
Новине српске Савеза Српских друштава Словеније  |  Број 20  |  Година 5  |  Мај 2008

ДАНИ 
СРПСКЕ КУЛТУРЕ



02 |  Реч уредника  |  Мај 2008     

 Тринаест
као нови почетак
Прође тринаест година од како постоји Савез српских друштава Словеније и 
дође тринаеста скупштина ове кровне организације Срба у Словенији. И шта би? 
Сујевјерни би можда очекивали да број 13 буде заиста оно шта о њему мисле они 
сами, али нису сви сујевјерни и тако прође све без оног песимизма, којег су били 
пуни неки од оних »сујевјерних«, не обистинише се њихова очекивања.

Све некако прође онако како смо већ навикли, јесте да су опет једни ударали у 
клин а други у плочу а трећи су очекивали шта ће прије да пукне, клин или плоча. 
Покушали су неки још и раније та туку само у свој бубањ али ништа не поможе, 
оста опет све некако исто, без неких већих промјена, као да се чекају нека боља 
времена, а заправо сада су права времена да се покажемо и да докажемо ко смо, 
гдје смо и шта смо. 

Смјер и правац су изабрани, још само да јаче и смјелије кренемо путем који је 
зацртан. Шта ће рећи они који мисле другачије и који још увијек бацају дрвље и 
камење на оне који нешто учинише, који се помакоше сам јеста и смјело кренуше 
оним правцем и циљем који ће нас довести до тога да нас препознају, да кажу: па 
то сте ви, само напријед, то је прави пут, не осврћите се много на оне који се на 
вас бацају каменом, када би хтјели признати свој гријех бацили би камен прво 
на себе.

На скупштини о којој је ријеч поново се појавише стара, добро позната лица, али 
богами и нова, која први пут неки сретоше и та нова лица озарише, обасјаше, 
онима који хоће да виде и очи више отворише, намјеру своју показаше и младошћу 
својом оптимизам уградише и жељу изразише да и они крену, боље рећи наставе, 
путем који је правилно зацртан и који води правом циљу. Та младост нам усади 
вољу и жељу да се оканемо ћорава посла и да не буде, како рече Владика Раде “ви 
радите оно што знате, али не знате шта радите”.

Заврши се вијећање, би понека ријеч за коју би се човјек упитао коме је упућена, 
јесте да су они који су ту ријеч изговорили мислили на оне друге који су ту гдје 
и они, али они као да не разумјеше да смо сви исто, да су нас послали овамо да 
прозборимо, да се договоримо, да лијепу ријеч кажемо и чујемо, па добро и ону са 
прекором, али не и ону прљаву која не доликује никоме а камоли овима који овдје 
сједише.

На крају шта рећи о свему што се дешавало прије, за вријеме и послије скупштине. 
Изабрано је ново вођство на челу са мр Драгом Војводићем, предсједником, који ће, 
како рече, наставити започети пут и трудити се да се оствари све оно што је 
започето и све оно што је зацртано, па наравно и много тога што ће успут доћи 
и о чему ћемо се морати бавити.

Нека је са срећом. 

Душан Јовановић
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Поштовани делегати, драги гости,

изузетна ми је част да после четири године 
успешног рада нашег Савеза и четири 
године трајања мандата једне екипе у 
којој сам имао обавезу да као председник 
допринесем напретку, просперитету и 
препознатљивости једног новог ССДС. 
Желим да истакнем да су сви председници 
који су били на челу кровне организације 
донели неке новитете, али бих био сувише 
скроман када не бих истакао ИО ССДС у 
последње две године који је Савез српских 
друштава Словеније учинио до те мере 
препознатљивим да се данас за наш ССДС 
може чути у свим крајевима Републике 
Словеније, наше матице Србије, Републике 
Српске као и у многим Европским зем-
љама. 

Драги делегати, драги гости,

За припрему овог извештаја требало је 
имати мудрости и изабрати најзначајније 
догађаје у протекле четири године рада 
Савеза и свих српских друштава која чине 
наш Савез. Често се догађа, када ја говорим 
о активностима ССДС, да појединци неће 
да разумеју да ја говорим о онима који чине 
кровну организацију. 

Наш Савез је стар пуних тринаест година, 
али ћу ја искористити прилику да 
резимирам рад Савеза у последње четири 
године, а посебно у 2007. години.                   
                                                 
Ја нећу говорити о успесима друштава 
учлањених у Савез, јер већина друштава 
је радила више или мање успешно, а успех 
друштава је и успех Савеза. Савез је својим 
деловањем, акцијским усмеравањем и на 
друге начине помагао свакоме друштву, 
колико је могао и у мери у којој су се 
друштва обраћала Савезу. Истичем на 
првом месту да је у 2004. години,  први пут 

у историји Савеза, изашао часопис Савеза 
српских друштава Словеније под именом 
»Мостови« који има изузетно велики значај 
за српски народ у Словенији, па и у матичној 
држави. Мостови су отворени за све људе 
добре воље, посебно за сва друштва, и 
ту могућност потребно је много боље 
искористити. Од 2004. до данашњег дана 
штампано је 19 бројева. Ове српске новине 
Савеза имају загарантовану финансијску 
будућност.

Интернет страна нашег Савеза има велики 
значај за цели српски корпус у Републици 
Словенији (www.zsds.si), пројекат “Дани 
српске културе у Словенији” који финансира 
Министарство за дијаспору и који ће 
бити реализован за Васкрс испред наше 
цркве у Љубљани, представљање српске 
књижевности, фолклорна манифестација 
Савеза српских друштава Словеније 
(на којој учествује преко двеста младих 
фолклораша), пројекат у коме сам и ја сам 
уживао је семинар младих кореографа који 
је трајао три дана у Постојни, хуманитарна 
помоћ коју је уручила делегација ССДС 
нашој браћи избеглој са Косова и Метохије 
настањеној у избегличком кампу на Авали 
и други пројекти које је Савез српских 
друштава Словеније увек реализовао онако 
како је уговорено.

Делегација Савеза српских друштава 
Словеније била је редовно присутна у 
већини пројеката које је организовало нама 
изузетно драго Министарство за дијаспору, 
такође добру сарадњу смо остварили са 
Министарством за културу наше матице као 
и са Министарством за културу Словеније, па 
и са ЈСКД. Ова министарства су у одређеној 
мери финансијски покривала све наше 
пројекте. Посебну захвалност дугујемо 
Министарству за културу Републике 
Србије које је сваке године, од првог броја 
нашег гласила “Мостови”, финансијски 
подржало овај пројекат. Следећих година 
очекујем плоднију и успешнију сарадњу 
са свим Министарствима у Словенији као 
и у Србији. Савез је преко својих органа 
допринео како већој афирмацији друштава 
учлањених у Савез тако и организованости 
српскога народа у Словенији.

На самом почетку протекле године 
делегација ССДС је посетила Републику 

Српску. Током посете обавестили смо 
бившег председника Републике Српске, 
покојног Милана Јелића, о нашем плану за 
покретање питања статуса српског народа 
у Републици Словенији и поставили смо 
бројна питања како почети са решавањем 
нашега статуса. ССДС је дошао до закључка 
да је изузетно важно за српску заједницу 
у Словенији да стално буде присутна 
у средствима јавног информисања и 
укључена у активности и пројекте који 
омогућавају да се у првој фази решавања 
ових питања кроз културне пројекте чува 
и гаји наша култура, језик и традиција, 
што је изузетно важно за српски народ 
у Словенији. У томе нас је покојни Јелић 
подржао. 
Ове активности смо наставили и у нашој 
домовини Словенији разговорима са 
секретаром председника Владе Републике 
Словеније и представницима разних 
политичких странака, али нажалост, према 
мом убеђењу, политика у Републици 
Словенији није наклоњена решавању овог 
питања, као ни решавању питања тзв. 
“избрисаних”.

Поштовани пријатељи,

Савез ће се несебично заложити да у 
договору са органима домицилне и матичне 
државе створи основне услове за нормално 
деловање који сада нису на оном нивоу 
који бисмо ми желели. Ова питања је ССДС 
схватио као приоритетна. У том правцу 
делује и Координација непризнатих народа 
у Републици Словенији којој у овој години 
председава управо представник српске 
заједнице, а који се баве управо припремом 
градива о правним основама за уређење 
статуса. Срби као лојални грађани у држави 
Словенији имају право да очекују подршку 
при решавању овог питања. Српска 
друштва у Словенији окупљају неколико 
хиљада својих чланова, симпатизера и 
пријатеља. Ако имамо у виду да су преко 
чланства повезане и читаве породице 
долазимо до значајног броја припадника 
наше заједнице који на одређени начин и 
уз помоћ кровне организације међусобно 
комуницирају кроз организоване облике 
деловања. 

Кључ успеха наше организације, тј. српске 
националне мањине, лежи у добро 

Извештај о раду 
ССДС у 2007 години

 Кључ успеха наше организације, тј. српске националне мањине, лежи у добро
 организованим и вођеним друштвима и здравој, компактној, демократски
 заснованој кровној организацији која је у стању да представи квалитетне и
  .атрактивне програме

Илија Јанковић
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организованим и вођеним друштвима и 
здравој, компактној, демократски засно-
ваној кровној организацији која је у стању 
да представи квалитетне и атрактивне про-
граме.  У том правцу је ССДС читаво време 
деловао, у неким пројектима успешно, у 
другим мање успешно, али правац је био 
препознатљив. Тек у спрези интелектуалаца 
и обичних радних и савесних грађана могу 
да се створе прави стручни тимови и остваре 
сви подухвати. Већу препреку бољем и 
успешнијем раду ИО представља још увек 
недовољно изражена свест појединаца, а 
нарочито појединих амбициозних лидера, 
да подрже шире интересе српскога народа. 
На ово посебно упозоравам делегате на 
Скупштини и председнике друштава. Рад 
друштава и кровне организације пре-
дстављају шире друштвене интересе 
домицилне и матичне државе и интересе 
српског народа, зато ти интереси не могу 
бити подређени интересима појединаца, 
нити појединац може бити изнад ширих 
интереса српске националне мањине у 
Словенији. 

Реорганизација Савеза је неопходна иако 
је кровна организација зајваљујући свом 
раду у последњих неколико година постала 
препознатљива. Мислим да делим ваше 
мишљење да не можемо бити у потпуности 
задовољни постигнутим резултатима. Апе-
лујем на све учеснике данашње Скупштине 
да се сви заједно упитамо у којој мери 
смо добро и квалитетно радили у својим 
срединама и колико смо допринели 
реализацији заједничких интереса. Такво 
размишљање отвориће демократски и 
прави дијалог који ће допринети креирању 
наших целокупних односа и спречити 
превладу приватних над националним 
интересима. Посебно наглашавам да жеља 
за стварањем нових друштава, ако она 
настају из постојећих друштава или су 
њима слична, не доприноси већем успеху 
и препознатљивости наше националне 
заједнице него супротно, показује да смо 
раздробљени и разједињени и да нисмо у 
могућности да чувамо и бранимо српски 
интегритет на овим просторима.

Дубоко сам убеђен да је дошло време да 
до краја отворимо расправу о свему што 
се у последњих тринаест година збивало. 
Не зато да бисмо отварали старе ране, 
него управо обрнуто, да бисмо један тежак 
период дефинитивно оставили иза нас и 
кренули новим путем. Све горе наведене 
чињенице, сложеност и разноврсност 
проблема са којима се у пракси сусрећемо, 
намеће и начин њиховог глобалног ре-
шења. Наше је мишљење да се питање 
признања статуса националне мањине 
Срба у Словенији намеће као кључно, а 
у каквој форми ће оно бити - то је ствар 
законодавства. 

Данас, као никад раније, решавање ових 
питања има шири друштвени интерес за 

домицилну и матичну државу, а заснива 
се на европским правним нормама о 
загарантованим правима грађана којих, 
као чланица ЕУ, треба да се придржава и 
Република Словенија. Дакле, ми не тражимо 
ни мање ни више од онога што те правне 
норме гарантују. Наша домовина нема 
апсолутно никаквих проблема са српском 
популацијом, изузетно смо лојални грађани, 
зато очекујемо да уз помоћ наше Матице и 
наше домовине добијемо и уживамо права 
која има словеначка национална мањина у 
нашој матици. 

Поштовани делегати, драги гости,

Дозволите ми да на крају, у хронолошком 
редоследу догађаја, поменем неколико 
најважнијих активности у 2007. и на почетку 
2008. године. У 2007. и почетком 2008. 
године Извршни одбор је одржао дванаест 
редовних и једну ванредну седницу на 
којима смо увек имали обезбеђен кворум 
за нормалан рад нашег Савеза. Мислим да 
смо успешно и у оквиру наших могућности 
реализовали зацртани програм рада усво-
јен на скупштини у Постојни марта 2007.

Штампано је седам бројева Мостова, 
реализован пројекат “Дани српске кул-
туре”, постављен Српски интернет портал, 
представљена српска књижевност у 
Републици Словенији, организован семи-
нар у Постојни за младе вође фолклорних 
секција, одржано посавско прело, пружена 
помоћ друштвима при реализацији њихових 
одобрених пројеката, итд.                                   
Морам да истакнем да смо у прошлој години 
имали неколико састанака у нашој матици 
као и у Републици Српској, више састанака 
са разним организацијама и политичким 
странкама у нашој домовини Словенији и 
то увек са једним циљем, а то је промоција и 
грађење бољег пута за наша друштва као и 
сам Савез којег смо представљали. Истакао 
бих учешће на Видовданским данима 
дијаспоре Србије који су одржани 28. и 29. 
јуна у Београду и састанак у Министарству 
за дијаспору одржан 16.10.2008. године.

У Љубљани је у недељу 2. марта 2008. године 
у организацији Савеза српских друштава 
Словеније одржан мирни протест против 
проглашења такозване државе Косово. У 
мирном протесту који је организовао ССДС 
учествовали су пре свега друштва учлањена 
у Савез, али и појединци и целе породице 
које нису нити у Савезу нити у било коме 
друштву, а протест је подржала и Српска 
православна црквена општина Љубљана 
као и омладинци, спортисти и многи други 
појединци који су дали свој допринос 
припреми и извођењу ове манифестације. 
На протесту пред храмом Светих Ћирила 
и Методија тачно у 12 сати и 44 минута 
окупило се више од 2000 учесника протеста 
који су на тај начин изразили незадовољство 
поводом неправде која је нанесена Србији и 
српском народу. Протест је био предвиђен 

за 24. фебруар али се организатор у знак 
поштовања због смрти Јанеза Дрновшека, 
бившег председника Словеније, одлучио 
да протест одгоди за недељу дана, што је 
наишло на позитиван одјек у словеначкој 
јавности. Скуп су обезбеђивале јаке поли-
цијске снаге, организатор је већ током 
припрема апеловао да све буде мирно и 
без насиља, а тако је и било. 
Учесници протеста имали су прилику да 
чују рецитал посвећен Косову и Метохији 
који су извели Весна Јелић, Јасмина Рашић 
и Бранко Баћовић из Друштва Српска 
заједница. Цијели ток овог дијела програма 
протекао је са нескривеним осјећањима 
како извођача тако и свих који су при-
суствовали овом скупу. У току рецитала 
за говорницу је ступио Душан Јовановић 
који је одржао говор намењен учесницима 
скупа, словеначкој јавности, политичком 
и државном вођству, светској јавности, 
а посебно Србима на Косову и Метохији. 
Захтеве Србије и Срба у Словенији подржао 
је и представник Хришћанских социјалиста 
Андреј Магајна. 

Са протеста је упућена порука Државном 
збору Словеније у којој се посланици, 
поред осталог, позивају „да се у расправи 
и одлучивању о предлогу Владе Републике 
Словеније за признање независности само-
проглашене државе Косова понашају мудро 
и разборито, и предлог у целини одбаце”. 
Предлог је достављен свим посланицима 
Државног збора, а делегација Савеза срп-
ских друштава присуствовала је и седници 
парламента на којој је одлучивано о при-
знању самозване државе Косово. Након 
одјаве скупа и молбе председника ССДС, 
моје маленкости, присутни су се уписивали 
у књигу подршке, а затим се мирно рази-
шли, тако да је све протекло онако како 
се очекивало. Још једном су припадници 
српског народа показали да и у тешким 
тренуцима могу бити достојанствени и 
поносни и поред свега што их је сустигло 
и што им се дешава. Искористио бих ову 
прилику да се захвалим свима који су 
учествовали у организацији и реали-
зацији овог скупа, а посебно се у име 
Савеза српских друштава Словеније, 
целокупног српског народа у Словенији 
и у своје лично име захвалим онима 
који су испољили највише храбрости, 
смелости и оданости а то су: Весна Је-
лић, Јасмина Рашић, Бранко Баћовић и 
Душан Јовановић.

На крају се посебно захваљујем поје-
динцима и органима из матичне и доми-
цилне државе који су на било који начин 
допринели и доприносе нашем раду и на-
шим успесима. 
И сасвим на крају желим да се захвалим 
свима за допринос у раду данашње Ску-
пштине, а посебно нашим данашњим дома-
ћинима СКД »Сава«.

Илија Јанковић                                    
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Поштоване даме и господо, ова тачка дне-
вног реда посвећена је статусу и положају 
српског народа у Републици Словенији. О 
статусу српског народа у Словенији говори 
се већ дуже времена по разним друштвима 
и асоцијацијама у свакодневним обичним 
комуникацијама између нас Срба, а такође 
и у разговорима са припадницима других 
непризнатих народа који су као народи 
били признати до осамостаљивања Репу-
блике Словеније. Расправу о положају 
српског народа у Словенији одржао је и 
Савет за српску дијаспору, како се назива 
друштво којег води Миленко Вакањац, али 
са нешто другачијим садржајем од овога 
којег је припремио Савез српских дру-
штава Словеније. Ја сам прочитао градиво 
Миленка Вакањца и могу рећи да је то 
градиво више социолошке и историјске 
природе, а такође и расправа која је вођена 
по том питању је више социолошка и нисам 
препознао неку мобилизацијску ноту. 
Градиво које је припремио ССДС је више 
утемељено на међународним документима 
и анализи постојећег стања и правних 
односа између нас Срба у Словенији и 
државе, односно институција у Словенији. 
Сви они који желе нешто више сазнати о 
правним основама за наша питања могу 

прочитати у анализи која је као документ 
достављена свим друштвима, а они који 
као правници хоће јачу аргументацију могу 
је потражити у међународним документима 
на које се ја позивам када говорим о овој 
теми.

