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Поштовани, 

 

Манифестација „Дани патријарха Павла“ у Чачку са огранцима у Кућанцима, Гацку, 

Никшићу и Призрену почиње на дан Воздвижења часног крста (Крстовдан, 27.9.2019.) у 

манастиру Благовештење у Овчар Бањи. Тога дана, после Литургије, се одржава свечаност 

затварања колоније „Крст патријарха Павла“ када узносимо све крстове из фондације колоније 

односно манифестације у славу патријарха Павла и његовог дела, а првенствено оне који су 

даровани између прошлогодишње и ове колоније. Том приликом додељујемо награду за 

најбољи крст и захвалнице свим учесницима колоније у присуству руководства града Чачка, 

организатора, сестринства манастира Благовештење, свештенства и монаштва, установа 

културе и народа. 

Прошлогодишњи пример проте Драгана Гаћеше, пароха кућанског, из Кућанаца, места 

рођења патријарха Павла, да заједно са локалним свештеницима служи свету Литургију у 

манастиру у којем се замонашио Гојко Стојчевић и постао Павле, нас је подстакао да 

предложимо да ове године на истом месту и исто време служе свету Литургију по један 

свештеник из места који су део овог заједничког пројекта, духовно – уметничко – образовног 

сабора, манифестације „Дани патријарха Павла. И овај чин би имао велику симболику и 

допринео снажнијем повезивању Срба ма где живели, да остану тамо где су рођени, да се јача 

Српско национално биће које ће да баштини дело патријарха Павла ради сопственог напретка. 

Зато смо одлучили да ове године позовемо по једног свештеника из места где се одржавају 

„Дани патријарха Павла“ као дела заједничке манифестације, да уз сагласност свог епископа, 

служи свету Литургију у славу Бога Оца и Сина, свих светих и светог патријарха Српског Павла. 

И овим чином бисмо допринели сопственом моралном и духовном опоравку, показали свету 

кога имамо, његово дело које треба да буде узор не само нама већ свим људима Васељене. 

Уколико сте у могућности да се одазовете, са великом радошћу ћемо вас дочекати у 

месту у коме је калуђер Павле учврстио веру и овоземаљски пут по Јеванђељу и показао нам 

примером свог овоземаљског живота на све вредности које нам је Отац послао преко Сина и 

одакле се узнео у царство вечног живота. 

 У име Организационог одбора манифестације „Дани патријарха павла“ у Чачку са 

огранцима у Кућанцима, Гацку, Никшићу и Призрену. 

 

С поштовањем. 

 

Председник Организационог одбора 

Драго Милошевић 
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