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Амбасада Руске Федерације 

Руски центар за науку и културу „Руски дом“ 

Александар Чепурин, амбасадор 

 

Ваша екселенцијо, 

 

Са задовољством Вас обавештавамо да смо у Чачку основали духовно – културно – 

образовни сабор под називом „Дани патријарха Павла“. Дани патријарха Павла су настали из 

резбарске колоније „Крст Патријарха Павла“ која је прво основана и која има за циљ да 

уметници израђују дрвене крстове по својој уметничкој замисли и да их дарују колонији, а 

све у част патријарха Павла. Све је почело 2015. године када је зачета идеја да се образује 

колонија „Крст патријарха Павла“ наглашавајући да иста треба да „сутра изнедри“ 

манифестацију „Дани патријарха Павла“.  

Зато је колонија и постала један од важних садржаја манифестације. Циљ колоније је 

приношење ручно резбарених дрвених крстова у част Богоугодног дела патријарха Павла. 

Стручни жири, уочи Крстовдана (27. септембра), обавља оцењивање приспелих радова и бира 

најбољи, чијем аутору се и додељује годишња награда. Крстови се трајно чувају и када буде 

сакупљен довољан број крстова, биће организованe изложбe широм света, свуда где живе 

православни и други хришћани и где се чува сећање на блаженопочившег патријарха Павла. 

Ових дана ће се позив на учешће на колонији појавити и на руском, грчком и енглеском 

језику. На дан Воздвижења Часног Крста (27. септембар) град Чачак организује свечаност у 

манастиру Благовештење (Овчар бања, Чачак), поводом завршетка колоније и доделе 

награда где се окупљају учесници колоније, представници носиоца активности (Туристичка 

организација Чачка), носиоца и покровитеља манифестације (град Чачак), организатор и 

оснивач и поштоваоци дела патријарха Павла.  

Почетком 2017. године смо се обратили Светом Архијерејском Синоду Српске 

Православне Цркве за благослов да користимо име патријарха Павла у називу манифестације. 

На задовољство свих нас добили смо благослов. Аргументи за манифестацију „Дани 

патријарха Павла“ у Чачку су:  

1. зато што је као искушеник, Гојко Стојчевић, боравио у манастиру Вујан код Чачка и 

тамо изрезбарио дрвени крст који се и данас тамо чува (Вујански крст патријарха Павла), 

2. зато што је као искушеник боравио у манастирима српске Свете горе код Чачка, у 

манастиру св. Тројице и Благовештење (Овчарско – кабларска клисура),  

3. зато што се замонашио у манастиру Благовештење код Чачка у који је сваке године 

радо долазио све до краја овоземаљског живота и   

4. зато што је живео по Јеванђељу. 

Други део манифестације према ауторском делу је фестивал Литургијских духовних 

песама у извођењу хорова, беседе о патријарху Павлу и његовом делу, изложбе, издавање 

часописа, научни скуп на тему патријарха Павла и његовог дела и други садржаји везани за 

дело патријарха Павла.  
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Први пут смо приредили свечаност посвећену светом Павлу патријарху Српском, 3. 

новембра 2018. године у Дому културе у Чачку. Незабележено интересовање где је поред 700 

људи који су седели било око двеста оних који су стајали, а још толико оних који нису могли 

ући у салу. У програму је учествовао академик Матија Бећковић са беседом о патријарху 

Павлу и његовом делу и хор Прво београдско певачко друштво с благословом патријарха 

Иринеја.  

Патријарх Павле је човек на трону патријарха који је живео по Јеванђељу. То данас 

знају сви, не само у православном свету, и зато је постао светац још за време његовог 

овоземаљског живота. 

Основали смо и огранке манифестације у још две српске државе, у Републици Српској 

(Гацко) и Црној Гори (Никшић) као и у Хрватској у месту рођења патријарха Павла (село 

Кућанци, Славонија, Хрватска). Ево идеје да се размишља да се оснује огранак и у једном 

месту у Руској Федерацији. Ових дана ће град Чачак упутити писмо Министарству културе 

да овај сабор добије статус националне манифестације. 

Ове године се навршава десет година од упокојења патријарха Павла. Имајући у 

виду да смо два веома блиска народа, Руси и Срби, да нас спаја једна вера, хришћанска 

православна, црква, сличо писмо и језик, историја, исти су нам непријатељи који би да 

нестанемо, сигурни смо да је име и дело патријарха Павла познато и у Руској 

православној цркви и да је за овоземаљског живота био поштован и од Руске 

православне цркве. Молимо Вас да размотрите идеју да и Руска Федерација да 

допринос манифестацији „Дани патријарха Павла“. По узору на садржај свечаности од 3. 

новембра 2018. године планирамо и у 2019. години. Хорско извођење духовних 

литургијских песама је један од основних сдржаја манифестације. Жеља нам је да у 

Чачку у оквиру манифестације заживи и фестивал духовне литургијске песме у 

извођењу хорова.  

Овај део манифестације ће се одржати између дана рођења (11. септембар) и дана 

упокојења (15. новембар), а ове године то планирамо између 28. септембра и 10. 

новембра. Жеља нам је да и Руска Федерација да допринос, да учествује у овој 

манифестацији. Зато Вас молимо да размотрите могућност да један репрезентативан 

мешовити руски хор буде гост манифестације (у горе наведеном временском 

интервалу) за једно вече који би одржао целовечерњи концерт првенствено 

Литургијске, духовне песме, а уз то и друге пригодне песме. Уз то, ако би било могуће, 

када би и неко од Руса (црквених великодостојнка и сл.), познавалаца лика и дела 

патријарха Павла могао да беседи о патријарху Павлу. Можда неко од епископа или 

митрополита РПЦ и др. Био би то велики догађај за све нас као и за целокупно 

Православље. Овим би промовиали највеће вредности људског овоземаљског живота и 

пут у Царство Небеско на примеру дела и овоземаљског живота светог Павла 

патријарха Српског који је увек позивао на праштање и мир. То би била и још једна 

подршка Српском народу у овим тешким временима.  

Искрено се надам да ће те размотрити нашу идеју и да ће нас Ваша служба на 

време обавестити да и у случају немогућности благовремено обезбедимо реализацију 

манифестације 2019. године. Били бисмо Вам захвални да нам одговорите најдаље до 

краја априла 2019. године. Адреса и телефон за контакт: danipatrijarhapavla@gmail.com 

тел. 063/8 441 258 (Драго Милошевић).  

 

У Чачку, о Божићу, 2019. 

  Председник Организационог одбора 

Проф. др Драго Милошевић 

 


