
Поштовани и драги суграђани, браћо и сестре у Христу, 
 
 

Радује ме што се ове године „Дани патријарха Павла“ одигравају баш уочи 
Божића, празника поводом ког нас је у својим посланицама блаженопочивши 
патријарх подсећао да ће наша срца истински постати Витлејемска пећина, у којој се 
Христос увек изнова рађа, тек када заборавимо на осуде и расколе, у којима се делимо 
најчешће по безумљу и када се, наместо тих земаљских јада, око Христа саберемо, 
сећајући се непрестано да нам је он и својим животом и својом жртвом поручио да је 
страдање тек капија вечности, а да „онај који жели да буде први, треба свима да 
служи“. 

Служио је наш блаженопочивши патријарх, као епископ рашко-призренски, на 
Косову, тридесет и три године, тачно онолико колико је потрајао и овоземни Христов 
живот. Од почетка је, дакле, био на путу састрадавања са њим и својим народом, који 
му је, као патријарху, поверен у оним страшним и превратничким деведесетим 
годинама, које, између осталог, памтим, по свечаној тишини која се надносила над 
реку људи, која је пратила нашег драгог патријарха, у величанственој Светосавској 
литији, пред којом се, након готово двеста сати, повукао кордон полиције, која је у 
Коларчевој улици стајала наспрам студената јер су протестовали под геслом да је 
Београд свет.  

Иако се чини да су нам године, које су од тада протекле, како Пекић каже, појели 
скакавци, и да је свет и даље тамница о каквој је још Шекспир писао, ако се сетимо да 
вечност није мерљива овоземним часовницима, разумећемо истинитост поуке Св. 
Василија Великог да нисмо ни створени за пролазно време, већ за вечно.  

И нашем патријарху Павлу била је блиска мисао о животу који је на овој земљи 
тек трен у ком човеку, разапетом између прошлости (која је само траг времена) и 
будућности (које нема, јер тек ће бити), преостаје једино да се запути тамо где је 
непрестана садашњост, ка вечности. Једино ако ка њој корачамо, тренуци који нам 
беже имају смисао. Њена нам је врата, својим страдањем из љубави, отворио Христос. 
И зато живот сваког Божјег човека и Божјег народа јесте пут страдања, али и пут 
љубави.  

Верујем да је ту тајну наш блаженопочивши патријарх, још док се звао Гојко, 
уклесао у онај крст који је начинио у манастиру Вујан, пошто је доживео чудо 
исцељења од тешког процеса на плућима. Схвативши тада да је једино љубав Христова 
лек од свих овоземних болести, замонашио се у нашем, овчарско-кабларском, 
манастиру Благовештење, у ком, од 2015. године, уметничка колонија узноси „Крст 
патријарха Павла“. Заправо, изрезбарене крстове, које израђују уметници са простора 
читаве бивше Југославије. 

Иако је тежина крста немерљива, пажљиво састављен жири, сваке године бира 
онај који је најлепши. Захваљујући томе, овде су вечерас изложени они крстови, чији 
су резбари, најплеменитијим покретима, који су неодвојиви од мисли, у њих уткали 
своја најдубља осећања Вере, Наде и Љубави. 

Сигурна сам да је њима надахнут био и проф. др Драго Милошевић када је дошао 
на идеју да колонија уметника постане део велике манифестације „Дани патријарха 
Павла“, која данас своје огранке има у Гацком, у Никшићу, у Призрену, као и у 
Кућанцима, родном месту Патријарха Павла.  



У протеклих шест година сећање на њега чували су беседници, попут славног 
песника Матије Бећковића, који је једном приликом, мислећи на патријарха, духовито 
приметио да се у времену опште грабежи, нашао један коме ништа није било 
потребно, па је за деведесет и пет година стекао тек будилник, који је оставио у 
наслеђе свом братанцу, а симболично и народу, не би ли своју душу и савест пробудио 
засвагда. Један од гласних и будних свакако је и глумац раскошног талента Петар 
Божовић, који је, такође, беседећи, са нама поделио љубав и радост сећања на 
патријарха Павла.  

Ако погледате изложбу, видећете на неком од плаката и флајера и лик Петра 
Божовића, али и приказе гостовања угледног зрењанинског Певачког друштва 
„Преподобни Рафаило Банатски“ или Хора свештеника Санктпетерсбуршке 
митрополије, који су музичком и молитвеном традицијом, каква је својствена само 
пространој руској души, опчинили Чачане.  

Пре две године, у оквиру ове манифестације, у великом холу Дома културе била 
су изложена 33 портрета патријарха Павла, која је сачинио даровити фотограф Хаџи-
Марко Вујичић и који су стална поставка музеја у Младеновцу. Осим њега, 
фотографски материјал, за потребе манифестације, достављали су и г. г. Зоран 
Петровић, Хаџи-Драган Танасијевић и Имре Сабо, иначе врхунски југословенски 
фотографи.  

Захваљујући њиховим светлописима, наш драги Чачанин, г. Зоран Јуреш је, са 
својим Графичким студијом „Атеље Јуреш“, свих ових година осмишљавао визуелну 
идентификацију ове манифестације. Управо он је аутор њеног упечатљивог знака, 
који је налик на какву древну инсигнију, као и свих постера и плаката и многих 
сценографских и идејних решења.  

Ове године, у оквиру Манифестације, објављен је и први број часописа, који се 
већ преводи на руски, грчки и енглески и за који се надам, јер и сама сам лектуром 
допринела његовом појављивању, да ће заживети, баш као што ће, верујем, у оној 
вечитој садашњости, наш заступник пред Господом бити наш патријарх Павле, јер, 
како каже песник – „у шта друго да се уздамо када кренемо путевима земаљским ако 
не у светлост?“  
 
 
У Чачку, 13.12.2021 

                                                                                     Ана Ранђић 


