
ПРАВОСЛАВНИ



ХРИШЋАНСКА СЕКЦИЈА
О.Ш. “СОКОЛАЦ”



Свети Сава (1174. или 1175 - 1236)    
је био  први архиепископ аутокефалне Српске 
православне цркве. Рођен је као Растко Нема- 
њић, најмлађи син великог жупана Стефана 
Немање.
ККао младић, Растко је побјегао на Свету гору и 
замонашио се у руском манастиру Светог 
Пантелејмона, гдје је добио име Сава. Касније 
је са својим оцем, који се у међувремену 
замонашио и добио име Симеон, подигао 
манастир Хиландар, први и једини српски 
манастир на Светој гори.
ГГодине 1219. Сава је од Васељенске патри- 
јаршије у Никеји изборио аутокефалност 
српске цркве са статусом самосталне архи- 
епископије, а васељенски патријарх Манојло I 
Цариградски га је именовао за првог српског 
архиепископа. Остао је архиепископ све до 
1233. године. 

На повратку са једног од ходочашћа из Свете 
земље 1236. смрт га је затекла у тадашњој 
бугарској престоници Великом Трнову.
Његове мошти је у манастир Милешеву пре- 
нио његов нећак, краљ Владислав.
ЊеЊегова најзначајнија писана дјела су „Житије 
Светог Симеона“, „Карејски типик“, 
„Хиландарски типик“ и „Студенички типик“, 
као и „Законоправило“.
После једног устанка Срба против Османског 
царства, турски заповједник, 
Синан-паша, 1594. године наре- 
дио је да се спале мошти светога 
Саве на Врачару. На мјесту, за које 
се вјерује да је мјесто спаљивања 
Савиних моштију, подигнут је 
Храм Светог Саве. У Србији и 
РеРепублици Српској се дан његове 
смрти по грегоријанском кален- 
дару (27. јануар) прославља као 
Дан просвјете.



Свети Симеон Мироточиви 
ССтефан Немања (Свети Симеон Мироточиви) 
рођен је 1113. године, а упокојио се 13. фебруара 
(26. фебруара) 1199. године у манастиру 
Хиландару. Отац му се звао Завида, а жена Ана - 
Анастасија. Био је жупан до 1196. године, а затим 
се замонашио и добио име Симеон. Са сином 
Растком (Св. Сава) обновио је манастир 
ХиХиландар. Сава је 1207. године пренио његове 
посмртне остатке у Рашку, да би над њима 
измирио своју старију браћу, Стефана и Вукана 
који су се борили за власт. Његове мошти су тада 
положене у његову задужбину, манастир 
Студеницу. Светогорски сабор га је канонизовао 
као Светог Симеона Мироточивог, јер су његове 
ммошти точиле миро. 





Патријарх Павле (1914-2009)
ПаПатријарх Павле је рођен 11. септембра 1914. године као 
Гојко Стојчевић у селу Кућанци у Славонији, тада у 
Аустоугарској, а сада у Хрватској. Отац му се звао Стеван, а 
мајка Ана. Рано је остао без родитеља. Гојко - Патријарх 
Павле имао је брата који се звао Душан. Након смрти 
њихових родитеља Гојка и Душана су одгајале бака и тетка. 
ЧЧетвороразредну основну школу завршио је у Кућанцима. 
Вјеронауку му је предавао професор Димитрије Јанков, који 
је једно вријеме био директор богословије.  У периоду од 
1930. до 1936. године Гојко је завршио шесторазредну 
богословију у Сарајеву. Касније се замонашио у 
манастиру Благовјештењу 1948. године и добио је име 
Павле према апостолу Павлу. Упокојио се 15. новембра 
2009. 2009. године.  

Патријарх Павле (1914-2009)
ПаПатријарх Павле је рођен 11. септембра 1914. године као 
Гојко Стојчевић у селу Кућанци у Славонији, тада у 
Аустоугарској, а сада у Хрватској. Отац му се звао Стеван, а 
мајка Ана. Рано је остао без родитеља. Гојко - Патријарх 
Павле имао је брата који се звао Душан. Након смрти 
њихових родитеља Гојка и Душана су одгајале бака и тетка. 
Ч

“                               Када би се сви држали љубави, ова земља би била рај. Али када би се сви држали бар оног 
                     што је мало мање од љубави (јер љубав је веза савршенства); када би се макар држали принципа:                                
                                                    „Што желите себи, то чините другима; 
                                   што не желите себи, то не чините другима!“, 
                                                                                             онда би земља, ако не би постала баш рај, била близу раја”.



