
 

 

 
Dani patrijarha Pavla 

 ЈУ Туристичка организација Чачка 
Градско шеталиште бб, 32000 Чачак.  

Тел: +381(32)343-721, Факс: +381(32)342-360  

danipatrijarhapavla@gmail.com; toc@ptt.rs  

 

 

 

Епархија пакрачко-славонска 

Епископ Јован (Ћулибрк) 

Ул. Кнеза Бранимира 2, пп. 20 

34550 Пакрац 

 

 

Ваше преосвештенство, 

 

 

Обраћам Вам се у својству идејног творца колоније Крст патријарха Павла и 

манифестације Дани патријарха Павла у Чачку. Иницијативом коју сам упутио на неколико 

адреса на Божић 2015 године да се образује јединствена колонија „Крст и штап патријарха 

Павла“ која треба да прерасте у манифестацију, што се и десило, заживела је, на крају, одвојено 

као колонија "Крст патријарха Павла". Ту идеју је прихватила Туристичка организација Чачка, 

те је она и носилац активности у име града Чачка. Почетком 2017. године ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“ се као носилац манифестације обратила Светом Архијерејском Синоду СПЦ 

за благослов за коришћење имена патријарха Павла у имену колоније, а након тога, на њихову 

сугестију, у називу манифестације која је настала из колоније "Крст патријарха Павла“. Чином 

добијања сагласности, Чачак је добио манифестацију „Дани патријарха Павла.  

На тај начин је ова колонија постала један од најважнијих садржаја манифестације. С 

обзиром да је патријарх Павле и сам урадио крст као искушеник у манастиру Вујан код Чачка 

онда и чињеница да та колонија треба да буде стуб манифестације. Такође, с обзиром да је 

блаженопочивши патријарх Павле био предавач црквеног певања и сам био добар појац, други 

стуб манифестације треба да буде хорско појање духовних, литургијских песама (натпевавање 

или фестивал хорова).  

Зашто манифестација „Дани патријарха Павла“ у Чачку. Блаженопочивши патријарх је 

боравио као искушеник у манастиру Вујан (територија града Чачка) где је изрезбарио дрвени 

крст познат као Вујански крст патријарха Павла. Исто тако је боравио као искушеник у 

манастиру Св. Тројице у Овчарско-Кабларској клисури (територија града Чачка), а замонашио 

се у манастиру Благовештење у Овчарско-Кабларској клисури (територија града Чачка). 

Када сам у августу текуће године упознавао градоначелника града Чачка са 

активностима које су допринеле да град Чачак добије манифестацију „Дани патријарха Павла“ и 

да сам, у међувремену, послао писмо намере у два места у друге две Српске државе (Гацко – 

Република Српска и Никшић – Црна Гора), где би требало формирати огранке манифестације, 

питао ме је зашто нисам послао писмо и у Кућанце, родно место патријарха Павла. Лепа идеја 

коју Вам преносим са жељом да заживи, да се део активности одвија и у Кућанцима. Било би то 

значајно за свеколики Српски народ, а посебно онај део који живи у другим државама изван 

матичних (Србије, Црне Горе и Републике Српске). Посебно би било значајно да се део 

активности манифестације одвија и у Кућанцима, родном месту патријарха Павла. Тиме би 

 



 

показали онима који су се удаљили од Христа, кога кога имамо и да се сви народи поучавају 

мислима и делом српског патријарха Павла.  

Искрено се надамо да ћете размотрити наш предлог и да ћете нам одговорити на 

изнесену идеју. 

У нади да ћемо се наредних година виђати на манифестацији „Дани патријарха Павла“, 

срдачно вас поздрављам.  

  

 

С поштовањем. 

 

 

У Чачку, 09.01.2018 

Проф. др Драго Милошевић 