За утврђивање положаја припадника 
националних мањина од посебне важности 
су документи као што су: Основни принципи 
опште декларације о људским правима 
Организације уједињених нација, Завршни 
акт ОЕВС, Париска повеља за Нову Европу 
и други документи ОЕВС који се односе на 
људска права и слободе, бројне конвенције 
Савета Европе које ја овде не набрајам, међу 
којима је и Оквирна конвенција о заштити 
националних мањина, а све те конвенције, 
на које се ми позивамо, Словенија је 
ратификовала и као такве саставни су део 
правног поретка Словеније.

Због временског тјеснаца, а и због нашег 
састава на данашњој скупштини, ја нећу 
шире елаборирати споменуте документе 
који у сваком случају дају правне основе 
за признање српског народа у Словенији 
као националне мањине, што би Словенија 
морала уредити у својим највишим правним 

документима, а прије свега у уставу. Само 
декларативна одредба у уставу неке 
државе, по којој је држава демократска, не 
значи да је држава стварно демократска, 
јер се демократичност неке државе мје-
ри по њеној стварној демократији, у ње-
ном цјеловитом сегменту, прије свега у 
функционисању њених институција и ван 
институционалног живота. А прије свега 
се демократичност државе мјери по томе 
какав положај и заштиту уживају мањинске 
етничке заједнице, јер тај положај не 
зависи од ставова мањинске националне 
заједнице, него од воље и демократског 
осјећања већинског народа који има највећу 
одговорност за положај националних и 
других мањина у заједничкој држави.
Горе споменуте конвенције Државни збор 
Републике Словеније је ратификовао чиме 
је Република Словенија преузела обавезу 

 Оцјена стања о положају
српског народа у Словенији

 Остваривање права националних мањина у Словенији омогућено је само
 италијанској и мађарској националној заједници, неколико у мањем обиму
 и ромској, а остале националне заједнице тих права немају, што се негативно
.одражава на бројним питањима
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да омогући остваривање права и слобода 
одређених у тим документима. Одредба 
члана 8. Устава Републике Словеније одре-
ђује да закони и други прописи морају бити 
у складу са општим актима и принципима 
међународног права и у сагласности са 
међународним уговорима који обавезују 
Словенију. Ратификовани и објављени 
уговори употребљавају се непосредно, јер 
су постали дио правног поретка Словеније. 
Ми се прије свега позивамо на Оквирну 

конвенцију о правима националних мањина 
која је ратификована 1995. године, а по тој 
конвенцији држава мора донијети одређене 
мјере да омогући поштовање етничког, 
културног, језичког и вјерског идентитета, 
тако да националним мањинама омогући 
да изражавају, унапређују и развијају свој 
идентитет у сваком погледу.
Остваривање права националних ма-
њина у Словенији омогућено је само 
италијанској и мађарској националној 
заједници, неколико у мањем обиму и 
ромској, а остале националне заједнице 
тих права немају, што се негативно одра-
жава на бројним питањима. Додатна права 
националним мањинама припадају по 
међународним конвенцијама, а правна 
теорија их опредјељује као позитивну 
дискриминацију. 

Одредба члана 65. Устава Републике 
Словеније огроман је напредак у сазри-
јевању демократске еволуције словеначке 
политике, државе и друштва, јер је сазрело 
сазнање да мора матични (већински) 

народ у држави уложити знатно више 
напора за заједнички живот и толеранцију 
припадника ромске заједнице у крајевима 
гдје она живи. Права је штета, по нашем 
мишљењу, што словеначка политика није 
имала снаге да тада у уставу призна исти 
статус и осталим заједницама које су на дан 
плебисцита били као народи у Словенији.
Словенија, иако је у њеном уставу 
записано да је демократска (члан 1.), 
правна и социјална (члан 2.) држава, 

својим институционалним и чињеничним 
понашањем је још увијек оптерећена 
шаблонима понашања из пређашњег 
система, јер је велики раскорак између 
декларисане и стварне демократије. 
До осамостаљивања Словеније Срби су 
живјели као припадници једног од народа 
бивше заједничке државе, и као такви 
имали право на језик и писмо, а након 
осамостаљивања то право је по вољи 
власти или укинуто или озбиљно утјесњено, 
што је у супротности са одредбама Оквирне 
конвенције која налаже да сваки припадник 
националне мањине има право слободног 
избора да ли је или није третиран као 
национална мањина.

А зашто је важно имати статус националне 
мањине.

1.) Да имамо своје име, да знамо и да други 
знају ком народу припадамо.

2.) Као припадници националне мањине 
имали бисмо другачији статус, прије свега 

у државним институцијама (у законодавној, 
извршној и судској власти).
3.) Подацима из табела које сам вам навео у 
градиву желио сам да покажем националну 
структуру у Словенији од 1961. до 2002. 
године. Из тих података видљиво је да 
су Срби, иако мислим да нас статистика 
умањује, још увијек најбројнији, одмах иза 
Словенаца.

Према тим подацима који су службени, 
објављени су у документима статистичког 
завода, у Словенији је 1991. године било 
2,48% становника српске националности, 
док је у 2002. години тај број смањен за 
8.437 лица или на 1,98% становништва.
Према наведеним подацима, за српски као 
матерњи језик изјаснило се нешто више 
од 31 хиљаду грађана, а за српскохрватски 
(иначе непостојећег облика) као матерњи 
језик изјаснило се нешто више од 36 
хиљада грађана. Збир ова два податка је 
67.594 грађанина.

4.) Податак је врло важан када упоредимо 
издвајања државе из буџета за потребе 
националних мањина, јер онда видимо како 
смо у том погледу невјероватно оштећени. 
Приказујем вам податке за издвајања у 
2006. години за културне и информативне 
садржаје националних заједница у 
Словенији.

Ове године је Министарство културе за 
националне заједнице (осим италијанске, 
мађарске и ромске) раздијелило за 
културне и информативне пројекте и 
садржаје нешто више од 200.000 евра. Било 
је понижавајуће гледати како су поједина 
друштва просјачила за коју хиљаду евра 
да би реализовала своје пројекте. Српски 
народ, када би имао само једног посланика у 
словеначком парламенту, више би постигао 
као национална заједница на признавању 
траженог статуса него сва друштва заједно 
са свим нашим борбама.

Зато вас са овог мјеста позивам да нам се 
придружите у нашој акцији да створимо 
услове и добијемо барем једног нашег 
посланика у парламенту који ће имати 
легитимацију да проговори у име српског 
народа.

То су разлози због којих се морамо борити 
за промјену статуса.

Никола Тодоровић
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У суботу 29. марта 2008. године одржана 
је 13. скупштина Савеза српских друштава 
Словеније. У веома пријатној атмосфери 
Пословне зграде у Храстнику окупили су 
се делегати из дванаест српских друштава 
која су чланови Савеза српских друштава 
Словеније. 

Из непознатих разлога скупштини нису 
присуствовали делегати из СКД »Марибор« 
из Марибора и СД »Др Младен Стојановић« 
из Велења. Дакле, делегати из дванаест 
српских друштава расправљали су о ономе 
што је било на дневном реду, заправо тако 
би морало и требало бити, али на жалост, 
како то већ бива, неки су се удаљили 
од тема које су биле на дневном реду, а 
појединци се у својим излагањима нису ни 
дотакли онога о чему је било говора на овој 
скупштини.

Скупштину је отворио Илија Јанковић, 
предсједник ССДС, поздравио све присутне 
и госте а затим предложио радне органе 
скупштине у саставу: Радоман Крговић, 
предсједник радног предсједништва, Драго 
Војводић, Слађана Шмитран, Слађана 
Сарић и Миро Вујиновић, чланови радног 
предсједништва.

Извјештај о раду Извршног одбора ССДС, 
који у цјелини доносимо у овом броју, 
поднио је Илија Јанковић, досадашњи 
предсједник ССДС. Након тога слиједио је 
Извјештај о раду Надзорног одбора којег је 
поднио Димитрије Марковић, предсједник 
Надзорног одбора. Слиједио је Извјештај 
о раду Суда части којег је прочитао 
Радоман Крговић, предсједавајући радног 
предсједништва скупштине. О благајничком 
пословању извјештај је поднио благајник 

Драго Савановић. Након подешених 
извјештаја текла је дискусија.

С обзиром на то да је ово била изборна 
скупштина, изабрано је и ново вођство 
ССДС. За предсједника ССДС изабран је мр 
Драго Војводић из КУД »Извор« Љубљана, 
за потпредсједнике Жељко Аничић из СКПД 
»Свети Сава« Крањ и Боро Мирић из СКПД 
»Никола Тесла« Постојна. У Извршни одбор 
ССДС изабрани су, поред поменуте тројице, 
још и Никола Тодоровић, СКД »Сава« 
Храстник, Миро Вујиновић, КД »Брдо« 
Крањ, Слађана Шмитран, СКУД »Видовдан« 
Љубљана, Радослав Милановић, СКПСД 
»Вук Караџић« Радовљица, Илија Јанковић, 
СКД »Слога« Нова Горица, Зоран Јауз, СД 
»Др Младен Стојановић« Велење, Раде 
Бакрачевић, СКД »Марибор«, Марибор, 
Невенко Регојевић, ПКУД »Свети Никола« 
Марибор, Остоја Бубњевић, СКД »Ново 

Место«, Ново Место, Димитрије Марковић, 
СКХД »Десанка Максимовић« Цеље и Душан 
Јовановић, Друштво Српска заједница 
Љубљана. Изабран је и нови Надзорни 
одбор у саставу: Додић Слободан, СКПД 
»Никола Тесла« Постојна, Никола Влаховић, 
СКХД »Десанка Максимовић« Цеље, 
Цвијетин Нешковић, СКД »Сава« Храстник, 
Рајко Поповић, КД »Брдо« Крањ и Драгиша 
Лазовић, СКПД »Свети Сава« Крањ. У Суд 
части изабрани су: Драго Савановић, СКД 
»Слога« Нова Горица, Милан Карамарковић, 
СКД »Сава« Храстник, Симо Станковић, 
СКПД »Никола Тесла« Постојна, Александра 
Тонић, СКД »Ново Место« и Зоран Видовић, 
КУД »Извор« Љубљана.

Након обављене процедуре и избора 
новог вођства присутнима се обратио 
новоизабрани предсједник мр Драго 

Војводић који је у кратким цртама изнио 
своју биографију и свој досадашњи рад као 
и програм рада ССДС у следећем периоду. 
Нагласио је да ће се наставити започетим 
путем и стварати могућности за боље и 
успјешније дјеловање како Савеза исто 
тако и друштава која су у Савезу.

У наставку засједања скупштина је усвојила 
измјене и допуне Статута Савеза српских 
друштава Словеније, а прочитана је и 
оцјена о положају српске етничке заједнице 
у Словенији.

Скупштини су као гости присуствовали 
и представници новооснованог друштва 
»Петар Кочић« из Крања.

На крају скупштине досадашњем пред-
сједнику Илији Јанковићу уручена је 
умјетничка слика као дар и захвалност 
за његов рад и вођење ССДС у протекле 
четири године.

Шта се може закључити након ове 13. 
скупштине? Могло би се рећи ништа ново 
ни посебно, али се ипак надамо да ће се 
коначно пребродити оне кризе и слабости 
којима је Савез српских друштава Словеније 
био изложен у свом досадашњем раду 
и да ће се и Савез и друштва прије свега 
окренути оним задацима и пословима и 
оној дјелатности због које су и основни, 
а то је прије свега културна дјелатност и 
рад на очувању националног и културног 
идентитета припадника српског народа 
који живе у Словенији.

Новом вођству честитамо на избору и 
желимо много успјеха у њиховом будућем 
раду и презентацији српске културе, исто-
рије, традиције..

Душан Јовановић

На окупу у Храстнику
На 13. скупштини Савеза српских друштава Словеније изабрани нови 
органи Савеза и нови предсједник мр Драго Војводић, који ће у наредне 
двије године наставити са започетим радом и активностима на културном и 
другим подручјима која су зацртана у плану и програму ССДС

Делегати на скупштини

Радно предсједништво 

Младост на скупштини
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СКХД Десанка Максимовић Цеље

Српско културно хуманитарно друштво 
Десанка Максимовић из Цеља одржало је 
своју Скупштину. У лијепој старој грађевини 
бившег биоскопа Унион окупили су се 

чланови друштва да би анализирали и 
оцијенили своје дјеловање у прошлој 
години, а с обзиром да је ово била изборна 
скупштина, и да изаберу ново вођство 
друштва.
Скупштину је отворио предсједник дру-
штва Ђурица Тешановић који је након 
увода и поздравног говора упућеног чла-
новима друштва и гостима предложио 
радне органе скупштине. Даљи ток 
скупштине усмјеравао је Никола Влаховић, 
предсједник радног предсједништва. За-
тим су на дневни ред дошли извјештаји о 
раду друштва, извјештај о финансијском 
пословању, извјештај надзорног одбора и 
дисциплинске комисије. Након извјештаја 
услиједила је кратка расправа, а онда се 
прешло на избор новог вођства друштва. 
За предсједника друштва и у новом 
мандату изабран је Ђурица Тешановић 
који је након избора представио план рада 
за текућу годину. Скупштини су, поред 
бројних чланова друштва, у великом броју 
присуствовали и гости који су на крају 
радног дијела скупштине узели ријеч и 
обратили се присутнима. Међу  гостима, 
представницима српских друштава, били су 
и представници Савеза српских друштава 
Словеније. Након завршетка скупштине 
члановима друштва и гостима представила 

се фолклорна група СКХД Десанка 
Максимовић сплетом лијепих игара и на 
тај начин учинила да расположење међу 
присутнима буде на оном правом нивоу. 
Домаћин се побринуо за богату закуску уз 
коју се наставило са дружењем и размјеном 
мишљења.
Новом вођству честитамо на избору и 
желимо много успјеха у будућем раду.

Друштво Српска заједница

Своју редовну годишњу скупштину  
Друштво Српска заједница одржало је 11. 
априла 2008. у Љубљани. Скупштини су 
осим чланова друштва присуствовали и 
гости међу којима је био и Драго Војводић, 
предсједник Савеза српских друштава 
Словеније. Душанка Ћирић, предсједница 
друштва, поздравила је све присутне, 
отворила скупштину и предложила радне 
органе.

У наставку скупштине поднесени су 
извјештаји о раду Извршног одбора, 
Надзорног одбора и Суда части, а на-
кон поднесених извјештаја слиједила 
је дискусија у којој је било ријечи о 
досадашњем раду друштва као и о 
предстојећим активностима, о чему се 
такође дискутовало и након подношења 
плана рада за ову годину.

Из извјештаја о раду може се закључити 
да је друштво имало неколико веома 
занимљивих и квалитетних пројеката 
којима је потврдило своју оријентацију и 
своје залагање за дјеловање прије свега 
на културном подручју. План рада за 2008. 
годину такође показује да се не одступа 
од зацртаног правца и циља и да ће ове 
године бити реализовано више вриједних 
и квалитетних културних пројеката.

Друштво српска заједница је и на овој 
скупштини прогласило почасне чланове 
друштва. Та част је ове године припала 
Смиљки и Јордану Петровићу за њихово 
залагање и однос према друштву.

Новим почасним члановима честитамо, 
а Друштву Српска заједница желимо још 
много успјеха у њиховом будућем раду и 
активностима.

Душан Јовановић

Скупштине друштава
 Своје редовне годишње скупштине, на којима су расправљали о раду у
 прошлој години и програму рада за ову годину, одржали су СКХД Десанка
Максимовић из Цеља и Друштво Српска заједница из Љубљане

Са скупштине у Цељу

Фолклорна група СКХД Десанка Максимовић

Делегати на скупштини у Љубљани
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Честитам Вам на избору за предсједника 
ССДС. Шта за Вас значи ова функција?
 
Хвала на честиткама. Прје свега желио бих 
да поздравим све Србе у Словенији, матици 
и широм свијета. Такође поздрављам све 
грађане Словеније. Функција предсједника 
Савеза српских друштава Словеније за 
мене значи велику одговорност, рад и 
много одрицања. Када сам се одлучио 
на наговор пријатеља да се кандидујем 
за предсједника Савеза био сам свјестан 
да ме чека мукотрпан рад ако желимо да 
унаприједимо рад Савеза. Поготово после 
успјешног вођења Савеза мога предходника 
и пријатеља Илије Јанковића којему сам у 
посљедње двије године био секретар. 

У Словенији сте већ дуго година. Реците 
нам како је и када почело?

Рођен сам на дан заљубљених (14.2.1962 
године) у селу Кљевци удаљеном четири 
километра од Санског Моста као шесто од 
седморо дјеце, у мојој породици и прво и 
једино мушко. Отац је радио у Словенији па 
је послије завршене основне школе одвео 
старију сестру на школовање у Словенију 
а она је нас једно по једно одводила 
такође у Словенију на школовање.  Марта 
1997.  нам умире отац и остајемо сами 
и незбринути. Већ са петнаест година 
постајем зрео и свјестан да сам морам од 
себе нешто направити. После завршене 
средње школе почињем да радим и да се 
усавршавам напред. Уписујем пословодску 
школу и течајеве страних језика које у 
року завршавам. У то вријеме сам активно 
говорио њемачки и италијански језик и 
пасивно енглески а данас сва три говорим 
пасивно. Желим да обновим знање језика.
Мајка ми је говорила да у животу могу да 
стекнем или лоповлуком или знањем које 
се добро плаћа. Ја сам се одлучио за ово 
друго. Поред посла уписујем факултет који 
у року завршавам, послије тога уписујем 
једногодишње педагошко андрагошко 
школовање да бих могао радити као 
професор на средњим и вишим школама, 
које такође у року завршавам. На наговор 
двојице пријатеља уписујем у 43 години 
постдипломски студиј државног и европског 
права и у 45 пре рока завршавам. 

Ви сте успјешан предузетни, породични 
човјек, активан у друштвеном раду. Како 
све то успијевате?

Имам породичну фирму која се зове САНА 
што у латинском значи здрава а име сам 
јој дао по ријеци Сани која протиче кроз 
моје родно мјесто. Бавим се економијом 
(рачуноводски сервис и пореско 
савјетовање за 70 фирми) те двије ауто 
школе за све категорије, једна у Љубљани 
под именом Сана а друга у Загорју под 
именом Тања по мојој ћерки. Главне послове 
раде чланови моје породице; ја, моја жена, 
мој старији син, два зета те син од сестре. 
Наравно имамо и друге запослене (скупа 11 
радника). Мислим да је ту кључ до успјеха 
јер је познато да су у свијету најуспјешније 
породичне фирме.

