Манифестација „Дани патријарха Павла“
(Јеванђеоски живот омиљеног српског патријарха)
Манифестација „Дани патријарха Павла“ у Чачку са огранцима у Кућанцима
(Хрватска), Гацку (Република Српска), Никшићу (Црна Гора) и Призрену представља
културно – духовно – образовни сабор која има за циљ да сачува сећање као и да баштини
јеванђеоско деловање човека који је следио Христов пут две хиљаде година како је Христос
ходио земљом.
Пре прихватања монашког чина, уочи Благовести 1948. године у манастиру
Благовештење у Овчар Бањи код Чачка, Гојко Стојчевић као образован искушеник боравио је
у манастирима Вујан и Св. Тројице код Чачка. У манастиру Вујан је тада, лечећи се од
неизлечиве болести, молећи се Богу за излечење, изрезбарио дрвени крст који се данас чува
у поменутом манастиру, а који је познат као Вујански крст патријарха Павла.
Инспирисани Вујанским крстом, његовим јеванђеоским животом, поступањем као
калуђера, епископа и патријарха, основали смо дрворезбарску колонију „Крст патријарха
Павла“ из које је одмах настала и манифестација. Смисао дрворезбарске колоније је да људи
који се баве дрворезом приносе ручно рађене крстове, надахнути крстом који је патријарх
Павле изрезбарио у славу Бога. Патријарх Павле нам је сваким даном овоземаљског живота
приближавао јеванђеље, живот по мери Христа, те у његову част као знак захвалности, на
дан Воздвиждења Часног Крста (27. септембра), на свечаности у манастиру Благовештење
узносимо крстове који су резбарени текуће као и претходних година. Сви крстови се чувају у
Чачку у седишту манифестације и показују се свима и приказиваће се широм васељене у
срединама које желе да баштине његово дело као пример овоземаљског живота по мери
Творца.
Остали садржаји манифестације, која почиње 11. септембра, а завршава се 15.
новембра, са симболичним отварањем 27. септембра у манастиру Благовештење, су
концерти духовне, Литургијске песме, у извођењу хорова, беседе о његовом животу,
поступању, проповедању, затим изложбе, ликовни и литерарни радови и др.
Такође, манифестација „Дани патријарха Павла“ у Чачку издаје и часопис
манифестације који ће обухватати сав садржај који није могао бити приказан на
свечаностима у данима од 11. септембра до 15. новембра.
Имајући у виду чињеницу да смо били сведоци његовог скромног живота, поступања
у свакој прилици и на сваком месту, и сталног указивања да „Будемо људи“, желимо да
сачувамо све поруке и поуке као и да их приказујемо целом свету како бисмо се и ми и други
поправљали и усавршавали.
Љубав коју је испољавао према сваком човеку и показивао својим примером како
треба поступати према сваком, његов овоземаљски живот је проживео по мери Оца и Сина,
остварио јеванђеоско дело на које треба да се угледамо, и на тај начин обезбедио себи место
у непролазном царству вечног живота.
Овим сабрањем се подсећамо на темељне вредности људског живота које нам је
свакодневно својим поступањем показивао Гојко Стојчевић припремајући се за живот
посвећен Богу, калуђер, епископ и патријарх Павле.
Њему у част и славу, са свима нама по вери и другима по својој вери да бисмо
разумели оно што је чинио и говорио „Будимо људи“, и данас и у све векове.
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