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Градска општина Младеновац 

Зоран Јоцић, члан Општинског већа за културу 

Младеновац 

 

 

Поштовани господине Јоцићу, 

 

 

Манифестација „Дани патријарха Павла“ у Чачку је зачета почетком 2015. године 

образовањем колоније „Крст патријарха Павла“, са идејом да прерасте у манифестацију 

„Дани патријарха Павла“. Почетком 2017. године смо се обратили Светом Архијерејском 

Синоду СПЦ за благослов за коришћење имена патријарха Павла у називу духовно – 

уметничко – образовног сабора, манифестације "Дани патријарха Павла“. Чином 

добијања сагласности, Чачак са огранцима у Кућанцима, Гацку, Никшићу и Призрену је 

добио манифестацију „Дани патријарха Павла“. Носилац и покровитељ манифестације у 

Чачку је град Чачак.  

Колонија „Крст патријарха Павла“ је постала један од важнијих садржаја 

манифестације у Чачку. 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 

један од стубова манифестације. Такође, обзиром да је блаженопочивши патријарх 

Павле био добар појац, други стуб манифестације треба да буде хорско појање 

духовних, литургијских песама (натпевавање или фестивал хорова). Уз то се организују 

трибине о патријарху Павлу, изложбе и други садржаји везани за њега и његово дело. 

Најважнији аргумент за образовање манифестације у част патријарха Павла је његов 

овоземаљски живот по Јеванђељу. 

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, а 

замонашио се у манастиру Благовештење у Овчарско-Кабларској клисури код Чачка. 

Његова светост је често, сваке године по неколико дана, боравила у манастиру 

Благовештење све до краја овоземаљског живота. 

Ових дана смо упутили захтев Министарств културе да манифестација добије 

национални карактер, да повезује Србе ма где они живели. Да покажемо свету кога смо 

имали, да и ми и свет баштинимо његово дело за добробит човечанства. Манифестација 

треба да буде извор свете воде којом ћемо хранити и умивати и душу и тело како бисмо 

били бољи, како је то говорио патријарх Павле, како бисмо били људи. 



Прошле, 2018. године смо одржали завршну свечаност 3. новембар у препуној 

сали Дома културе (било присутно око 900 људи, а око око 200 није могло да уђе). О 

патријарху Павлу беседио је академик Матија Бећковић. Хор Прво београдско певачко 

друштво је употпунило програм извођењем духовних, литургијских песама. 

Ове године завршну свечаност планирамо за 2. новембар 2019. године где ће 

целовечерњи концерт духовних песама извести хор Преподобни Рафаило банатски и, 

веоватно хор Санктпетербуршке митрополије из Русије. Имамо намеру позвати 

патријарха Иринеја да беседи о патријарху Павлу. 

Имамо информацију да градска општина Младеновац поседује 33 портрета 

патријарха Павла која је сачинио бивши фотограф „Православља“, хаџи Марко 

Вујичић. Жеља нам је да, у склопу овогодишњих „Дана патријарха Павла“, имамо 

целу изложбу портрета. Изложба би се поставила тај дан, а отворила непосредно 

пред велику академију посвећену лику и делу патријарха Павла, највертоватније 

2. новембра. Зато Вас молим, у име града Чачка, Организационог одбора 

манифестације и у своје лично име да размотрите идеју и да нам одговорите у 

наредних неколико дана како бисмо, на време, уврстили у програм 

манифестације.  

Иначе, пре пар дана сам разговарао са господином Велибором Катић који 

води музеј у Младеновцу и он ме је упутио на Вас.  

 

 

С поштовањем. 

 

 

У Чачку, 5.8.2019. 

 

 

 

  Председник Организационог одбора 

Проф. др Драго Милошевић 

 

 