Такође, дуги низ година сам активан у 
друштвеном раду. Мислим да имам много 
енергије и воље и желим да помогнем свуда 
гдје мислим да сам потребан и прихваћен. 
Пре свега се поносим са својом породицом, 
женом Јадранком, ћерком Тањом и 
синовима Дејаном и Гораном који су ми 
увијек стајали са стране и подржавали ме. 
Сада сам још сигурнији  да без њихове 
подршке не постигао то што сам постигао.  
Овом приликом желим још једном да се 
захвалим својој породици која ми значи 
много

Неколико година били сте секретар у 
КУД Младост и секретар ССДС. Колико 
су те функције помогле да сте се 
одлучили прихватити кандидатуру за 
предсједника ССДС?

Кроз функције секретара друштва као и 
Савеза сам поближе упознао рад друштва 
и Савеза. Кандидатуру за предсједника 
Савеза сам прихватио на наговор већине 
друштава јер су сматрали да бих ја могао 
адекватно да замијеним доскорашњег 
предсједника и то су показали када су ме на 
изборима великом већином и изабрали. 

Каква је разлика између функције 
предсједника и функције секретара, 
било да се ради о друштву или Савезу?

Секретар је кртица која мора много тога да 
одради за друштво као и за предсједника 
а на предсједнику је већа одговорност. 
Обе карике су јако битне и морају да се 
допуњавају и да функционишу као један. 
То су људи који, колико сам видио кроз 
досадашњи рад, највише одраде било за 
друштво или Савез.

Основна дјелатност друштава и Савеза 
је култура. Да ли је тако у пракси и шта 
се предвиђа за будући рад?

Друштва као и Савез су основана по закону 
о друштвима. Као што је написано у статуту 
Савеза да је Савез отворена организација у 
којој српски народ у Републици Словенији 
остварује културне, националне и друге 
интересе. Кроз свој рад трудимо се да 
очувамо свој идентитет, културу, обичаје.

У условима у којима живе и раде српска 
друштва неопходна је сарадња и са 
другим институцијама, па и политичким 
и државним. Какво је ваше мишљење о 
томе?

Наравно да је јако битна сарадња са свим 
институцијама у држави у којој живимо 
као што су; Министарство за културу, 
Министарство за школство, Јавни фонд 
за културне дјелатности, општина, да би 
постигли све циљеве које желимо.
Што се тиче политичких странака требамо 
и са њима разговарати и видјети ко је 
спреман да подржи наше захтјеве. До сада 
смо наше гласове расипали како ко. Вријеме 
је за озбиљније разговоре јер нас је ипак 
по задњем попису 40.000 а та бројка није 
занемарљива. Ако будемо паметни можемо 
са добрим договором са неком странком да 
уђемо и у парламент. Наравно у том смијеру 
су јако битни и локални избори. У државном 

ССДС
-отворена организација
 редовној годишњој скупштини Савеза српских друштава Словеније изабрано .13 На
 је ново вођство а за предсједника Савеза изабран је мр Драго Војводић. Том
 прилико разговарали смо са новим предсједником Савеза у жељи да наше читаоце
 поближе упознамо са њиме и његовим погледима у вези ССДС и српске заједнице у
Словенији

Мр Драго Војводић
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као и у општинским парламентима се све 
одлучује а нас је толико да са паметним 
потезима можемо имати по некога и у 
државном и у општинском парламенту.

Шта очекујете од будућих контаката и 
сарадње са институцијама у матици и 
Словенији? 

Ми смо и до сада имали добру сарадњу 
са институцијама у матици и Словенији. 
Наравно желимо да та сарадња буде још 
боља и на томе већ радимо. Желимо да Савез 
поставимо на оно мјесто које му припада 
а то је да Савез буде главни саговорник 
са институцијама у Словенији, матици и 
Републици Српској. Пијре неколико дана 
смо имали састанак на Министарству за 
културу Републике Словеније, очекујемо 
позив на разговор са Зораном Јанковићем 
градоначелником Љубљане као и разговор 
на Министарству за школство Републике 
Словеније око увођења српског језика у 
школе као факултативног предмета.

Такође у току маја или јуна делегација 
Савеза биће примљена код предсједника 
Србије Бориса Тадића, предсједника 
Републике Српске Рајка Кузмановића те 
премијера Милорада Додика.
Добру сарадњу имамо и са Амбасадом 
Србије и Босне и Херцеговине са којима 
смо ових дана имали састанак и упознали 
их са нашим радом.

Доласком новог вођства често се очекује 
нешто ново, да ли ће и каквих промјена 
бити?

Као што знате скоро цио колегиј је замењан 
новим људима. У пријашњем колегију 
Савеза био сам само ја. Значи дошли су 
нови људи, убијеђен сам да су прави и 
да ћемо имати добру сарадњу. Неких 
великих промјена неће бити. Наставићемо 
где је стало старо вођство и покушати да 
унаприједимо рад Савеза бар за који корак. 
Покушаћу да неке надлежности пренесем 
на подпредсједнике и секретара и желим 
да функционишемо као прави тим.

Савез очекује и неколико пројеката. 
Реците нам који су то пројекти и акти-
вности?

Савез има пар главних пројеката а то су: 
Новине српске Мостови, Дани српске 
културе у Словенији, Смотра фолклорних 
друштава и семинари за кореографе. 
Новине српске Мостови излазе пет до 
седам бројева одвисно од средстава које 
добијемо а жеље нам је да би излазио 
бар једном мјесечно. Управо за највећи 
православни празник Васкрс смо успјешно 
одрадили Дане српске културе у Љубљани. 

Одрадили смо незабораван Васкршњи 
концерт пред православном црквом 
у Љубљани. Три дана нам је био гост 

наш познати академик професор др. 
Драган Недељковић који је одржао две 
незаборавне трибине на тему православља. 
Сви који нису били на концерту и тибини 
могу само да зажале. Многе пројекте 
Савеза одраде и друштва и поносни смо да 
можемо и друштва помоћи.

За реализацију зацртаних планова 
и циљева потребна је сарадња са 
друштвима и појединцима. Какву сара-
дњу очекујете са Вашим сарадницима?

Очекујем максималну сарадњу са свим 
друштвима, ужим сарадницима (секретар 
и два подпредседника) као и са цијелим 
Извршним одбором Савеза. Кроз наше 
пројекте желимо да помогнемо и ојачамо 
наша друштва.

Веома важно и неизбјежно питање 
у оваквим разговорима је и питање 
положаја и статуса српског народа у 
Словенији. Шта можемо очекивати у 
вези тога?

Као што је познато наш статус није тако 
ријешен као што је статус Словенаца у 
Србији и Републици Српској у којима су 
признати као национална мањина. Нажа-
лост код нас је то изгледа пракса да другима 
дајемо сва права а послије молимо за себе 
иста права. Мислим да су требале и Србија 
и Република Српска урадити по систему 
реципроцитета – ти мени – ја теби. Са 
тим проблемима ми упознајемо државне 
органе у Србији и Републици Српској као и 
амбасаду када год имамо састанке са њима. 
Наравно по мом мишљењу то питање 
ће морати бити рјешавано на државним 
нивоима и притисцима а ми ту можемо и 
морамо бити као спона. 

С обзиром на велику ангажованост и 
вријеме посвећено свему овоме, каква је 
подршка ваше породице и пријатаља?

Без подршке породице сигурно не би 
ишло. Имамо и примјера међу нама којима 
породица забрањује друштвени рад. Ја ту 
имам максималну подршку породице и 
поносим се својом породицом.

Има још много питања о којима би могли 
разговарати, али оставићемо нешто 
и за други пут. Реците нешто што Вас 
нисам питао а било би интересантно и 
потребно да се каже?

Савез замишљам као једну кућу која је 
у изградњи и желим да је сви сложно 
дограђујемо. Убијеђен сам да свих 14 
друштава која су тренутно у Савезу желе 
да изграђују Савез. Такође Савез је отворен 
за сва друштва која имају своје програме, 
чланство и желе да дограђују Савез а сви 
они који желе само да руше нека руше у 
својој кући.

Слога кућу гради. 

Поновићу ријечи академика Драгана 
Недљковића;
»Тамо где влада слога ту станује Бог«.

Разговор водио: Душан Јовановић

Породица Војводић пре породичном кућом



Савез српских друштава Словеније и ове 
године организовао је Дане српске културе 
који су били на Васкрс, 27. априла 2008. 
године у Љубљани. У склопу тога изведене 
су двије манифестације и то Васкршња 
трибина и Васкршњи концерт народних 
пјесама и игара. Гост овогодишњих Дана 
српске културе био је познати српски 
интелектуалац, академик професор др 
Драган Недељковић из Београда.
У суботу увече, 26. априла 2008. у гостионици 
Дубочица, одржано је предавање академика 
Драгана Недељковића на тему Хуманизам 
и православље. У веома занимљивом и 
опширном разговору у коме су учествовали 
и присутни дотакнуте су многе занимљиве 
теме а академик Недељковић одговарао је 
и на постављена питања.

У недјељу, 27. априла, на сам Васкрс, у 
храму Св. Ћирила и Методија окупио се 
велики број вјерника а још већи број био 
је у порти храма који су чекали ред да уђу 
у цркву а исто тако и наступ фолклорних 
група српских друштава са гостима.
Непосредно након Васкршње литургије 
у порту храма стигао је Зоран Јанковић, 
градоначелник Љубљане и прошао кроз 
шпалир фолклораша а на самом улазу у 
храм дочекао га је протојереј ставрофор 

Перан Бошковић, парох љубљански и увео 
у цркву. Испред иконостаса отац Перан 
Бошковић поздравио је госта и пожелио 
му добродошлицу и уручио му корпицу са 
васкршњим јајима које је градоначелник 
Зоран Јанковић подијелио дјеци која су 
била на литургији. Након изласка из цркве 
градоначелник Љубљане упутио се према 
свечаној бини гдје је све било спремно за 
почетак Васкршњег концерта. Овогодишње 
Дане српске културе отворио је мр Драго 
Војводић, предсједник Савеза српских 
друштава Словеније који се обратио 
присутнима са неколико ријечи и пожелио 
им срећан празник а затим је за говорницу 
позвао градоначелника Љубљане који 
је присутнима честитао овај нејвећи 
хришћански празник васкрсним поздравом 
»Христос васкрсе« и истакао да је Љубљана 
најљепши град љубљанчани морају бити 
поносни на то.
И Васкршњи концерт је почео. Водитељица 
програма Бојана Крговић, која се одлично 
припремила и још боље одиграла своју 
улогу, најавила је првог учесника а то је 
фолклорна група КД Брдо из Крања. Прво је 
пјевачка група представила свој репертоар 
а онда су на реду биле игре из Пчиње које 
су као и много пута до сада изведене на 
веома лијеп начин.

Фолклорна група СКУД Видовдан 
из Љубљане је друга група која се 
представила публици са играма из Србије 
и на веома допадљива начин извела своју 
кореографију на одушевљење многих 
својих симпатизера.

Да ово не би био наступ само фолклорних 
група побринуо се фрулаш Милош Поповић 
који је на свом инструменут извео неколико 
кола и показао своје умијеће и доказао 
да фрула, древни српски инструмент још 

увијек живи. Своју веома добро увјежбану 
и прелијепу кореографију са играма из 
Гњилана представила је фолклорна група 
СКПД Свети Сава из Крања. Прво је женска 
пјевачка група отпјевала сплет пјесама о 
онда су виђене дивне игре које су извели 
фолклораши из Крања. Дошао је ред и 
на госте а то је Ц.О.Ф. из Љубљане, чест и 
радо виђен гост на оваквим приредбама. 
Представили су се са играма из Приморске 
и, мада већ у годинама, показали да игра и 
пјесма не познају никакве границе, па ни 
оне старосне. Фолклораши КУД Младост 
из Љубљане још једном су веома успјешно 
извели своју, већ много пута опробану 
кореографију, Шопске игре и показали да су 
ове игре увијек занимљиве и атрактивне.
На крају концерта лијепе и живе игре из 
Тимочке крајине извела је фолклорна група 
СКХД Десанка Максимовић из Цеља и тако 
се представила многобројној публици. Када 
смо већ код публике да напоменемо да је у 
порти храма Св. Ћирила и Методија било 
око четири, пет хиљада присутних из цијеле 
Словеније, који су одушевљени наступом 
свих група и њиховим кореографијама.

По завршетку концерта настављено је 
дружење уз јело и пиће у непосредној 
близини цркве, а да фолклораши, као и 
остали не буду гладни и жедни, побринула 
се Гостионица при Јовоту која је за све 
извођаче обезбиједила бесплатну храну 

Дани српске културе
 По први пут ове године Дани српске културе које је организовао Савез
 српских друштава Словеније у сарадњи са Српском православном црквеном
 општином Љубљана, изведени су на Васкрс, највећи хришћански празник са
жељом да то прерасте у Васкршњи сабор

Зоран Јанковић и Перан Бошковић

Са трибине
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а сав приход намијењен је изградњи 
Парохијског дома у Љубљани. 
У касним поподневним сатима, тачније у 
18 сати приређена је Васкршња трибина 
у Градском музеју Љубљана. Тема је била 
Улога лаика у цркви а говорник је био 
академик професор др Драган Недељковић. 
Након излагања академика Недељковића 
слиједили су дискусија и питања на која је 
наш гост врло радо одговарао. Излагање 
професора Драгана Недељковића доно-
симо у цјелини, а преузето је уз његову 
сагласност из зборника »Улога и место 
интелигенције, лаика и жене у цркви« 
у издању Православно пастирско-сав-
етодавног центра Архиепископије бео-
градско-карловачке.

Овогодишње Дане српске културе 
омогућили и финансијски помогли Мини-
старство за дијаспору Републике Србије 
и Министарство за културу Републике 
Словеније. Да би ова манифестација 
протекла онако како је замишљено помогли 
су:  Сретко Масникоса, Славко Павловић, 
Божо Петровић, Гостионица Портал, Гости-
оница при Јовоту, Милан Стојиновић. 
Савез српских друштава Словеније се 
свима захваљује на помоћи и сарадњи, 
као и академику Драгану Недељковићу и 
Српској православној црквеној општини 
као суорганизатору ових догађања која су 
обиљежила Дане српске културе. Посебне 
захвалност припада свима онима који 
су наступили на сцени и тако дали свој 
допринос овој лијепој манифестацији и 
очувању српске културе, традиције, вјере 
и обичаја.

Душан Јовановић

Мр Драго Војводић 

Бојана Крговић

Зоран Јанковић, градоначелник Љубљане Фолклорна група КД Брдо

Фолклорна група СКУД Видовдан Фолклорна група СКПД Свети Сава

Фрулаш Милош Поповић Фолклорна група Ц.О.Ф.

Фолклорна група КУД Младост Фолклорна група СКХД Десанка Максимовић

Мај 2008  |  Активности ССДС  |  13     



Не треба да нас заведе савремена 
употреба речи лаик, у смислу нестручњак, 
човек непосвећен у датој области. За Цркву 
лаик је световно лице, световњак, за разлику 
од посвећених, од клирика. У Светом писму 
та реч се још не помиње, али се помиње 
народ Божји, народ изабрани, народ свети 
и Црква Божја. У Првој посланици Петровој, 
глави другој, читамо: «А ви сте изабрани род, 
царско цвештенство, свети народ, народ 
добитка, да објавите добродетељи онога 
који вас дозива из таме к чудној светлости 
својој; који некад не бијасте народ, а сад 
сте народ Божји; који не бесте помиловани, 
а сад сте помиловани«. Још је познатија реч 
из Павлове Прве посланице Коринћанима, 
глава друга: »Не знате ли да сте ви црква 
Божја, и дух Божји у вама? – Ако поквари 
ко цркву Божју, поквариће њега Бог: јер је 
црква Божја света, а то сте ви«.

Они су сви паства Христова коју 
заједно са њеним пастирима напаса општи, 
заједнички пастир, пастироначелник Хри-
стос. Паства и њен пастир сачињавају једно 
исто нераздељиво Тело Христово, Цркву. 
Паства и пастир се уједињују и потчињавају 
једној глави и постају једнаки. Они су »храм 
Божји«, Дух свети живи у њима.

Паства и пастир се разликују, али 
у односу на христа – сви су у истој равни, 
пошто и паству и њене пастире води и »на-
паса« један исти пастир, Пастиро-начелник 
Христос.

Разлика између клирика и лаика 
први пут јасно се појављује у писму, из 
године 95, епископа римског Климента, 
вероватно трећег на римској столици, писма 
пуног библијске старозаветне учености, 
упућеног Коринћанима, поводом сукоба 
који је избио између лаика и презвитера. Та 
разлика ће се продубљивати током првих 
векова после Христа. Лаици су засебан и 
знатан део тела народа Божјег; они имају 
више важних улога.

Док је у Византији негована симфо-
нија царства и Цркве, на Западу је долазило 
до жестоких сукоба међу њима. У средњем 
веку лаички дух захтева аутономију. Владари 
одбијају да се потчине папи у стварима које 

се њих тичу. Развијају се градови и у њима 
настају комуне, независне и од двора и од 
манастира. Створена је мрежа економских 
делатности, а интелигенција се ослобађа 
диктата религиозне мисли, пише о томе Г. 
де Лагард у делу »Рађање лаичког духа у 
сутон средњег века. Биланс 13. столећа« 
(Париз 1956). У саму зору 16. века, 1501, 
оглашава се Еразмо Ротердамски: то је 
глас хуманизма који видно јача лаички дух. 
Еразмо разобличава пороке и глупости 
католичког клера, али одбија да прихвати 
реформацију. А ту је и протестанска кри-
за, која оспорава да постоји природна 
разлика између свештенства крштених и 
свештеничког звања у непосредној служби 
Цркве, јер пастирство је само служба. У 
деветнаестом веку и почетком двадесетог 
либерални католицизам и социјални като-
лицизам бацају светлост на посебну улогу 
лаика, њихово место у Цркви и њихово 
деловање у свету.