Николај Велимировић (1881-1956)
Свети владика Николај Охридски и Жички (световно Никола 
Велимировић; село Лелић код Ваљева, Кнежевина Србија, 23. децембар 
1880/4. јануар 1881 - Либертивил, САД, 18. март 1956) био је епископ 
охридски и жички, истакнути теолог и говорник.  Отуда је називан Нови 
Златоусти. Николај Велимировић је новоканонизовани српски светитељ.
ВВелимировић је школован на Западу и брзо је постао важна личност у 
Српској православној цркви, посебно у односима са Западом. 
Централно мјесто у Велимировићевим размишљањима чинила је 
критика хуманизма, европске цивилизације, материјалистичког духа и 
сл.
ЕпЕпископ Николај је био дубоко очаран српском прошлошћу немањићког 
периода, па је она, по њему, требало да буде парадигма нове српске 
стварности. Велимировић је снажно подржавао јединство свих 
православних цркава и успоставио је добре односе са англиканском и 
Америчком епископалном црквом. Уврштен је међу 100 најзнаменитијих 
Срба свих времена.





Свети Василије Острошки
                                                                                          (1610  - 1671)

Свети Василије Острошки (Мркоњићи, Попово поље 1610 - Острог 
1671), познат и као Свети Василије Острошки Чудотворац, је епископ 
захумски и српски православни светитељ.
РРођен је као Стојан Јовановић у селу Мркоњићи, Попово поље, надомак 
Требиња у Херцеговини, од мајке Ане-Анастасије и оца Петра 
Јовановића, по предању 28. децембра 1610. године, у богобојажљивој 
породици херцеговачких тежака. У страху од данка у крви, родитељи су 
Стојана већ у дванаестој години послали у скровити манастир Завалу, у 
којем је већ тада игумановао његов стриц, игуман Серафим. Тамо се 
учио црквеној писмености. Послије неколико година, Стојан прелази у 
тртребињски манастир Тврдош, гдје након похађања манастирске школе, 
најзад прима и монашки постриг и свештенички чин, поставши парох 
поповопољски.
Умро је 1671. године. Његове мошти и његов гроб чувају се у манастиру, 
у Острогу до данашњег дана. 
Српска православна црква слави Светог Василија Острошког 12. маја, 
по грегоријанском календару (29. априла, по јулијанском).



ЈЈустин Поповић је био професор догматике на 
Теолошком факултету. Приредио је 12 томова Житија 
светих, за сваки мјесец у години по једна књига. Осим 
ових житија, сабрана дјела Јустина Поповића имају 33 
тома. Говорио је течно четири страна језика: грчки, 
руски, њемачки и енглески и бавио се превођењем са 
више језика.
ООтац Јустин се упокојио у исти дан када је и рођен - на 
празник Благовијести, 7. априла (25. марта) 1979. 
године. Његов гроб, који се налази у непосредној 
близини манастирске цркве, и данас привлачи 
посјетиоце и поштоваоце.

Јустин Поповић (1894-1979)
ЊеЊегово световно име било је Благоје. Рођен је у Врању 
6. априла (25. марта по старом календару) 1894. 
године. Његови родитељи звали су се Спиридон и 
Ана. Благоје је био најмлађе дијете, а имао је старијег 
брата Стојадина и сестру Стојну. Похађао је 
деветоразредну београдску Богословију. Његов брат 
Стојадин, као студент права, несрећним случајем је 
изгизгубио живот, испавши из воза на једном свом 
путовању. Благоје тада свима отворено говори да 
жели читав свој живот да посвети Богу да би био што 
ближи њему и своме брату. Родитељи су му се 
противили тој жељи и покушавали су да га спријече у 
томе. Током Првог свјетског рата, Благоје бива 
мобилисан у „ђачку чету“ при војној болници у 
НиНишу, а касније се заједно са војском и свештенством 
повлачи преко Албаније. Стигавши у Скадар, Благоје 
моли патријарха Димитрија за монашки постриг. 
Патријарх благосиља и богословом  Благоје постаје 
монах Јустин. Убрзо након Првог свјетског рата јавио 
се књигом „Филозофија и религија Ф. М. 
Достојевског“ (1923). По оцјени неких, ово дјело 
ЈЈустиново је једна од првокласних и најбољих студија 
уопште о генијалном руском писцу.





