, а онда 

обој илустрацију



ХРАМ УСПЕНИЈА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ ХРАМ УСПЕНИЈА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
У ТУЗЛИУ ТУЗЛИ