Дејствују и друге снаге: Католичка 
акција, коју је најпре покренуо папа Пије 
XI јасно разграничава дужности лаика и 
клирика. Ипак се постепено, али неза-
уставно, учвршћује појам народа Божјег, 
што ће Други ватикански сабор, окончан 
1965, да посвети, обзнанивши да је Црква 
превасходно народ Божји, а не толико и 
не само хијерархијска институција. Од тада 
су покренута многа питања, међу којима и 
криза звања. Свештенство и пастирство су 
само неизбежне манифестације, а разлика 
између клирика и лаика знатно се смањује. 
Лаицима се све мање управља; подела зада-
така је много еластичнија и суптилнија. 
Улога лаика у свим врстама богослужења 
повећана је. Ако буде времена, рећи ћу 
нешто из непосредног искуства о кризи 
католичанства и о лаичком духу као некој 
врсти транзиције у потрази за изгубљеном 
равнотежом. У сваком случају, било би 
корисно за православне темељније проу-
чити декрете, декларације и закључке Дру-
гог ватиканског сабора.

Католичанство као да се храни 
кризама, одржава се савлађујући их, али је 
већ одавно растрзано између теоцентричне 
хришћанске традиције, то јест аутентичног 
хришћанства, и хуманистичког модернитета. 
С великом моралном честитошћу о тим 
кризама и искушењима пише опат Шарл 
Журне: »Западна цивилизација, рођена у 
средњем веку под утицајем хришћанства, 
све је мање марила за хришћанством. 
Напуштала је теоцентризам да би мало 
по мало постајала антропоцентричном 
(стављање човека у средиште света, на 

место које припада Богу, а с тим у вези и, 
у савремености, проглашено истицање, до 
бесмисла, права човека на штету дужно-
сти човека!). Хришћанство, уместо да јој 
буде светлост, постало је за њу терет.« 
»Непосредно после великих верских деоба 
чине се напори да се васпостави европско 
јединство на темељима који се чине 
универзалнијим и постојанијим. То је појава 
хуманизма и ренесансе.« Pax romana је 
била поткопана, латински као заједнички и 
литургијски језик мало-помало напуштан у 
корист народних језика и култура. То је био 
само почетак оне авантуре која још траје; 
јер, по Пјер-Анри Симону, »дух Запада није 
свети Тома ни свети Бонавентура, Маки-
јавели или Еразмо, Волте рили Паскал, 
Хегел или Кјеркегор, Марк сил иНиче, него 
је дух Запада у њиховом дијалогу, а то је 
често исти онај горко страствени дијалог 
који се одвија у фокусу сваке независне 
интелигенције.«

Запад се определио за хуманизам, 
не одричући се потпуно хришћанства, 
него га прилагођавајући, модернизујући 
и преображавајући га у западњачку циви-
лизацију, и то у толикој мери да су се и 
неки велики католици питали: да ли је то 
истинско хришћанство или само његова 
сенка, његово изопачење, па чак и негација? 
Ипак, не сметнимо с ума: захваљујући 
прилагођавањима и преображајима, запа-
дно хришћанство је премостило велике 
кризе, опстало је, тако да и сад представља 
силу која се не сме нимало занемарити.

Православље се није упуштало у 
такве пустоловине. Верно теоцентризму, 
то јест изворном хришћанству, одбацило 
је хуманизам, што је најсажетије и нај-
рељефније исказао Јустин Поповић: »Хума-
низам је засновао себе на човеку као на 
еванђељу, новом и спасоносном, али ни 
слутио није да се он, као свако еванђеље, 
завршава апокалипсом. Заснивајући себе 
на човеку, хуманизам је засновао сбе на 
највулканскијем тлу. И вулкани су већ по-
чели да раде.«

Отац Јустин је у ово веровао до 
пред крај свог земног живота. Ја сам га 
посетио кад је навршио осамдесет другу 
годину. Упитао сам га: »Шта је основни грех 
Запада? Одредите то, молим Вас, у неколико 
реченица.«

»Нису ми потребне реченице, 
довољна је једна реч.«

»Ја знам, високопреподобни оче, 
ту реч, али је кажите Ви«.

»Хуманизам« - гласио је кратак 
одговор, сажетији се није могао дати.

Улога лаика у цркви
Добро је што се знатан део народа вратио у храмове, што сад већи део Срба 
слави крсно име и највеће празнике, Васкрс, Божић и Светога Саву. То је 
почетак који треба оплеменити, крунишући га знањем...

Академик Драган Недељковић
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Оно што је мене мучило и мучи 
то је суноврат, и морални, и друштвени, и 
национални, који су доживеле Србија и 
Русија, а са друге стране, релативна стаби-
лност запада, упркос драматичним кризама 
и, одвећ често, лажној и лицемерној побо-
жности. Међутим, запад се суочавао 
са проблемима, решавао их на својим 
саборима, концилима колико је знао и могао, 
сигурно не савршено, али упорно и врло 
организовано. А православци су одржали 
последњи свој васељенски сабор у Никеји, 
седми, 787. године, пре равно 1221 годину. 
Проблема до неба, а православни никако 
да се договоре и састану. Жеља је било, 
наговештаја и покушаја, али не и дела! Тим 
поводом сећам се чланка владике Николаја 
Велимировића »Уједињење Православне 
и Англиканске цркве«, штампаног у »Но-
вом животу« године 1920. »Чим је синула 
слобода Васељенској Цариградској 
патријаршији, званична Англиканска 
црква обраћа се Св. Синоду Цариградске 
патријаршије« с предлогом о уједињењу. 
»По уверавању званичних кругова Цари-
градске Васељенске патријаршије, 1921. 
године сазваће се у Цариграду Осми Васе-
љенски Сабор, на који ће бити позвана и 
Англиканска црква.« добре жеље нису се 
претвориле у дело.

Ако се сад вратимо, а време је, 
нашој теми, можда ћемо се сложити да је на 
Западу лаички апостолат знатно израженији 
и организованији него на православном 
Истоку, где је дошло до распада морала и 
обичаја. Опоравак је тежак и спор. А нису 
сви узроци у комунизму – много су дубљи! 
Уз то, упитајмо се: откуд да комунизам 
пусти тако дубоке корене управо у Русији 
и Србији, иако им је ломио кичму и о 
глави радио, као изразито непријатељска 
идеологија руском и српском народу? 
Није ли апсурдно да је у тим православним 
земљама комунизам нашао погодно тле 
или, можда, празан простор, да не говоримо 
о некад најсрпскијој Црној Гори, која је 
била теократска држава, којом су владале 
владике, а десило се, крајње парадоксално, 
да је најбезбожнија.

Питања су непријатна, али 
неумиљива. Помоћ нам долази од авве 
Јустина поповића. Преда мном је његов 
оглед »Наша интелигенција и наша Црква«, 
објављен у часопису »Хришћански живот«, 
број 10 до 12 за 1926. годину. Разми-
шљање оца Јустина је изузетно смело и 
бескомпромисно – свака му хвала и част! 
– а имао је тада 32 лета. Због те храбрости 
државна власт га је вазда попреко гле-
дала, а ни црквена јерархија није му 
опраштала савршену интелектуалну че-
ститост, беспоговорну слободу духа и 
моралну независност. Он, учитељ и узор 
више елитних владика, никада није добио 
архијерејски чин, али је зато био више 
него епископ. Био је велики духовник, уз 
владику Николаја најученији и најплоднији 
наш теолог, стваралац.

»Зар су у прашуму зарасли сви 

путеви између наше интелигенције и 
Цркве? – пита се отац Јустин. – Зар су 
све артерије покидане; зар ниједна од 
њих више не везује срце Цркве са срцем 
њиховим? Сваки нехат, сваки нерад, сваки 
испад, сваки грех званичних представника 
Цркве кида по артерију; а сви греси скупа 
– нису ли покидали све артерије? И они се 
осећају осамљени, напуштени у пожарној 
пустињи живота… Изгрувани нерешивим 
проблемима које нико не може решити 
без Христа, они жедно траже трајнији 
смисао животу… И ако им Црква не покаже 
Христа, коме ћемо ићи ми, словенски 
очајници? Зар наш измучени словенски 
очајник, страсни боготражитељ – да остане 
без Бога, у бескрајној прашуми европских 
противречности? И то нашом кривицом…

Док наша интелигенција лута хра-
нећи с отпацима европске културе, док с 
у њено сасушено срце убризгава серум 
атеизма, индиферентизма, масонства, дотле 
ми, представници Цркве, прелазимо из 
дремежа у дремеж, из сна у сан, из наркозе 
у наркозу.

Индиферентизам који иде до 
окамењене неосетљивости за све што је 
надчулно, атеизам који иде до страсне 
вере у неверје, црквоборство које иде до 
дивљег христоборства – пустоши душу 
наше интелигенције. Ко је у томе посредно 
или непосредно највише крив? – На првом 
месту ми, званични представници Цркве. 
Нашу интелигенцију ствара наша школа. 
А крајеугаони камен данашње школе није 
ли атеизам? Њен дух није ли систематско 
ратовање против цркве? У њој је наука о 
Богу сведна на минимум… Систематски 
поступно, а понекад и анархистички безо-
бзирно, потискује се из школе дух христов. 
Закони о школи се стварају и усвајају, и 
озакоњују, а наш Архијерејски сабор – да ли 
је постојао у то време? Да ли га је заболела 
душа за судбину многих поколења која ће, 
кроз атеистички настројену школу, и душу 
изгубити?

Да ли га је узмучила савест што 
ће на дан Суда дати одговор за сваку 
од тих душа коју су могли спасти, а нису 
учинили што су могли учинити да је спасу. 
Зашто се двадесет и три митроносне главе 
нису узбудиле и узбуниле до колективне 
оставке, до апела на народ? Зашто нису, ако 
треба, и босоноги, и гоњени, светосавски 
смело пошли кроз народ, да му објасне 
да им долази школа без Бога, људи без 
Бога, е то ће рећи: људи без душе? Зашто 
нису апостолски озбиљно питали народ: 
пристаје ли на такву школу?«

Не звуче ли ове реченице из 
опширнијег огледа оца Јустина Поповића, 
објављеног 1926, и данас као свеже и 
актуелне? Зато рекох да су дубоки узроци 
нашег лутања и наше изгубљености. Кому-
низам је само последица тог стања. Зар је 
данас, у посткомунизму и антикомунизму, 
боље? Па савремени мондијализам наста-
вља разорно злодело комунистичке интер-
национале…

Зато је данас у нашој Цркви, и 
око ње, мало лаика способних и спремних 
за лаички апостолат. Не кажем да их 
нема, али то није војска, то су појединци 
и групице. Може бити утеха јер је реч о 
изузетним, угледним појединцима и сјајним 
сазвежђима. У јеку комунизма пут ка духо-
вним огњиштима и светињама нашим крч-
или су историчари и песници, особито 
историчари уметности, као што је школа 
Светозара Радојчића, из које су поникли 
изванредни зналци не само своје науке него 
и литургије: покојни Војислав Ђурић, затим 
дејан Медаковић, Војислав Кораћ, Сретен 
Петковић, Миодраг Јовановић… подужа 
је листа. Не бих да заборавим заслуге 
Милорада Панића Сурепа и Живорада 
Стојковића. Док се у школи учило о мрачном 
средњем веку, наши историчари уметности 
су указивали на велику свелост средњег 
ека. Објавили су низ сјајних монографија о 
нашим манастирима, организовали научне 
скупове посвећене светосавској култури, 
намањићкој повести, па и Косовском боју, 
подстицали су владајуће, међу којима је 
било и просвећених, да се не мало улаже у 
обнову наших светиња. Дејан Медаковић је 
предлагао да се обнови традиција црквено-
народних сабора, на којима су у истом 
апостолату служили, уз прелате побожни 
лаици. Није ли, питао се Медаковић, 
патријарх Арсеније Трећи Чарнојевић, 
1690, пре него што ће прећи велике реке, 
одржао у Београду Црквено-народни са-
бор да чује његово мишљење? Ти сабори 
клирика, архијереја и лаика били су 
велика традиција Каловачке митрополије 
и патријаршије. Они би и данас давали 
велике подстицаје Цркви, спском народу и 
његовој Држави.

Народно-црквени сабори нису 
само плод наше мученичке и свете Цркве. 
Рано хришћанство неговало је симфонију 
народа Божјег или лаика и свештенства. 
Народ Божји учествовао је и у избору 
презвитера и епископа. Отуда изрека: Vox 
populi – vox Dei (Глас народа је глас Божји). 
То је свето античко предање: зашто би се 
оно занемаривало сад кад су опет дошла 
апостолска времена? Постављајући ово 
питање, враћамо се у наше долине плача, 
наглашавајући да би с Српска православна 
цква морала знатно више ослањати на 
стваралачку интелигенцију свога народа, 
ширећи кругове лаика способних и спре-
мних за апостолат.

Постојало је и постоји значајно 
сазвежђе српско-православних песника 
који су неговали духовност и љубав према 
нашим светињама: Миодраг Павловић, 
Васко Попа, Дејан Медаковић (и као 
песник), Стојан Д. Вујичић, Иван В. Лалић, 
Љубомир Симовић, Слободан Ракитић, 
Рајко Петров Ного, Светислав Мандић, 
Матија Бећковић, Ђорђе Николић, Верољуб 
Вукашиновић.. листа је дуга, нисам мало 
имена изоставио. Њима бих придружио 
композитора Светислава Божића: он, 
уз литургију и свеноћно бденије, на је-
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зик модерне музике, која се ослања на 
предање, преводи најпобожније стихове 
наших песника посвећених духовности. 
Не смем да заборавим ни значајне исто-
ричаре старе српске књижевности: 
ученог Милана Кашанина и Димитрија 
Богдановића, Радмилу Маринковић и Ђо-
рђа Трифуновића. Сви поменути су прави 
неимари свести и самосвести, посвећени 
науци и култури, којима су се бранили од 
насртаја идеологије.

То је лепо, али није довољно за 
темељан духовни препород целог народа 
без којега нам нема опстанка. Добро је што 
се знатан део народа вратио у храмове, 
што сад већи део Срба слави крсно име и 
највеће празнике, Васкрс, Божић и Светога 
Саву. То је почетак који треба оплеменити, 
крунишући га знањем, хришћанском 
културом. Јер није мали број верника ко-
ји пале свеће, али не знају ни Молитву 
Господњу »Оче наш«; мало ко од оних што 
славе за богатим трпезама зна тропар 
свога заштитника или тропаре и кондаке 
Рождества и Васкрса. На такозваном безбо-
жном западу »Оченаш«, божићне и ускршње 
химне зна сваки неверник, атеиста, јер је 
то део опште културе и не сме, не може 
да се не зна. А код нас ни неке попадије 
не знају своје славске тропаре. У многим 
црквама широм Србије нема појаца, а 
далеко смо од идеалног стања, које ја, 
пореклом из Војводине Сербије, памтим: 
кад је цела црква, сав присутни Божји 
народ појао одговарајући на јектенија. 
Сви смо знали напамет службу Божју. Уз 
то, и села војвођанска имала су хорове 
који су певали о великим празницима. А 
сад, није редак случај да свештеник сам 
себи на јектенија одговара. Био сам пред 
Светога Саву у Швајцарској, присуствовао 
резањима славског колача. Неки кумови, 
домаћини славе, нису знали Оче наш. Саве-
стан свештеник не сме да се дуго мири с 
тим стањем. Ако он није придобио ниједну 
душу и оспособио је да пева на литургији, 
шта је радио?

У литургијском смислу неписмен је 
и велики део наше такозване интелигенције, 
све до универзитета и Академије. Боравећи 
често у Студеници, па у Сопоћанима, сти-
цао сам извесна за мене тужна искуства: 
у тим нашим светињама више су се као у 
своме дому осећали извесни муслимански 
интелектуалци, нпар. Ћамил Сијарић или 
др Ејуп Мушовић, обојица сада покојни, 
него неки наши списатељи и академици, 
европски или амерички ђаци, који су усво-
јили туђу културу, а нису укорењени у нашој 
светосавској. Тужно је то и објашњава многе 
неспоразуме и падове.

Православни Руси се у том 
погледу држе боље. У руским храмовима 
је присутна побожност, на богослужењима 
је молитвена атмосфера. Кад се славила 
хиљадугодишњица христијанизације Ру-
сије, у Француској је појало тридесетак 
руских хорова, а ми нисмо имали у Паризу 
ниједан хор, иако има стотинак хиљада 

Срба. О понашању на богослужењу и не 
усуђујем се да говорим. Рећи ћу само: наше 
време је време непросвећености. Зато 
наш образованији свет “бежи”, склања се 
у руске храмове. Тако је у Паризу, тако у 
женеви, где су дивне руске литургије. Али 
то није решење. Права елита мора да буде 
са својим народом, да му даје пример и да 
га просвећује; јер ми други народ немамо, 
његов смо изданак, дужни да будемо с 
њим. Какав је, такав је – наш је. Замерио 
сам такозваној нашој елити у Женеви што 
се одваја од свог народа, засебно славећи 
Светога Саву. Морамо бити заједно. Ја сам 
у Женеви би оса радницима; терорисала 
ме је њихова музика. То сам им у говору 
сасвим отворено рекао: слушате најгору 
музику у Европи, и то славећи Светога Саву. 
Простодушни људи нису се увредили, чак 
су ми пљескали, мало стишали свирку и 
колико су могли, променили јој репертоар. 
У суштини, наш народ је добар, племенит. 
Заслужује да му прилазимо с великом 
љубављу. Он зна то да цени и да узврати. 
У истој романској Швајцарској једна наста-
вница, Виолета Бракус, која високо поима 
своје просветитељско звање, успела је 
да уједини школоване Србе и обичне ра-
днике. Спремила је одличну Светосавску 
академију; наша дец асу певала светосавску 
химну, изговарала Молитву Господњу и 
извела опширан програм родољубивог и 
побожног садржаја. На свечаној приредби 
било је и Швајцараца.

Огроман рад нам предстоји: и 
свештенству, и монаштву и православним 
лаицима. Прво питање се намеће: ко је 
спреман на тај труд и подвиг? Не потцењујем 
свештенике. Има међу њима изванредних 
и савесних, трудољубивих посленика на 
њиви Божјој и народној; али има и оних 
који, оптерећени ниским материјализмом, 
нису предодређени за духовно посланство 
и за апостолат. Схватам да свештеници, 
као породични људи, имају потребе да 
буду материјално осигурани, што треба 
да разумеју и парохијани; схватам да су 
дценијама свештеници били осуђени на 
беду и злостављања и да су сад, најзад, мало 
одахнули, да више нису парије и да имају 
права на пристојан живот. Али за апостолат, 
за мисионарство, за просвећивање и 
посвећивање нашег заосталог и несрећног 
народа, неопходна је јака вера, спремност на 
жртвовање. Стога ћу рећи крајње отворено, 
зато смо овде да ништа не скривамо: 
немамо довољно свештеника који дубоко 
верују, тако дубоко да немају права ни на 
страх ни на материјално преобиље. Ово 
рекох са смерношћу и забринутошћу, јер 
духовно стање и историјски положај нашег 
народа данас су можда још тежи него после 
Косовске битке и у време великих сеоба. 
Над нама је небо затворено, а путеви се 
претворили у беспућа. Ништа, ипак, није 
изгубљено све док је дух јак, бодар, у знању, 
у вери и у љубави која све превасходи. 
На том путу апостолат лаика треба да се 
уједини и усклади са мисијом свештенства, 

монаштва и високих клирика. Уведена је 
настава веронаука. Треба је одржати на 
висини и ширити. Свештенству је потребна 
помоћ. Има лаика који би се ставили на 
располагање Цркви и школи.