Лазар Хребељановић
                                                                         (1329-1389)

Лазар Хребељановић је био српски кнез и обласни 
господар из XIV вијека, са престоницом у Крушевцу. 
Црква га је крунисала за кнеза 1387. године.
ККнез Лазар је имао велики утицај и значај за српски народ и 
српску државу. Водио је многе значајне битке против 
Османског царства, а најчувенија међу њима је Косовска 
битка, након које постаје главна тема епских пјесама, и 
легенди. У пјесмама, у којима је познат као цар Лазар, 
опјевано је његово велико јунаштво и храброст, чиме 
постаје једна од најпопуларнијих личности српског 
нанародног предања.
Кнез Лазар је погинуо у Косовском боју 1389. године, а иза 
њега су остали Удовица Милица (у народу позната као 
Царица Милица) и син Стефан. Његове мошти се налазе у 
његовој задужбини, манастиру Раваници.
Мит о Лазару говори о томе како се одлучио за царство 
Небеско, а не царство земаљско. Тиме је постао један од 
оних који су се борили за одбрану хришћанства и тако 
постао светитељ. 



Ћирило и Методије
ЋиЋирило и Методије су били грчка браћа из Солуна, који 
су ширили писменост и хришћанство међу 
неписменим Словенима у Великоморавској кнежевини 
и Панонији. Својим радом они су помагали културни 
напредак Словена, због чега су остали упамћени као 
“словенски апостоли”. Они су саставили глагољицу, 
прво писмо Словена, а након њихове смрти, њихови 
учученици настављају просветитељски рад својих 
учитеља.
Ова два брата су рођени у Солуну (Ћирило је рођен 827. 
или 828. године, а Методије 815-820. године). 
Претпоставља се да су били грчке националности, али 
су, пошто је Солун био окружен Словенима, научили 
словенско-македонски дијалект.
Код Руса, Украјинаца, Бугара, Македонаца, Словака и 
Чеха, дан светих Ћирила и Методија је културни Дан 
словенске писмености и културе. Код православних 
народа обиљежава се 24. маја сваке године. Код Словака 
и Чеха обиљежава се 5. јула.





Свети Петар  
Митрополит Дабробосански
ССвети Митрополит Петар Дабробосански 
(световно Јован Зимоњић; 24. јун 1866 — око 
1941) био је митрополит захумско -херцеговачки 
(27. мај 1903 - 7. новембар 1920) и митрополит 
дабробосански (7. новембар 1920-1941). 
Одликован је Орденом Светог Саве I степена, 
Белим орлом II реда и Карађорђевом звездом.
РРођен је као најмлађи син Маре и војводе 
Богдана Зимоњића, свештеника и учесника 
Невесињске буне, 1875. године. Јован Зимоњић је 
прво образовање стекао у кући свога оца. Затим 
се уписао у Богословију у Рељеву 1883/4. године и 
завршио је 1887. године. Школовање је наставио 
на Православном богословском факултету у 
ЧеЧерновицу (данас Украјина).
Јован се замонашио као професор, у манастиру 
Житомислићу 6. септембра 1895. године и добио 
монашко име Петар. 
Дек се налазио на мјесту конзисторијалног 
савјетника Дабробосанске митрополије, 
изабран је за митрополита Захумско- 
Херцеговачког.
Свети архијерејски сабор уједињене Српске 
православне цркве изабрао је Петра за 
митрополита дабробосанског са сједиштем у 

Сарајеву, а званично је на тај положај, према 
тадашњој црквено-правној пракси постављен, 
указом краља од 7. новембра 1920. године.
ССвети архијерејски синод Српске православне 
цркве је 1998. године митрополита Петра 
Зимоњића прогласио за свештеномученика. У 
Српској цркви је већ сликан као светитељ у 
Пећкој патријаршији, Љубљани и Крагујевцу. 
Српска црква га прославља треће недеље у 
мјесецу септембру. 



Свети Петар Цетињски
Петар I Петровић, свети Петар Цетињски, 
црногорски митрополит, био је стриц Петра II 
Петровића Његоша. То су двије најзначајније 
личности црно- горске историје. 
ССвети Петар Цетињски рођен је у селу 
Његуши 1748. у братству Петро- вића, које је 
дало пет владика. У монашки чин је ступио у 
својој дванаестој години, а 1782. је постао 
митрополит и, уједно, владар Црне Горе. 
Изабран је на народној скупштини. Сав живот 
посветио је Богу и свом народу, кога је очински 
воволио, али умио и строго да кори. Мирио је 
завађена црногорска племена и бранио земљу 
од нападача. Успио је и у једном и у другом. 
После двоструке побједе над скадарским 
везиром Махмут-пашом ујединио је Црну Гору 
и Брда. Нарочито се прославио побједом над 
Наполеоновом војском у Далмацији и Боки 
ККоторској. Први је у црну Гору увео писане 
законе. Био је изузетно образован – говорио је 
седам језика; био је и писац. Прије Његоша и 
Вукове реформе писао је народним језиком. 
Иако владар народа, живот је провео у 
тјескобној ћелији, као прост монах. Упокојио 
се на Лучиндан (св. Лука), 18/31. октобра 1830.

Светог Петра Цетињског Српска Црква 
прославља 31. октобра. Нетрулежне 
чудотворне мошти светог Петра I почивају у 
Цетињском манастиру.





Св. Стефан Дечански
                                                   (1276-1331)  
ССтефан Дечански рођен је око 1276. године. 
Био је краљ Србије из породице Немањића. 
Он је наставио ширење Србије на 
територији Византије и од ње створио 
најмоћнију силу на Балканском полуострву. 
Побиједио је војску босанских феудалаца и 
Бугаре код Велбужда 1330. године и 
осигосигурао превласт над Македонијом. 
Збацио га је са престола син Душан. 
Умро је 11. новембра 1331. године под  
неразјашњеним околностима у 
заточеништву у Звечану. Подигао је 
манастир Високи Дечани. Српска 
православна црква га је канонизовала 
као светог краља и прославља се 11/24. 
новембра.



Николај Мрђа (1928-2015)
Митрополит дабробосански
Николај (световно Гојко Мрђа, Крња Јела код Босанског 
Петровца, 30. август 1928 — Фоча, 27. октобар 2015) био 
је митрополит дабробосански.
ППослије ниже гимназије уписује се на Богословију у 
Призрену 1946. године. Монашки постриг примио је 
1953. године у манастиру Копорину. Послије Богословије 
уписао се на Богословски факултет у Београду 1953. 
године.
ГГодине 1964. Свети архијерејски синод му повјерава 
обнављање Богословије у манастиру Крки гдје је вршио 
дужност управника двогодишње Богословије, 
старјешине манастира и пароха манастирске парохије. 
1973.1973. године изабран је за аустралијско-новозеландског 
епископа. У Аустралији подиже манастир Светог Саве, а 
на Новом Зеланду манастир Успења Пресвете 
Богородице (то је први православни манастир у 
историји Новог Зеланда).
Свети архијерејски сабор Српске православне цркве га је 
1978. изабрао за епископа далматинског. 
ННа редовном засиједању Светог архијерејског сабора 
1992. године епископ Николај је изабран за митрополита 
дабробосанског са сједиштем у Сарајеву. 

Епархију је преузео у вријеме избијања рата у Босни и 
Херцеговини. У том изузетно тешком времену 
стрпљиво ради на реализацији одлуке Светог 
архијерејског сабора из 1967., на отварању Духовне 
академије. Тако је Духовна академија Светог Василија 
Острошког почела са радом 1994. године у Фочи. 
ИИмајући у виду богословско-научни и просвјетни рад 
митрополита Николаја, Наставно-научно вијеће 
Богословског факултета у Београду додијелило му је 
титулу почасног доктора богословских наука, 30. јуна 
1999.  године. Упокојио се у Господу на празник 
Преподобне Параскеве, у универзитетској болници у 
Фочи 27. октобра 2015. године. Сахрањен је у манастиру 
ДоДобрун 30. октобра 2015. године. 
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