За сва та спасоносна дела потребна 
је елита. Ми данас истинску елиту, као слој, 
немамо ни у политици, ни у просвети, ни у 
науци, ни на селу, ни у граду. Има изузетних 
појединаца. Елиту треба стварати у свим 
срединама и на свим ступњевима, почев 
од добрих сеоских домаћина до врха. Али 
да будемо јасни. Какву елиту, ко спада у 
елиту?

Елити припадају они изузетни 
људи за које су духовне вредности изнад 
материјалних; људи за које су дужности 
светије од права, а општи интереси, наро-
дни, државни, црквени – далеко изнад 
приватних интереса; људи ствараоци, они 
за које је отаџбина високо изнад парт-
ијског; људи спремни да се за своју веру 
и уверење, за опште добро – жртвују. Ми 
такву елиту, као слој, дана снемамо, а не-
кад смо је имали. У средњем веку узор, 
узор над узорима био је и остао Свети 
Сава, чији подвизи и данас надахњују. Ње-
гова светлост и даље обасјава пут. У доба 
Косова готово сва елита је изгинула, па 
није случајно речено: »Косовски јунаци, 
заслуга је ваша што последњи бесте.« И у 
ново доба било је, ако не светаца, узоритих, 
елитних људи, који чине част лаикату, 
јер су пример пожртвовања за род свој. 
Један од челника те дуге колоне за мене 
је Доситеј, који на вест о Карађорђевом 
устанку, иако старац, напушта своје удобно 
огњиште  у Трсту и долази у узаврелу, тра-
гично заосталу Сербију, доносећи јој сву 
своју покретну имовину, своје светско 
искуство и химну »Востани Сербије«. Вожд, 
премда неписмен, схвата ко му је дошао: у 
Правитељствујушчем совјету Доситеју је 
поверено Попечитељство просвешченија. 
Који почетни тон! Треба да се замисле 
садашњи министри просвете и културе: да 
лис у достојни тог почетка? Ствара Доситеј 
у Београду Велику школу и, не заборавимо 
Богословију. Било је все то кратка века, као 
и Први српски устанак.

Пре трагедије стари Доситеј 
је умро, сахрањен је као јеромонах. Не 
почива случајно, као и Вук, крај улазних 
врата београдске Саборне цркве. Они 
су били различити, у нечему опречни, а 
обојица утемељачи наше модерне културе. 
Та култура је култура дијалога. Помишљам 
на оно што је малочас речено за западно-
европску културу, у полифонији опречних 
вредности; а вредности не би требало да 
ратују – оне се допуњавају, прожимају и 
узајамно обогаћују.

Рекох, а да ли сам спасао душу 
своју, - рећи ћете ви, драга браћо и миле 
сестре.

Академик Драган Недељковић

16  |  Трибина  |  Мај 2008     



Zašto ovakav uvod? Pa zato što sam u 
poslednje vreme, možda više nego ikada, 
suočen sa fenomenom prolaznosti. Plovimo 
svojim životima, često nesvesni ljudi oko 
nas. Zaokupljeni smo svojim brigama, 
svojim strahovima i često nam je teško da 
pogledamo iza ograda našega mentala. 
Neki put nam treba nešto što nas povezuje, 
nešto što nas spaja. U ovom slučaju je reč 
o mostovima. I to ne običnim mostovima 
već našim unutarnjim i međusobnim. 
Naravno reč je i o časopisu Mostovi koji je 
dobio mogućnost da zaživi lepše i jasnije. 
U prošlom broju ste sigurno primetili da je 
došlo do promena u kvaliteti štampe, a sada 
ćete primetiti da je došlo i do promena u 
dizajnu. Pa kao što sam rekao na početku 
sve se menja pa tako i ja. Shodno tome 
sam u jednom trenutku osetio dovoljno 
snage da mogu pored sopstvene promene 
da utičem i na promenu u mojoj okolini. Kao 
rezultat toga je nastalo preoblikovanje ovog 
časopisa kao i časopisa Beseda (što ćete 
čitati i videti u nekom od sledećih brojeva 
Besede) kao i zaštitni znak Svetosavskih 
dana ali i znak moje firme Informa Echo. 
Kroz ovih par primera ću pretstaviti kako je 
tekao proces kreativnog razmišljanja. 

Mostovi
Zašto redizajn. Poželeo sam malo pro-
mene, poželeo sam da nešto učinimo da 
bismo razvili prepoznatljiv identitet u duhu 
sadašnjeg vremena. To se poklopilo za 
željom ljudi okupljenih oko časopisa i tako 
ste sada svedoci promena. Nadam se da 
sam uspeo u tome. Svako oblikovanje 
polazi od ili treba da polazi od priče koju 

Novi

želimo da ispričamo. U ovom slučaju je 
poruka poprilično jasna - MOST - simbol 
povezivanja. Pošto most mora da odiše 
stabilnošću, odlučio sam se za stabilna/
široka slova. Sama reč mostovi je napisana 
u množini, tako se i u našem logotipu kriju tri 
mosta. Prvi možemo videti u slovu M. 

Drugi most sa lakoćom možemo naći u 
slovu T.

Treći most nalazimo u slovu M koje je 
napisano latinicom. Zašto sam izabrao 
latinicu? Ona je simboličan most između dva 
pisma koju mi ravnopravno upotrebljavamo 
(ostali deo logotipa je napisan ćirilicom) a i 
kao most između dva naroda - Slovenačkog 
i Srpskog koji stoje iza ta dva pisma.

Svetosavski dani
Kao što ste čitali u prošlom broju. Svetosavski 
dani su i ove godine bili svečano obeleženi 
ali sa malom razlikom u odnosu na protekle 
godine - a ta je da su ovoga puta dobili 
prepoznatljivije vizualno ruho u obliku 
zaštitnog znaka. Kao i prethodno opisani 
znak i ovaj znak priča svoju priču. U njemu 
možemo naći spoj prošlosti i sadašnjosti. 
Pečat Svetog Save, koji izgleda kao da je 
utisnut na pergament, pretstavlja prošlost. 
Moderna tipografija koja je prisutna u 
brojevima - simboliše ovdašnje vreme, sa 
blagim akcentom na sadašnjosti zahvaljujući 
brojevima koji su veći. Tako sam napravio 

znak koji je u duhu modernog vremena ali 
i u kome je Savin duh prisutan i bdije nad 
nama.

Informa Echo
I za kraj bih vam pretstavio logotip koji je 
klasičan primer višeplasnog simbolizma. 
Samo da vidite koliko se misli, ideja  i 
filozofije može ugraditi u jedan znak kao 
najkopleksniji i najsublimiraniji deo subjekta 
koga predstavlja.

Tri crtice u istočnjačkoj filozofiji predstavljaju 
kreativnost ili nebo. U našim prostorima 
predstavljaju trojstvo duha, duše i tela 
(kompleksnost), skupljanje, klasifikaciju i 
obradu podataka (red). Sve je to postavljeno 
u krug koji je u većini civilizacija simbol 
zaokruženosti i oblik promena. Narandžasta 
boja je simbol harmonije. Pošto se firma 
bavi kreativnim radom na području vizualnih 
komunikacija i odnosa sa javnošću i samo 
ime govori o širenju informacija ali i praćenju 
odnosno dobijanju povratnih efekata 
(echo).

Zaključna misao
Dobro oblikovanje donosi bolju prepo-zna-
tljivost, stabilnije energije, veću definisanost 
kao i bolju organizaciju časopisa. 

Sve te osobine su svuda dobrodošle a 
naročito na ovim prostorima koji su stalni 
nosioci promena.

Branko Baćović,
art direktor Informa Echo

Svako vreme donosi neke nove promene. Zavisi od nas koliko smo spremni 
i otvoreni da ih pratimo, razumemo i prihvatimo. Hteli mi to ili ne - plovimo 
rekom života koja nas nosi na svom putu do spoznaja.

Branko Baćović
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Naš veliki i proslavljeni naučnik Milutin Mila-
nković, rođen je u Dalju 28. maja 1879. godine, 
kao najstarije dijete u porodici Milanković, od 
oca Milana i majke Jelisavete, rođene Muačević, 
a 3. oktobra 1909. godine, Milanković je, 
napustivši Beč, umjesto inženjerske prakse i 
građevinarstva, započeo profesorsku karijeru 
na Beogradskom univerzitetu. 

Milanković je po profesiji bio građevinac, 
astronom, matematičar, geofizičar, ali iznad 
svega utemeljivač moderne klimatologije i 
klimatskog modeliranja. Radeći na problemu 
uticaja astronomskih faktora na klimu u toku 
geološke prošlosti Zemlje. 

Milanković, međutim, nije samo po tome 
poznat. Njegovo delo “Kanon osunčavanja 
Zemlje i njegova primena na problem ledenih 
doba” predstavlja najznačajnije djelo srpske 
nauke u dvadesetom vijeku, a proračun 
količine osunčavanja i srednje godišnje 
temperature Marsove površine i donjeg sloja 
njegove atmosfere dokazano je kasnijim 
kosmičkim istraživanjima, ali najvažnije je bilo 
to da su se Milankovićevi proračuni pokazali 
potpuno ispravnim. 

Milutin Milanković je svakako naučni genije 
koga je svet definitivno priznao 10. decembra 
1976. godine kada su u časopisu “Nauka” 
objavljeni konačni rezultati opsežnog peto-
godišnjeg projekta, a čiji je osnovni zadatak bio 
da da odgovor na pitanje jesu li Milankovićevi 
proračuni bili tačni ili ne. Kada je potvrđeno da 
su varijacije Zemljine orbite ustvari pejsmejker 
ledenih doba sve dotadašnje sumnje su 
raspršene kao mehurovi od sapunice, a našem 
geniju konačno je priznato zasluženo mjesto 
u naučnoj eliti. Milanković je postao predmet 
intenzivnog izučavanja timova stručnjaka, jer 
je njegov rad duboko zadirao u probleme ne 
jedne već više naučnih disciplina. 

Milankovićev kalendar je do sada najpreciznije 
urađen kalendar. Gregorijanski je sadržavao 
dva krupna nedostatka: za godinu je uzimano 
da ima 365 i 1/4 dana i da 235 lunarnih 
mjeseci predstavlja tačno 19 solarnih godina. 
Milanković je svoj kalendar bazirao na anulaciji 
tadašnjih 13 dana, novi kalendar je doveden 
na isti datum kao Gregorijanski, prestupne 
godine mogu biti one koje su deljive sa 4 bez 
ostatka, a sekularne godine biće samo onda 
prestupne ako njihov broj vijekova kada se 
podijeli sa 9 daje ostatak 2 ili 6. Sve ostale 
sekularne godine su proste, što daje potpunu 
preciznost do 2 800. godine, odnosno do 
tada ne može biti nikakvog razmimoilaženja 
sa sadašnjim Gregorijanskim kalendarom. 
Ovako koncipiran Milankovićev kalendar je 
trebalo korigovati tek posle 28 800 godina, 

ali, nažalost, ni do dana današnjeg, iako je u 
suštini prihvaćen na Svepravoslavnom kon-
gresu 30. maja 1923. godine u Carigradu, 
nikada nije zaživio. 

Danas se u svijetu, nažalost, Milankovićevo 
djelo mnogo više proučava nego u njegovoj 
zemlji gde je živio i neumorno radio skoro pola 
decenije. Do sada na našem tlu nije finansiran 
ni jedan jedini projekat kojim bi se istraživali 
Milankovićevi ciklusi osunčavanja, iako je 
poznato da je po svojoj strukturi to zadatak, 
prije svega, od multidisciplinarnog značaja. 

Zašto je Milanković u svojoj zemlji tako malo 
“interesantan” i još u velikoj mjeri prepušten 
pojedincima pitanje je koje traži hitan 
odgovor. Milanković je nacionalno bogatstvo 
i kao takav morao bi imati svoje zasluženo 
mjesto. Medalju “Milutin Milanković” Evropsko 
geofizičko društvo redovno dodjeljuje od 1993. 
godine na svojim godišnjim skupštinama, a 
kod nas se i ne razmišlja o pokretanju slične. 
Opravdano je pitanje: čiji je onda Milanković? 

Milanković je umro 12. decembra 1958. 
godine. Za sobom je ostavio niz udžbenika, 
posebno su bili korišćeni oni iz nebeske 
mehanike koju je držao na Beogradskom 
univerzitetu od svog dolaska 1909. pa sve do 
penzionisanja 1955. godine. 

Dugi niz godina njegovao je lijepu riječ i zato 
djela kao što su “Istorija astronomske nauke”, 
“Kroz carstvo nauka”, “Tehnika u toku davnih 
vekova” i “Nauka i tehnika tokom vekova” 
predstavljaju najljepše popularne naučne 
tekstove na srpskom jeziku, a roman “Kroz 
vasionu i vekove” postao je njegov zaštitni 
znak; danas mu svi priznaju da je najveći 
putnik kroz prostor i vreme. Njegovi memoari 
“Uspomene, doživljaji i saznanja” u potpunosti 
odslikavaju kakav je Milanković bio i kao 
čovjek i kao naučnik. 

Reformom julijanskog kalendara od strane 
pape Gregoriusa XIII 1582. godine postignuto 
je maksimalno približavanje dužina 
kalendarske godine prirodnoj, tropskoj. Ona 
traje prosečno 365,24218967 dana, a srednja 
gregorijanska godina 365,2425 dana. 

Te godine je papa svojom odredbom – bulom 
uredio da posle četvrtka 4. otobra sutradan 
jednostavno osvane petak 15. oktobra.

Time je iz julijanskog kalendara izostavljena 
nagomilana razlika u kalendarima, koja je u 
tom trenutku iznosila čitavih 10 dana. Da bi 
se kalendar usaglasio sa dužinom tropske 
godine, u buli je stajala odredba po kojoj će 
svaka četvrta godina biti prestupna, sem one 
godine stoljeća koje nisu (bez ostatka) djeljive 
sa 400.

Prema toj odredbi, sledeće sekularne godine 
neće biti prestupne: 1700, 1800, 1900, 2100, 
2200, 2300, 2500, 2600, 2700, 2900 itd.

Znači da će prestupne godine biti one 
sekularne godine koje jesu deljive sa 400 bez 
ostatka. To su sledeće godine:  1600, 2000, 
2400, 2800, 3200, … itd. 

Neke katoličke zemlje kao na primjer Italija, 
Španija, Portugalija i Poljska, odmah su uvele 
taj novi, gregorijanski kalendar u svjetovnu i 
građansku upotrebu – sve sa datumom od 15. 
oktobra 1582. godine. Ostale katoličke zemlje 
zapada uvodile su novi kalendar sto, dvjesta, 
pa čak i više godina kasnije.

Pravoslavna crkva i države kao Rusija, Jerm-
enija, Grčka, Bugarska, Rumunija, Srbija, Crna 
Gora i druge, pridržavale su se tzv. starog 
julijanskog kalendara, koji je, kao što smo 
vidjeli, stalno akumulirao grešku i uvećavao 
je po stopi od jednog dana na svakih 128 
godina.

Dana 1. maja 1923. godine u Carigradu, 
ekumenski patrijarh Meletios IV Metaxakis, 
sazvao je Sabor predstavnika svih pravoslavnih 

Milutin Milanković
Veliki srpski naučnik Milutin Milanković 
je postao predmet intenzivnog izu-
čavanja timova stručnjaka, jer je 
njegov rad duboko zadirao u probleme 
ne jedne već više naučnih disciplina. 

Milutin Milanković
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crkava i država. Srpska pravoslavna crkva 
je takođe dobila poziv da pošalje svoje 
pre-dstavnike na taj Sabor. Kraljevinu Srba, 
Hrvata i Slovenaca a u ime crkve, zastupao 
je mitropolit crnogorsko–primorski Gavrilo 
Dožić, a kraljevsku vladu dr prof. Milutin 
Milanković, kao predstavnik naše nauke.

Glavni razlog za sazivanje je bio reforma već 
zastarjelog julijanskog kalendara i njegovo 
usaglažavanje sa gregorijanskom. Prof. Mila-
nković je skupu predložio genijalno rješenje 
za oba problema.

Kao posledica toga, Sabor je na kraju doneo 
zaključke o kalendaru sadržane u 10 tačaka:

1. Trinaest dana treba oduzeti od julijanskog 
kalendara. Oni predstavljaju akumuliranu raz-
liku u računanju vremena od ekumenskog Sa-
bora održanog u Nikeji 325. godine.

2. Crkveni praznici koji padaju u dane izm.
eđu 1. i 14. oktobra, a koji su izostavljeni iz 
kalendara, slaviće se svi 14. oktobra, ako na-
dležni sveštenik ne predloži drugačije.

3. Svi mjeseci u godini imaće isti broj dana i u 
buduće kao i do tada. Februar će imati 28 dana 
u prostoj godini, a 29 dana u prestupnoj.

4. Kao i ranije i dalje će postojati dvije vrste 
godine: prosta (neprestupna) sa 365 dana i 
prestupna sa 366 dana. 

Prestupna će biti sva-ka četvrta godina, 
odnosno ona koja je deljiva sa brojem 4 bez 
ostatka. Izuzetak od pravila su one sekularne 
(vekovne) godine opisane u tački (5).

5. Sekularne ili godine stoljeća (one koje se 
završavaju sa 00 na kraju) biće prestupne sa-
mo ako broj vekova podijeljen sa brojem 9 
daje ostatak 2 ili 6. Drugim riječima, ako broj 
godina podijeljen sa 900 daje ostatak 200 ili 
600, ta će godina biti prestupna (prikazane u 
tabeli masnim slovima). Ostale su proste.

2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 
2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 
3400, 3500, 3600, 3700 itd.

6. Fiksni svjetovni praznici zadržaće datume 
koje su imali do tada.

7. Pokretni praznici zavisiće od datuma Uskrsa. 
U saglasnosti sa kanonskim odredbama, Uskrs 
će se slaviti prve nedjelje posle punog Meseca 
posle proleće ravnodnevice.

8. Uskršnji pun Mjesec biće određen astro-
nomskim proračunom, koji za reper uzima 
meridijan koji prolazi kroz kupolu Hristovog 
hrama u svetom gradu Jerusalimu.

9. Ekumenski patrijarh zahtijevaće od Petro-
grada, Atine, Beograda i Bukurešta da izra-
čunaju dugoročnu tabelu kada pada Uskrs 
i dužni su je dati svim ostalim pravoslavnim  
crkvama.

10. Ova reforma julijanskog kalendara ne 
može ni na koji način biti smetnja (prepreka) 
za kasnije promjene koje mogu biti učunjene 
od svih hrišćanskih crkava.

Ipak, izdvajaju se dvije osnovne karakteristike 
ove usvojene reforme julijanskog kalendara 
našeg renomiranog naučnika prof. Mila-
nkovića:

Prvo, izostavljanjem 13 dana u oktobru 1923. 
godine, julijanski kalendar se u potpunosti 
usaglašava sa gregorijanskim. Tom odlukom, 
posle nedjelje 30. septembra dolazi pone-
djeljak 14. oktobar.

Drugo, odlukom sadržanom u tački br. 5 
Sabora, o godinama koje će biti prestupne 
za period od slijedećih 900 godina, izbačeno 
je sedam (7) godina stoljeća koje neće biti 
prestupne. To pravilo u tom 900–godišnjem 
periodu daje 218 prestupnih godina, umesto 
225 koliko ih je bilo po starom, julijanskom 
kalendaru i 682 proste godine. 

(Podsjetimo se da bi po starom julijanskom 
galendaru bilo, pošto je svaka četvrta godina 
prestupna, 900 : 4 = 225 prestupnih godina). 

Na osnovu ovog gornjeg pravila, može se 
izračunati da je prosječna dužina Milanko-
vićeve godine sada: 365 dana i 218/900 dana, 
a to je: 365,24222 dana, što je veoma blizu 
prosečne vrednosti trajanja tropske godine, 
koje kao što smo rekli, iznosi 365,24219 dana.

Razlika između Milankovićeve i tropske go-
dine iznosi svega 2 sekunde godišnje. Da 
bi se razlika akumulirala do jednog dana, 
potrebno je 86.400 : 2 = 43.200 godina! Zbog 
toga je to do danas najtačniji kalendar u 
ljudskoj istoriji, čija se tačnost preko ove ne 
može ni zamisliti.

Nažalost, ono izostavljanje 13 dana u oktobru 
nije sprovedeno u pravoslavnim zemljama 
i crkvama tako da je i dalje ostalo računanje 
datuma po starom julijanskom kalendaru, sa 
razlikom od 13 dana prema gregorijanskom. 
Ta razlika se nije povećala ni u XX vijeku.  Tek 
kasnije će se uvećati na 14 dana.

Na sjednici Sabora upriličenoj prilikom 
usvajanja predloga našeg naučnika dr. prof. 
Milankovića, sve delegacije su ga srdačno 
pozdravile i čestitale mu na genijalnom 
rješenju koje je ponudio u skladu sa astro-
nomskom naukom. 

To njegovo rješenje je omogućilo osku-
latorno približavanje našeg julijanskog i gre-
gorijanskog kalendara. Prof. Milanković je 
bio i redaktor odluka Sabora 1923. godine u 
Carigradu. 

Za svoj rad na vaseljenskom Saboru 
pravoslavnih crkava i brilijantno rješenje kale-
ndarskog problema, koje nikad pre njega 
nije postiglo toliku tačnost, Milanković je od 
mnogih vlada bio odlikovan.

Posle završetka Sabora (neki pišu Kongresa), 
koji je trajao šest nedelja, profesor Milanković 
je dobio od vaseljenskog patrijarha Meletiosa 
IV sledeće pismo:

Meletios, milošću Božjom arhiepiskop Kons-
tantinopolja – Novog Rima i vaseljenski patri-
jarh 

Veleučeni gospodine profesore, čedo u Gospo-
du, ljubljeno Naše Smernosti, blagodat neka 
je s Vašom Velikoučenosti i mir od Boga.

Pošto je Našem Svetom i Časnom Sinodu 
pročitana odluka Svepravoslavnog Kongresa 
o kalendaru, u cilju pravilnog usvajanja nje-
nog, koje je usvajanje već sledovalo, Sinod 
je s osobitim priznanjem primio k znanju 
najdragoceniju saradnju Vaše duboke Veli-
koučenosti kao člana Svepravoslavnog Kon-
gresa pri sastavljanju te odluke, kojom je 
tako srećno i potpuno rešen jedan od prvih 
zadataka Svepravoslavnog Kongresa i uopšte 
tako važno kalendarsko pitanje.

Stoga, po jednoglasnoj Sinodalnoj odluci, 
izjavljujemo drage volje ovim Našim čestitim 
pismom naročitu pohvalu i zahvalnost Vašoj 
Velikoučenosti za takvu prosvećenu i korisnu 
saradnju njenu.

Šaljući pak uz to i Naše očinske pozdrave i 
blagoslove, molimo sa za sve što je najbolje 
Bogu, čija blagodat neka bude sa Vašom 
dubokom Veliikoučenosti.

Uskoro posle toga, prof. Milutin Milanković 
je dobio molbu carigradskog patrijarha da 
sastavi pashaliju prema novom kalendaru za 
sledećih 100 godina, što je on i uradio.

U skladu sa usvojenim odlukama na VII 
vaseljenskom Saboru, Uskrs će se praznovati 
svake godine u onu nedjelju koja dolazi 
poslije punog Mjeseca poslije proljećne 
ravnodnevice. Zadatak prof. Milankovića 
bio je u tome da astronomskim računom 
odredi vremena punih Mjeseca za slijedećih 
100 godina. Ti proračuni moraju biti veoma 
precizni, naročito za one slučajeve kada pun 
Mjesec pada oko ponoći između subote i 
nedjelje, a sve to računajući po vremenu onog 
meridijana koji prolazi kroz kupolu hrama 
Hristova groba u Jerusalimu.

Ako se u takvim slučajevima Mjesec ispuni 
do svoje cjeline makar samo jednu sekundu 
posle ponoći, praznovanje Uskrsa se odlaže 
za nedjelju dana. Još veće pomjeranje može 
nastupiti kada pun Mjesec pada u vrijeme 
same proljećne ravnodnevice. Ako se pun 
Mjesec desi makar jednu sekundu prije 
ravnodnevice, onda se on više ne smatra za 
pashalni Mjesec već onaj slijedeći, poslije četiri 
nedjelje, a za toliko se pomjera i praznovanje 
Uskrsa.

Priredio: Filip Dejanović
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E, nije to samo svirati i pjevati dok drugi igraju, 
treba se uhvatiti u kolo pa pokazati kako i 
sam igraš i da nisi samo za svirku i pjesmu. 
I tako Dragan Radonić, mnogima poznat 
kao organizator i izvođač mnogih kulturnih 
događaja u Društvu srpska zajednica, kao 
da posluša ove riječi. Ali, o tome ćemo malo 
kasnije. Elem, Dragan se uhvati u kolo ali 
ne ono narodno, nama uobičajeno i svima 
poznato, nego se on uhvati u glumačko kolo i 
zaigra baš onako što bi narod rekao momački, 
ponesoše ga noge a što je najvažnije ponese 
ga grlo i zaori se njegov glas na pozorišnim 
daskama. Šta li je samo zamišljao i o čemu 
je razmišljao prije sedam, osam godina kada 
je na neki način i stvorena dramska sekcija 
Društva srpska zajednica, i to ona dramska 
sekcija koja je počela tako reći ni iz čega, a 

danas je prepoznatljiva po svojim brojnim 
nastupima i predstavama. I dobi ta sekcija 
ime po svojoj, možemo slobodno reći, kultnoj 
predstavi »Paradoks«, nazvaše je Teatar 
Paradoks. Šta li je tada Dragan razmišljao, da 
li se ikada zamišljao i u toj ulozi. Vrijeme ovo 
nosi svoje breme i brojne promjene, tako 
da nikada ne znamo šta nas očekuje i šta 
smo kadri učiniti. Prihvati se on uloge koju 
mu ponudi Marko Jovanović, autor i režiser 
predstave »Naslednik« i tako poče i njegov 
glumački rad. Kako se u tom trenutku osjećao 
to samo on zna. 

Do sada je ova predstava izvođena, čini mi se, 
devet puta. Lično sam gledao većinu izvođenja 
i mogu reći da je teško bilo naći slučaj da su 
dvije ili više predstava bile iste. Uvijek se nešto 

dopunjavalo, popravljalo, izvodilo na drugačiji 
način, ali ne odstupajući od izvornog teksta i 
zamisli autora. 

A sada ćemo nešto reći o zadnjem nastupu 
koji se dogodio 14. marta 2008. na 4. festivalu 
komedije u Pekrama kraj Maribora. Na tom 
festivalu do sada su nastupale uglavnom 
slovenačke amaterske pozorišne grupe, a ove 
godine organizator je odlučio da pozove i 
jednu neslovenačku grupu i ta čast je pripala 
Teatru Paradoks iz Društva Srpska zajednica 
iz Ljubljane. Na ovogodišnjem festivalu 
učestvovalo je devet pozorišnih grupa, a 
festival je trajao od 29. februara do 30. marta. 
O samom nastupu mogli ste pročitati u 
prošlom broju Mostova. Da li je uprkos veoma 
uspješnom, čak možemo reći i najboljem 
izdanju ove predstave, iko očekivao bilo 
kakvu nagradu i priznanje, teško je reći. Ipak, 
žiri je rekao svoje. Za najboljeg komedijanta 
4. festivala komedije Pekre 2008 proglašen je 
Dragan Radonić za ulogu Dušana Veličkovića, 
koju je odigrao na profesionalan način, sa 
mnogo zalaganja, volje, entuzijazma…

Draganu čestitamo i želimo još mnogo 
uspjeha i uspješnih nastupa u svemu onome 
čime se on bavi.  Šta sve nije radio, čim se nije 
bavio? A ovo da je najbolji komedijant, e to je 
nešto posebno i neka mu je sa srećom.

Dušan Jovanović

Nagrada        

Nasledniku
Šta li je samo zamišljao i o čemu je razmišljao prije sedam, osam godina kada 
je na neki način i stvorena dramska sekcija Društva srpska zajednica, i to ona 
dramska sekcija koja je počela tako reći ni iz čega, a danas je prepoznatljiva po 
svojim brojnim nastupima i predstavama
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SKD Novo Mesto obilježilo je prvu godišnjicu 
svog postojanja u subotu 12. aprila 2008. 
godine u dvorani Kulturnog centra Janeza 
Trdine u Novom Mestu. Počelo je sa pjesmom 
“Tamo daleko” koju je uz pratnju harmonikaša 
Jovice Dančulovića otpjevao mladi operski 
pjevač Dejan Heraković koji inače živi u 
Jesenicama, a radi u horu mariborske opere. 

Zatim je prisutne pozdravio predsjednik 
društva koji je naglasio da je ovo proslava 
prve godišnjice rada društva. Nastavilo se sa 
nastupom mlađe folklorne grupe KUD Mladost 
iz Ljubljane koja je izvela igre iz Ponišavlja. 

Slijedio je pozdravni govor gradonačelnika 
Novog Mesta, gospodina Alojza Muhiča, a 
zatim su članovi domaće folklorne grupe Kres 
izveli igre iz Bele Krajine. Dejan Heraković je 
ponovo otpjevao jednu pjesmu, ovoga puta 
“Oj, Moravo”. 

Starija folklorna grupa KUD Mladost izvela 
je igre iz Ponišavlja na malo drugačiji način, 
a zatim je pjesnikinja Manca Kočevar, koja 
je nedavno u Banjaluci izdala zbirku svojih 
pjesama na srpskom i slovenačkom jeziku, 
pročitala par svojih pjesama. 

Za prvu pjesmu koju je pročitala na srpskom 
jeziku rekla je da je to jedina pjesma iz ove 

zbirke koja je u knjizi štampana samo na 
srpskom, jer ona jednostavno nije mogla da je 
prevede na slovenački. 

U zadnjem dijelu programa vidjeli smo 
premijerni nastup folklorne grupe SKD Novo 
Mesto sa igrama iz okoline Užica, a zatim se 
nastavilo sa druženjem u auli kulturnog doma 
gdje je priređen koktel za sve prisutne. Na ovoj 
proslavi bili su prisutni i predstavnici srpskih 
društava iz Slovenije. 

U holu kulturnog doma priređena je izložba 
umjetničkih slika članova literarne sekcije 
SKD Novo Mesto i izložba će potrajati nekoliko 
dana.

Dvorana je inače bila popunjena skoro 
do poslednjeg mesta, bilo je više od 250 
prisutnih, sve u svemu bilo je lijepo; hvala 
organizatoru, SKD-u Novo Mesto, na ovako 
lijepoj proslavi. Program su vodili simpatični 
voditelji Vesna Lukić i Nenad Moravac. SKD-
u Novo Mesto čestitamo i želimo još mnogo 
uspjeha u njihovom radu.

Dušan Jovanović
  

Godišnjica postojanja
 i rada SKD Novo 

Već nakon prve godine postojanja i rada srpsko kulturno društvo Novo mesto opravdalo 
očekivanja i napore i želje osnivača da i u ovom dijelu Slovenije osnuju srpsko društvo 
koje nakon proslave prvog rođendana može biti zadovoljno onim što su postigli a njihove 
ambicije su još veće a planovi sadržajniji i obimniji

Članovi društva i gosti na svečanosti

Folklorna grupa SKD Novo mesto

Manca Kočevar

Ostoja Kuđeljić

Alojz Muhič
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Све је почело на слави наше Весне Милетић, 
Св. Атанасија Великог. Том приликом је 
већина присутних добила идеју да би би-
ло лепо да обиђемо православне цркве 
у Белој Крајини. С обзиром да већ девет 
година радим у главном граду Беле Крајине 
– Чрномељу, са великим задовољством сам 
преузела организацију овог излета.

У организацији Kompas Holidays-а госпођа Мија 
Претнар нам је направила веома лепу 
понуду имајући у виду све наше жеље. Во-
дич је била госпођица Андреја Рустја која 
је чак годину дана провела у православном 
манастиру у долини Мораче. За то време 
је са монахињама израђивала иконе Св. 
Василија Острошког. Обећала нам је да ће 
Друштву српска заједница направити икону 
Св. Василија Острошког који је крсна слава 
и заштитник нашег друштва.
Ништа није случајно !

Госпођица Андреја, веома добро припре-
мљен водич, повела је нашу групу ка Белој 
Крајини на обилазак »српских корена« у 
Словенији. Веома пријатно друштво, нас 
осамнаесторо, кренуло је ка извору Крке 
која извире у Крашкој јами. Сунце нас је 
обасјало и предивна природа је засијала у 
свом пуном сјају.

Следећа станица је била Жужемберг
Погледали смо тврђаву Жужемберг која се 
помиње још 1293. године и која је обно-
вљена у 16. веку, освежили се и упутили ка 
Митреју, светилишту које се налази у шуми 
изнад села Рожанец. Госпођица Андреја 

нам је испричала све најважније о Митреју 
– у камен античког каменолома уклесан је 
рељеф посвећен богу Митри. Митраизам, 
култ из Персије, ширио се по целом Рим-
ском Царству у 1. веку, а у 4. веку је, после 
превласти хришћанства, забрањен. Пошто 
је акценат на другим вредностима, не бих 
се задржавала пишући о Митреју. 

Наставили смо пут ка Чрномељу. Никола 
Милованчев, као историчар и велики позна-
валац насељавања Срба у Белој Крајини, 
нам је током пута веома лепо причао и 
упознао нас са занимљивим подацима. 
Све је говорио из главе, до најситнијих 
»детаља«, сочним језиком, тако да нас је 
одушевио. Весна Милетић нас је обрадовала 
и насмејала причом о насељавању Рома. 
Веома стручно, шармантно и занимљиво 
нам је причала и о пореклу Рома у Белој 
Крајини и породици Тодоровић.
У Чрномељу нас је дочекао православни 
свештеник јереј Горан Шљивић, парох у 
Бојанцима и Новом Месту.  Повео нас је ка 
Бојанцима у којима смо угледали предивну 
православну цркву посвећену Св. Јовану 
Крститељу пред којом нас је дочекао гос-
подин Здравко, старији човек (преко 80 
година) са изразима добродошлице. Био 
је потресен као и ми. Његови преци, Срби, 
доселили су се у Белу Крајину око 1500. 
године, а он је као велики хришћанин и 
религиозан човек све време бринуо о цр-
кви и православцима. У самој цркви смо 
заједно са деда Здравком отпевали делове 
литургије. Било је потресно. Обишли смо и 
гробље око цркве. 

Кренули смо ка Мариндолу – односно 
Милићима, лепој православној цркви 
посвећеној Светим апостолима Петру и 
Павлу. Тамо нас је дочекао млађи домаћин 
који веома брижно уређује околину 
цркве. Обе цркве се налазе на предивним 
местима, на врху брега, са неописиво лепим 
погледом.

После обилазака и разговора са 
домаћинима и оцем Гораном Шљивићем 
упутили смо се у познати ресторан »Милер« 
у Чрномељу на веома добар и »обилан« 
ручак. Са нама је на ручку био и отац Горан 
који је благословио храну. Драган и Беба 
Радонић су нас почастили пићем у част 
рођендана њихове ћерке Мине. Цео дан 
смо наздрављали!

У плану посета нам је био још Пасторални 
центар у Чрномељу – изложба ископина 
града Чрномеља још из старог века – у коме 
нас је дочекао католички капелан, веома 
исцрпно нас обавестио о ископинама и 
провео кроз изложбу. 
На моје изненађење, у Пасторалном дому 
су нас дочекали родитељи мог одличног 
ученика са традиционалним погачама из 
Беле Крајине и добродошлицом.

Време је било предивно, друштво изврсно, 
а ми, испуњени осећањем као да смо били 
у посети својој баки, вратили смо се у 
Љубљану, чини ми се међусобно још више 
повезани.
Ништа није случајно!

Татјана Крпан

Излет у Белу Крајину
 Време је било предивно, друштво изврсно, а ми, испуњени осећањем као да смо
 били у посети својој баки, вратили смо се у Љубљану, чини ми се међусобно још више
повезани

Црква у Бојанцима

Црква у Милићима
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Настављајући са Панорамом српске књи-
жевне речи у Словенији, литерарна секција 
Друштва српска заједница приредила је 
17. априла 2008. године у Љубљани вече 
поезије на којем је наступило дванаест 
писаца српског рода који живе у Словенији 
и стварају на српском језику.

У дворани испуњеној до посљедњег мјеста 
присутни су имали прилику да чују како 
поезију тако и прозу. Како смо рекли, ово 
дивно књижевно вече припремила је 
драмска секција Друштва Српска заједница 
под вођством Марка Јовановића. Припреме 
су трајале више од два мјесеца, било је 
потребно окупити што више пјесника, како 
оне који су већ имали прилику да се покажу 
у првој Панорами тако и оне који су своје 
радове објављивали самостално или са 
другим ствараоцима, и којима је ово био 
први наступ у оваквом саставу.

Писци су своје пјесме односно прозне 
радове доставили Марку Јовановићу, он их 
је сакупио, уредио и послао Ани Ристовић, 
пјесникињи која живи и ради на релацији 
Београд-Љубљана. Ана Ристовић је од сваког 
пјесника одабрала по три пјесме, а од сваког 
писца у прози по један прозни рад. Такође, 
Ана Ристовић је направила и рецензију с 
обзиром на то да ће представљене пјесме 
бити штампане заједно са другим радовима 
у књизи Панорама српске књижевне речи 
у Словенији. Пјесници су рецитовали своје 
пјесме на себи својствен начин. Својим 
пјесмама и својим извођењем одушевили 
су све присутне и показали да српска ријеч 
не умире, да живи и да се још јаче чује у 

овим крајевима с обзиром да су пјесници 
из разних крајева Словеније, од Цеља до 
Љубљане, од Крања до Кочевја, од Домжала 
до Равни на Корошкем. Марко Јовановић је о 
сваком писцу проговорио неколико ријечи 
и на тај начин га представио публици.

На овој књижевној вечери наступили су 
Небојша Игњатовић, Раде Вучковац, Срђан 
Ђерић, Ђорђо Радовић, Маринко Јагодић, 
Смиљана Илић, Миомира Шегина, Неда 
Галијаш, Милош Ђоновић, Бранко Баћовић, 
Миодраг др Ђорђевић и Марко Јовановић. 
Марко Јовановић се представио својом 
причом, а Миомира Шегина драмским 
текстом који је на веома лијеп начин про-
читала и дочарала Неда Галијаш која је има-
ла и свој властити наступ.

Тешко је рећи ко је оставио јачи утисак, да 
ли Раде Вучковац са својим стиховима или 
Срђан Ђерић као најмлађи учесник, или је 
то можда Ђорђо Радовић познат по својим 
наступима, Бранко Баћовић који се опробао 
и као глумац. Да ли је то извођење Неде 
Галијаш која је на диван начин прочитала 
драмски текст, или чак др Ђорђевић са 
својим пјесмама без наслова, Милош 
Ђоновић или Миомира Шегина са својим 
драмским текстом, Марко Јовановић са 
својом причом или Маринко Јагодић који 
лијепо пише и прозу. Шта рећи за Смиљану 
Илић и њене носталгичне текстове који 
никога не остављају равнодушним? И на 
крају, да ли је то Небојша Игњатовић који 
није могао без Рада Драинца, макар да се 
ради о имитацији? Сви су показали нешто 
своје, изворно, карактеристично за њих 

саме, али ипак постоји нешто заједничко а 
то је српски језик и српска ријеч.

Занимљив је био наступ Смиљане Илић која 
је, како рече Марко Јовановић, дебитант, а 
како се датум ове приредбе поклопио са 
њеним рођенданом она је, поред цвијећа 
које је примила као учесник ове вечери 
поезије, од организатора добила и један 
поклон. Смиљани и свим нашим писцима 
желимо још много оваквих пријатних ве-
чери, да нам и даље пишу дивне стихове и 
шире српску књижевну ријеч.

Публика је на крају све заједно наградила 
бурним аплаузом као знаком одушевљења 
и задовољства за једно дивно вече које 
ће свима дуго остати у лијепом сјећању. 
Пјесници и организатор су своје дружење 
наставили на заједничкој вечери у гости-
оници Портал у Љубљани.

Душан Јовановић

 Панорама српске
књижевне ријечи

 Пјесници су рецитовали своје пјесме на себи својствен начин. Својим пјесмама и
 својим извођењем одушевили су све присутне и показали да српска ријеч не умире,
да живи и да се још јаче чује

Марко Јовановић у улози модератора

Учесници Панораме

ЛЕПТИР

На крилима прољеће носи,
шаренило, љубав, топлину,
љубичицу у трави љуби,
доноси нечију даљину.

Ливадом зеленом лета,
са зором која свиће,
завири у гнијездо птице,
поздрави нејаке птиће.

Неуморан у башту сврати,
на први спусти се цвијет,
па кад би одморио мало,
наставља свој пут и лет.

Смиљана Илић
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» А ја сам негдје рујно вино пио, а ја сам 
негдје с другом срећан био, а ти, а ти , ти си 
ме чекала «

Не нисам пјевачица, нисам пијана, а ни луда, 
само сам још увијек под лијепим утисцима 
који су ми остали у мислима од суботе 
19.04.2008, вече проведену са члановима, 
пријатељима и симпатизерима СКД » Слога« 
из Нове Горице.

Наиме послије мале паузе чланови ИО СКД 
СЛОГА на челу са предсједником Илијом 
Јанковић, организовали су жур за чланове, 
пријатеље и симпатизере истог друштва 
који се одржао у просторијама ђачког дома 
у Новој Горици.
На жалост, сала је била премала за 
све журисте, али позната изрека, «Гдје 
чељад није бијесна ни кућа није тијесна« 
оправдала је своје значење, јер сем пјесме, 
игре, смијеха и весеља није било мјеста за 
било какве негативне испаде.

Том весељу су допринијели и наши гости 
из Постојне чланови КД » Никола Тесла«, 
Живана и Боро Мирић са скечом, који нас 

Жур СКД » Слога« 
из Нове Горице

је насмијао до суза, а који је био и саставни 
дио пројекта, »Посавско посијело« у 
којем су се показали и наши чланови 
предсједник друштва Илија Јанковић те 
члан Милош Јаћимовић који су уз шаргију 
отпјевали пјесму из Посавине. Та пројекат 
је суфинансирао Јавни фонд Републике 
Словеније за културне дјелатности.

Уз добру пјесму и квалитетну музику младих 
момака из Копра, томболу која је некима 
донијела и срећу на добитку, добром 
пићу и најважније добром расположењу 
свих присутних жур је трајао све до раних 
јутарњих сати.

Ништа ново, ми смо познати по добрим 
квалитетним забавама, добри смо журисти, 
ако невјерујете дођите и увјерите се.

Лијеп поздрав из Нове Горице свим 
члановима културних друштава који живе 
и раде на подручју Словеније од чланова 
СКД Слога.

Добрила Цвијановић

Чланови СКД Слога

Боро Мирић на сцени

И ове године Културно друштво Брдо из 
Крања наступило је на европској смотри 
српског фолклора дијаспоре. До сада је ова 
манифестација одржана тринаест пута а ове 
године је одржана у Источном Сарајеву.

У конкуренцији 28 српских друштава из 
цијеле Европе, фолклорна група КД Брдо 
имала је, као и до сада, веома добар и 
запажен наступ, то се поготово видјело по 
реакцијама публике. Њихово извођење 
игара из Пчиње било је на високом нивоу.

Фолклорну групу су на овом гостовању и 
наступима пратили чланови и пријатељи 
друштва и давали им подршку током њихо-
вог наступа. Поред наступа у такмичарском 
дијелу, КД Брдо показало се и у дефилеју 
учесника смотре улицама Пала.

 Наступ на европској
смотри фолклора
Културно друштво Брдо из Крања наступило је на европској 
смотри српског фолклора дијаспоре у  Источном Сарајеву

Са наступа у Источном Сарајеву
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У организацији Скупштине града Источно 
Сарајево, а под покровитељством Владе 
Републике Српске, министарстава просвјете 
и културе, трговине и туризма, те општина 
Пале, Источно Ново Сарајево и Источна 
Илиџа, одржана је тринаеста смотра срп-
ског фолкора дијаспоре. Домаћин смотре 
је било КУД »Младост« Пале.

Европска смотра српског фолклора дија-
споре, према свом програмском садржају, 
циљевима и броју учесника, највећа је 
и најзначајнија културна манифестација 
српске омладине која живи ван матице. 
На овогодишњој смотри учествовало је 28 
фолклорних група из цијеле Европе.

Ове године на смотри су учествовала и два 
друштва из Словеније и то СКПД »Свети 
Сава« из Крања и КД »Брдо« такође из 
Крања са кореографијама Игре из околине 
Гњилана и Игре из Пчиње.

Такмичарски дио програма одржан је у два 
дана, суботу и недјељу, у дворани Славија 
у Источном Сарајеву, а у недјељу, 11. маја, 
након завршетка такмичарског дијела, 
прво је на Палама одржан ревијални наступ 
неколико друштва, тако да су и мјештани 
Пала имали прилику да уживају у љепотама 
народних игара и пјесама. Исто тако, у 
недјељу прије подне одржан је дефиле 
учесника на Палама.

Фолклорна група Српског културно про-
светног друштва »Свети Сава« из Крања 

имала је веома квалитетан и запажен 
наступ, што није промакло ни жирију, а исто 
тако веома успјешан био је и ревијални 
наступ. Њихова кореографија не само да је 
лијепа за око него је у многима пробудила 
велика осјећања.

Након завршетка ревијалног и музичког 
дијела на Палама, приступило се додјели 
награда и признања. Осим захвалница, 
свим учесницима смотре, додијељено је 
и по пет златних, сребрних и бронзаних 
плакета најуспјешнијим друштвима.

Међу добитницима је и СКПД »Свети Сава« 
из Крања, а побједнички пехар и Златну 
плакету примила је Снежана Максимовић. 
Након силаска са свечане бине почело је 
са честитањима и ерупцијом одушевљења 
свих оних који су овај пут били са овом 
фолклорном групом. Почело је са весељем 
и прославом највећег успјеха овог друштва 

али се морало кренути на пут. Наставило 
се са слављем у аутобусу и изјавама 
фолклораша да ће и даље бити заједно и 
радити на очувању друштва а исто тако 
својим наступима одушевљавати публику, 
а све ће то бити награђено са још много 
трофеја.

Гости СКПД »Свети Сава« на овом госто-
вању били су и мр Драго Војводић, пре-
дсједник ССДС и Душан Јовановић, главни 
и одговорни уредник Новина српских 
Мостови. Они су честитали на овом изва-

нредном успјеху и пожељели још мног 
овако лијепих тренутака.

Предсједник друштва Радоман Крговић 
и умјетнички вођа и кореограф Јован 
Мијалковић, изјавили су да су пресрећни 
због оваквог успјеха и да ће наставити 
започетим путем, млади ће у друштву бити 
увијек на првом мјесту, јер без њих не би 
било ни оваквог успјеха.

А заслуга за овакав успјех припада многима, 
од вођства друштва, кореографа, музичара, 
родитеља, који су иначе припремили и 
дочек у Крања за своје шампионе, и свих 
оних који на било који начин помажу 
ово друштво а међу њима су: Меркатор 
д.д. Љубљана, Савез српских друштава 
Словеније, Лабудтранс-Жељко Аничић с.п., 
Искрател д.д. и други који им помажу на 
њиховим гостовањима и наступима, а тако 
је било и сада.

СКПД »Свети Сава« честитамо на оваквом 
успјеху и желимо им много среће у будућем 
раду и још много оваквих трофеја.

Душан Јовановић

Златна плакета
СКПД Свети Сава
На 13. европској смотри српског фолклора дијаспоре, одржаној од 10. до 11. 
маја 2008. у Источном Сарајеву, Српско културно просветно друштво “Свети 
Сава” из Крања освојило Златну плакету

Са наступа

Снежана Максимовић са пехаром

Славље на улицама Пала
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ВАСКРС
Васкрс је највећи хришћански празник. 
Господ Исус Христ је својим Васкрсењем 
показао и доказао нама људима да је 
могуће превазићи смртност. Због тога се 
Христос оваплотио (родио) овдје на зе-
мљи и страдао да би био сахрањен, и да 
би трећи дан васкрсао. Када су апостоли 
видјели васкрслог Господа, а апостол Тома 
чак ставио прст у рану Христову да би се 
увјерио да то није дух или привиђење, 
знали су да је могућ вјечни живот у Царству 
небеском и то су свједочили највриједнијим 
што су имали: својим животима! Већина 
апостола и првих хришћана су страдали 
у невиђеним мукама а нису се одрекли 
Христа јер су знали да је Он васкрсао. 
Господ Исус Христос је апостолима и 
свим људима показао да је побиједио 
смртност, те да и ми можемо то постићи 
ако изаберемо да живимо са Христом и у 
Христу, и да је Христос у нама. Христовим 
васкрсењем вјера хришћанска потврдила 
је да је Богооткривена, истинита и виша од 
свих религијских система јер се заснива на 
конкретној чињеници побједе над смрћу, 
а са друге стране нама даје могућност да 
учествујемо у своме спасењу примајући 
дарове Царства Небеског овдје и сада 
– кроз свету Тајну причешћа (евхаристије).
За Васкрс бојимо јаја. То се врши каос 
помен на дан када је Мироносница Ма-
рија Магдалина у Риму поклонила цару 
Тиберију црвено јаје као новогодишњи 
поклон и поздравила га ријечима: »Христос 
Васкрсе«! Црвена боја симболише невину 
крв Христову проливену на Голготи, али 
је то истовремено и боја васкрсења. То 
је првенствено боја хришћана и Цркве 
Христове, без обзира што су неки појединци 
и покрети кроз историју покушавали да ову 
боју присвоје и компромитују.

ПРИЧЕШЋЕ (евхаристија – благодарење)
Свету Тајну причешћа установио је сам 
Господ Исус Христос на Тајној вечери. Дао је 
апостолима хљеб и вино рекавши: »Узмите, 
једите, ово је тијело моје« и давши им чашу 
рече: »Пијте из ње сви; јер то је крв моја 
Новога завјета која се пролива за многе 
ради отпуштења гријехова« (Мт. 26,26-28). 
Ту праксу наставила је наша Света Црква 
православна и до данас. На свакој Литургији 
ми приносимо жртву – хљеб и вино, које 
односимо у Царство небеско и добијамо 
дарове натраг – крв и тијело Христово. То је 
постало залог Новог савеза Бога са људима 
који узимамо у себе (причешћујемо се) 
и тиме освећујемо своје тијело и душу, 
освећујемо свој живот и постајемо дио 
вјечности. Постајемо неко ко је учествовао 
у преображавању и обнављању свијета. 
Људска природа бива од Христа узета на 

себе и прихваћена, али не и измијењена. 
Човјек постаје обожен, али не престаје 
бити човјек. У литургијској, евхаристијској 
заједници однос човјека са Богом постаје 
однос Бога са Својим народом, све моје 
манифестације постају наше, и то не само 
заједница појединаца са Христом него 
заједница свих вјерних са Христом и свих 
вјерних међусобно.
На овај начин, човјек престаје бити инди-
видуа и бива схватан као личност. Пут ка 
Богу води кроз ближњега јер тек кроз 
чисту, безусловну љубав остварујемо 
своју личност и свој идентитет. Човјек је 
јединствен и непоновљив, он је слика 
и подобије Божије и као такав само у 
заједници са Богом и другим налази своје 
оправдање.

ПОСТ
Да бисмо што достојније пришли светом 
причешћу потребно је да постимо и да 
се исповиједамо. За православног хри-
шћанина пост је једно од средстава које 
му помаже да изгради своје спасење. По-
ст постоји скоро код свих религија као 
средство очишћења и доласка до духовног 
сазнања и узрастања.
Пост води поријекло из Раја. Божија запо-
вијест да не једу са дрвета »познања добра 
и зла«, у ствари је први помен поста. О посту 
се говори у Старом и нарочито у Новом 
завјету, а код Светих отаца и учитеља је 
неизоставна препорука да постимо…
Пост има тјелесну и духовну страну. Тјелесни 
пост (само уздржавање од мрсне хране) 
сам по себи нити је довољан нити много 
користи. Њега мора пратити духовни пост, 
а то подразумијева уздржавање од свакога 
гријеха и чињење добрих дјела. Када пости 
стомак од масних и јаких јела, онда ум треба 
да пости од гордих, сујетних и грешних 
мисли, и срце од страсних и похотљивих 
жеља, и језик од ружних ријечи и псовки, и 
руке од злих дјела и ноге од кривога пута… 
Каква је корист од поста на води ако си 
испуњен злобом? Пост укроћује тијело да 
би душа живјела док угађање тијелу убија 
душу. Док постимо, требамо се више молити 
Господу Богу. Тиме добијамо моћно оружје 
против демона, магије и сваког зла.
Има више врста поста, од строгог који 
подразумијева потпуно уздржавање од 
хране и пића до најблажег – када једемо 
рибу и храну на уљу. Постоји више правила 
о строгоћи поста, али за оне који нису 
увјежбани у овој врлини, препоручујемо 
да почну од лакших подвига па касније, 
како буду напредовали да повећавају по-
двиг. Свакако, у прву седмицу Великог 
поста требамо постити на води, а о свему 
осталом било би корисно посавјетовати се 
са духовником.

ИСПОВИЈЕСТ
Сваки гријех, учињен ријечју, дјелом или 
мишљу, нас удаљава од Бога. Чак и гријех 
који је учињен несвјесно. Гријех је не само 
чињење зла, него и не чињење добра и не 
испуњавање заповијести Божијих. Сва наша 
дјела запамћена су у нашој подсвијести 
и када душа напусти тијело, сва та дјела и 
недјела изаћи ће пред Бога и анђеле, као 
отворена књига. Нема човјека који живи а 
не гријеши, али то не значи да се нико не 
може спасити. Господ Бог је људима оставио 
веома ефикасан лијек против гријеха и тако 
нам омогућио спасење и живот вјечни.
Тај свелијек у православној Цркви је Све-
та Тајна покајања и исповијести. Бити 
прави хришћанин значи бити доживотни 
покајник, значи стално имати пред собом 
мноштво својих гријехова и непрекидно 
осјећати покајничко расположење. Често 
људи нису свјесни својих гријехова па их је 
потребно продрмати и пробудити да би се 
освијестили и сагледали своје гријехове. Тек 
када сагледамо своје гријехове и омрзнемо 
на њих почињемо покајање. Тек тада ћемо 
моћи да осјетимо у срцу право раскајање 
и да се са смјелошћу исповиједамо пред 
духовником. Кроз Свету Тајну исповијести 
грешник добија оздрављење душе, а веома 
често и мирноћу тијела и своје савјести, а 
често она спасава очајнике од тјелесне и 
духовне смрти (самоубиства).
Свету тајну покајања установио је сам 
Господ Исус Христос рекавши ученицима: 
»Примите Дух Свети. Којима опростите 
гријехе, опраштају им се, и којима задржите, 
задржани су« (Јн. 20,22-23). Ова власт 
касније преношена је са апостола на њихове 
насљеднике – епископе и свештенике 
преко Свете Тајне свештенства, и тако је до 
данас и биће до свршетка свијета.
Свети Јован Љествичник каже: »Покајање 
је завјет са Богом о новом животу, оно је 
купац смирености, кћер наде и порицање 
безнадежности. Оно је помирење са Госпо-
дом и очишћење савјести..« Покајање је 
напуштање ранијих грешних дјела и жалост 
због њих…
Приликом исповиједања требамо пазити да 
се исповиједамо отворено јер то говоримо 
Богу који то ионако све зна. Да не мијешамо 
у исповијест друга лица јер је то онда 
осуђивање – нови гријех. Не смијемо себе 
оправдавати ни на који начин, као да је то 
нпр. слабост, обичај итд. него напротив, 
морамо бити строги и искрени према 
себи. Требамо се исповиједати са тугом 
и скрушеним срцем, те вјеровати у Исуса 
Христа са надом у Његово милосрђе. Баш 
због тог силног опраштања човјеку, кажемо 
да је Бог – љубав!

Мир вам и радост од Господа 

Пут спасења
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DODIR

Nisam više izdržala!
Dodirnula sam ti ruku.
Iznenadio si se.
U očima ti se nazirala zbunjenost.
Smješkajući se, nastavila sam.
Dodirnula ti uvojke kose.
Zanijemio si.
Privuklo me tvoje neobrijano lice,
izazivalo je…
I dalje si nepomično sjedio. 
Zbunjenost te nadvladala,
i konačno sam izašla.
Nikad nisam nekog prva dodirnula.
Pretjerala sam?! Ne. 
Slijedeći dan si rekao, da je bilo lijep
I da su to… 
osjetljive stvari.

To veče sam se naselila u tvojoj glavi.

IMAM GA    
                                                 
Konačno!                                                           
Da li sam ja to sretna?                                       
Pa, ipak je to velika stvar,                                
dobiti njega!
                                                     
U kući mi je, sa mnom živi,                           
ne moramo se dogovarati za sastanke...    
       
Nema boljeg.                                                     
On je moj. Samo moj. 
                                      
Dobar je, puno mi pomaže,                               
a i zna svašta.                                                    
Pa dobro, nekad me i ljuti,                                
radi nešto što uopće ne razumijem.                  
Previše je šutljiv, pa ne znam što misli.          
Ali opet, sve se nekako riješi,                           
iako, priznajem, ne znam kako.    
                    
Jako je pametan                                                 
i možda me to malčice smeta.                           
Ne mogu ga pratiti u svemu.   
                        
Kako god bilo,                                                   
ipak se nekako razjasnimo.                             
Moramo. Skupa smo.                                    
I to svaki dan.                                              
Ja i on.                                                             
Moj kompjuter.

ISPOČETKA

Našla sam se pred zatvorenim vratima.
Nema smisla da ih na silu otvaram.
Predugo sam mislila da su samo pritvorena.
Hvatam zrak, gušim se…
Što dalje od tebe.
Trčim, ne okrećući se.
Jedva dišem…
Hvata me slabost…

Posustajem…
Ali izdržat ću.
Moram!
Još malo i uspjet ću…
Uh… konačno!

Moja vrata.
Brzo ih zalupim.
Provjeravam, 
da li sam ih ja to zaista zatvorila…
Sad se osjećam bolje.

Tu je kraj.
I početak…

Otvaram prozor 
i udišem svježi zrak.

LAGANJE

Došlo vrijeme da te isperem 
iz svoje glave.
Svakodnevno to činim i
samu sebe uvjeravam kako mi uspijeva.

Pomislim tako na neke stvari,
pa mi se učine bezveznim…
Aha, dobro je krenulo!

Pomislim tako na neke slike,
pa mi se učine glupim…
Da, mogu ja to – uvjeravam se!

Pomislim tako na neke ludosti
koje smo zajedno smišljali,
pa mi se učine previše djetinjastim…
Bolje da ne mislim dalje!

Misli mi ipak ponovno odlete… 
Sjetim se nekih riječi,
pa i onih neizgovorenih,
koje si mi namjerno ostavljao,
a ja ih brižno sakupljala 
i trpala u vječnost.

Al’ ubrzo sam ponovno na čistom putu
i već se prisjećam onih bolnih trenutaka.
Onda, kad si pucao na mene - riječima.
A riječ grize i polako ubija. 
Do nestajanja…

I tako te ja ispirem iz svoje glave.
Koga ja to lažem?

LOV ZA VREMENOM

Kod mene sve nešto naglavačke.
Kao da nisam s ovoga svijeta.
Godine me preskaču
kao da me ne vide, 
pa ja preskačem uobičajenosti,
preskačem ljude,
a neki preskaču mene...
I, tako se lovimo.

U vremenu i prostoru.
JA se još nekako i ulovim,
ali vrijeme nikako da stignem.

OBLACI 

Što je to tamo što ja nisam vidjela?  
Oblaci - odgovaraš zaneseno.  
Svugdje ih ima, svugdje stignu, stalno putuju.  
Prelaze gradove, sela, planine, pustinje, mora...  
Vide ružno i lijepo.  
Ali sve ostaje na tome.  
Ne zaustavljaju se.  
Cijeli život samo prolaze.  
Za njih vrijeme ne stoji.  
A mi dolje, nikako da ga ulovimo.  
Čekaj da vidim gdje su sada oblaci - i potrčiš do 
prozora.  
Ja za tobom.  
Ah, nema ih više, već su pobjegli i stvorili neku 
drugu sliku na nekom drugom prostoru. 

I uvijek mi tako pobjegne život. 

ROMANTIKA                                                           

Nema više nedostižan!                                      
Svi, svagdje i u svako vrijeme.                        

Nema više zavlačenja, izmišljanja,                   
sporost je zaboravljena.                                    
Sve je ubrzano, hitno, trenutno.                       

Nema više mirišljavih pisama,                         
pored glasa, sad i pošta stiže preko žice.        
Svijet se skrčio.                                                
Kojom brzinom se sve mijenja!         

Uskoro ćemo o romantici čitati                       
samo još u starim knjigama.                            
Ipak sam zadovoljna!                                      
Bez obzira na hladnoću usavršavanja,            
romantiku još osjećam i doživljavam             
I dalje živim ubrzano sporo.                           

TRENUTAK                                                  

Navikla sam već                                            
da te vidim samo za trenutak.                        

Zažmirim i tu si.                                             
Pored mene.                                                    
Osjećam u zraku tvoj dah.                              
Volim kad sam sama sa sobom,                    
jer tad sam i sa tobom.         

Neda Galijaš

Neda Galijaš



SloJoomla CMS
 
2. KORAK – seznanjanje s portalom
Sprehodite se po meniju, oglejte si vsebine in možnosti, ki jih ponuja portal. Kasneje boste lahko vse vsebine prikrojili svojim 
potrebam, vendar je dobro, da si stvar najprej ogledate. Po pregledu vsebin, pojdite korak naprej v administracijo, ki pa je malo 
bolj zahtevna, ampak brez bojazni. Še vsak se je naučil pa se boste tudi vi.  V meniju izberemo Administrator in kliknemo.

Odpre se novo okno za prijavo v administracijo:

V prvo okence vpišite admin v drugo geslo, ki ste ga določili pri zadnjem koraku namestitve. Odpre se vam administrativni del, 
kjer lahko spreminjate funkcionalnost vašega portala in dodajate vsebine.
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3. KORAK – administracija SloJoomle
Preden se lotite klikanja in urejanja, si oglejte še nekaj slik, za lažjo predstavo. Bodite pazljivi na nastavitve in jih ne spreminjajte, 
če niste prepričani v poznavanje.

3.1. Priprava in nameščanje predlog, komponent in modulov
Preden se lotite namestitve predloge prve strani, komponente ali modula si ga najprej prenesite v svojo mapo na lokalnem 
računalniku, da jih kasneje ne iščete. Veliko predlog modulov in komponent dobite poslovenjenih na portalu www.slojoomla.si 
. Tako boste imeli vse v slovenskem jeziku. Seveda obstaja na spletu ogromno teh dodatkov, tako da s tem ne boste imeli težav. 
Poskušajmo spremeniti predlogo.
Odpremo spustni menu Namestitev in izberemo predlogo strani.

Odpre se okno za nameščanje predlog.

Kliknemo na Brskaj in na disku poiščemo mapo, kjer hranimo predloge. Izberemo ustrezno
predlogo, ki smo jo pripravili, in kliknemo na Prenesi in namesti datoteko.

Po uspešni namestitvi se prikaže okno z predogledom predloge in opisom. 
Nadaljujemo s klikom na Nadaljuj.
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S postavitvijo miške na tekst predloge se pokaže slika videza predloge Če želimo, da bo predloga vidna v ospredju, jo moramo 
določiti. To storimo tako, da vstavimo piko v okence, kjer se predloga nahaja. Po izbiri predloge v vrhnjem okencu kliknemo 
na privzeto, s tem zamenjamo predlogo strani Stran si lahko ogledamo kar iz administracije, če odpremo spustni meni Stran in 
predogled strani. Če smo z njo zadovoljni, jo pustimo, sicer si izberemo na disku novo predlogo in ponovimo postopek.

Na enak način se nameščajo tudi moduli in komponente. Potrebno je vedeti, da vsak modul ali komponenta predstavlja svojo 
funkcijo na spletnem portalu. V ta namen so v *.zip datotekah readme datoteke, kjer pridobimo informacije o delovanju in 
funkcionalnosti komponente ali modula. Na portalu SloJoomla so pripravljene komponente, moduli in predloge v slovenskem 
jeziku; do njih pridemo, če izberemo možnost razširitve. Ob vsaki datoteki je kratek opis.

Če želite, da bo vaš portal varen pred vdori, izbirajte in nameščajte le tiste komponente in module, ki jih res potrebujete. Pred 
namestitvijo se na ustreznih forumih prepričajte o varnosti komponente ali modula.

Pripremio: Branko Matjević

Nastavak u sledećem broju
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Misli o prijateljstvu  
 
“Istinsku naklonjenost možemo pokazati sa najmanjim 
poklonom; dragocjene stvari su one koje dolaze sa 
prijateljstvom” 

“Ako hoćemo imati prijatelja, moramo nekome biti prijatelj”.

“Dobri prijatelji su dobri za zdravlje.”

“Ko se zna savlađivati, postane sam svoj prijatelj. Ako nema 
sam sebe u vlasti, dobiva u sebi neprijatelja.” 

“Ne bojte se neprijatelja, koji vas napadaju. Bojte se prijatelja, 
koji vam se prilizuju.”

“Od svih stvari, koje pridobijamo sa mudrošću, da bi 
obezbijedili blažen život, svima je u životu najvažnije dobiti 
prijatelje.” 

“ U životu su prijatelji uzajamni izvor utjehe.” 

“Vaši prijatelji će širiti vašu viziju ... ili će gušiti vaše snove.” 

“Vaš prijatelj je odgovor na vaše potrebe. Prijatelj je vaše polje, 
koje posijete sa ljubavlju i požanjete sa zahvalnošću.”

“Kad vaš prijatelj raskriva svoje misli, ne ustručavajte se reći 
“ne”, i ne zadržavajte svoje “da”. I kada ućuti, neka vaše srce ne 
prestaje da sluša njegovo srce”.

“U prijateljstvu se naime sve misli, sve želje, sva očekivanja 
rađaju i raskrivaju sa radošću bez bučnog odobravanja.”

“Kad se opraštate od svog prijatelja, ne žalite; jer to, što imate 
kod njega najradije, može postati u njegovoj odsutnosti jasnije, 
kao što planinar vidi goru jasnije iz doline.”

“U skladnosti vašeg prijateljstva neka budu smijeh i radost 
uživanja. Jer u rosi sitnih stvari nađe srce svoje jutro i svježinu.”

“Pravi prijatelj pomaže prije, nego što ga upitamo za pomoć.”

“Prijatelji su kao ognjšte, gdje se ogrijemo kada nam je hladno. 
Oni su kao mjesto gdje se ispovijedamo kada nam je teško.”

“Samo pravi prijatelj smije reći prijatelju onu istinu, zbog koje 
više neće biti njegov prijatelj.”

“Među prijateljima je uvijek neko, ko je naš prijatelj.”

“Stisak prijateljeve ruke je prva i najljepša riječ.”

“Vremenom postanu prijateljstva tako utkana u našu 
svakodnevnicu, da često zaboravimo kako su se rodila, kako 
se oslanjamo na njih, kako nam nevjerovatno znače i kako su 
dragocjena.”

«Moj najbolji prijatelj je neko, ko izvuče najbolje iz mene.»

«Ne uništavam li svoje neprijatelje, kada ih pretvaram u 
prijatelje?»

Aforizmi
1. Iz ljubavnih jada, izađi jači, nemoj se nikada više zaljubljivati.
2. U ljubavi je sve lijepo, dok ona traje.
3. Poslije dvadeset godina braka,zaljubila se u svojega muža, 
shvatila da je više drugi neće.
4. Nemoj ići putem tvoje žene, možeš da naletiš na što i oštro.
5. Neka živi ljubav, kao što žive naše misli o njoj.
6. U ljubavi je sve moguće, čak i to što je nemoguće.
7. S tobom bi išao preko sedam mora i sedam gora, pod 
uslovom da bi ti išla avionom, a ja kako se snađem.
8. Neka te usreći ljubav, kad ti nju nisi htio.
9. Svakog dana ljubio je sve više i više, dok ga nije od viška 
zaboljela glava.
10. Sekretarice su najbolje glumice, prvi čin odigraju po noći sa 
mužem u krevetu, a drugi u kancelariji sa šefom.

Đorđo Radović

Izreke
Lepo je kad ste na dobrom putu.
Kad ste na dobrom putu, svaki vaš napor daje dobre rezultate, 
sve se srećno nadovezuje jedno na drugo, sve ima smisla i 
razloga, sve se na najbolji način potvrđuje.

Pametni i skromni ljudi neće ono što ne mogu. 
Zato se drugima čini da oni mogu sve što hoće.

Lako je vama, vi živite, po vašem mišljenju, dobro. 
Mi bismo, po vašem mišljenju, morali živeti još bolje, ali nam 
smeta naše mišljenje.

Nema srećnih ljudi.
A nesrećni su samo oni koji ovo ne znaju.

Vodite računa.
Kad nekome nešto praštate, vi mislite da je to samo za ono što 
je bilo, a on računa i na ono što će tek biti.

Prastaro pitanje:
Da li živimo zato da bismo jeli ili jedemo zbog toga da bismo 
živeli?
Neki jedu da bi mogli živeti a žive očajno.
A drugi,  opet, žive samo zato da bi jeli ali zato jedu sjajno.

Beograd liči na veliki fliper a svako od nas na onu kuglu koja 
luta, udara, odbija se i vraća dok se ne zamori i ne strmoglavi u 
rupu.

I mi, koji nikad nećemo umreti, moramo govoriti da ćemo svi 
umreti, iz obzira prema onima koji će umreti.

Niko više ne voli ono što je veliko a zajedničko. Svakome je bliže 
malo ali njegovo. Svako je sam na pustom ostrvu svojih interesa 
i svog vlasništva. Dozivamo se ali ali više niko nikog ne čuje.

Duško Radović



Mudre misli
Ako glupost preživi, možemo reći da je preglupa i da umre.  
Ako hoćeš da se obogatiš idi među siromahe.?!  
Bila i povoljna izdaja, izdajnik je gnusan.  
Bio je toliko ružan da je postajao ljepši kad se nakreveljio.  
Cijeni riječi. Svaka od njih može biti tvoja posljednja.  
Čackanje nosa je za neke jedini način da uđu u sebe.  
Dani godinama postaju sve teži, a moj pogled sve tužniji.  
Djeca su za sve ljude njihov život.  
Djevojka koja žuri na sastanak već je zakasnila.  
Glad očiju nema.  
Glupaci su svi koji tako izgledaju i polovina od onih koji ne izgledaju tako.  
I hrabrost može postati navika kao i strah.  
I nula iza broja dobija vrijednost.  
Ja sam tebe i mrzio i volio, ti mene nisi.  
Jedna je pamet dobra, dvije su još bolje.  
Jesu li mrtvi pali uzalud? Ako svijet ostane onakav kakav je, onda jesu.  
Kad bi imao i sto godina, moj najboji dan uvijek bi bio sutra.  
Kad bi se pameti prodavale, opet bi svako kupio svoju.  
Kad čovjek pocrveni to znači “da”.  
Lako je biti izdašan s tuđim novcem.  
Ljubav je nekog ostaviti na miru ali uz naklonost i brigu. 
Ljubav je pobjeda snova nad stvarnošću !!! 
Ljubav je početak dobra i zla.  
Milostinju tražimo otvorenom, slobodu zatvorenom šakom.  
Moj prijatelj zna tri svjetska jezika ali ne zna razgovarati sa ženom.  
Na primjer... -nije nikakav dokaz.  
Običan život je jači od mudrih knjiga.  
Od stranog jezika uvijek se prvo nauče psovke.  
Od vremena do vremena treba se odmoriti od nerada.  
Pesimista je optimista sa iskustvom.  
Pobjeda ima stotinu očeva, poraz je siroče.  
Radost je osjetljiva kao kap rose: dok se smije već umire.  
Rjetko se nalazi ono što je pravo, a još rjeđe se cijeni.  
Robovi su greške kraljeva.  
Samo glupi i mrtvi nikad ne mjenjaju svoje mišljenje.  
Samo istinito je lijepo.  
  


