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Када би се сви држали љубави, ова Земља би била Рај. Али када би се сви 

држали бар оног што је мало мање од љубави-јер, љубав је веза савршенства-

када би се макар држали принципа „Што желите себи, то чините другима; 

што не желите себи, то не чините другима“, онда би Земља ако не би постала 

баш Рај, била близу Раја. Тако је говорио патријарх Павле. Он, не само да је 

говорио већ је и својим богоугодним животом показао да се и у време када су 

искушења и недаће људске велике може ићи исправно, следећи пут Исуса 

Христа, сина Божијег. 

 

 

Даме и господо, 

Браћо и сестре у Христу, 

 

 

Данас смо се овде сабрали да симболично затворимо уметничко – резбарску 

колонију „Крст патријарха Павла“ и  да свечано објавимо радосну вест да је град 

Чачак добио манифестацију „Дани патријарха Павла“. 

Нисмо се случајно окупили  на Крстовдан, дан када је царица Јелена, мајка 

цара Константина обилазећи Свету Земљу, у рушевинама, нашла Часни Крст на 

коме је разапет Исус Христос, а који је патријарх Макарије подигао на једно 

узвишење како би га видели сви верници који су то желели. Можда ће једнога дана 

засијати крст на стенама Каблара као резултат ове колоније.  

Познато је да је Гојко Стојчевић припремајући се за вечни живот и пре него 

што је замонашен управо овде у манастиру Благовештење, боравио у манастирима 

Вујан и Тројице. У манастиру Вујан, је после исцељења од тешке болести, 

изрезбарио и приложио манастиру дрвени крст са распећем на чијој је полеђини 

урезао „Манастиру Вујну, по исцељењу, приложи раб Божији Гојко 1946. године“. 

Њему у част и у знак поштовања према свему ономе што нам је показао и чиме нас 

је научио основали смо ову колонију и широм отворили врата идеји да се баш у 

Чачку нађе највећа колекција православних крстова. У то име позваћемо све 

заинтересоване као и младе људе, студенте уметничких академија у Србији и 

српским земљама и Српске православне цркве да праве или осликавају крстове 

како би их даровали колонији. 

Данас затварамо другу по реду колонију којој су приложена 4 дрворезна 

крста, проглашавамо најбољи крст по оцени жирија и додељујемо награду и 

захвалнице учесницима, а надамо се да ће сваке године пристизати све већи број 

крстова из свих православних земаља. Овога пута захваљујем овогодишњим 

учесницима колоније, Зорану Копривици, Стојану Топаловићу, Славиши Шибинцу 

и Слободану Копривици. 

Манифестација „Дани патријарха Павла“ је настала на темељима уметничко-

резбарске колоније „Крст патријарха павла“. Ова колонија ће бити трајно саставни 

део манифестације. А шта ће ту бити још од садржаја? Доста тога што треба да тек 

осмислимо у једној међусобној комуникацији и размени идеја како би 
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манифестација из године у годину била све садржајнија. Већ су се појавиле идеје да 

у оквиру садржаја буде и натпевавање црквених, варошких и црквено-варошких 

хорова, духовне вечери и др. 

Духовно уметничка манифестација „Дани патријарха Павла“ је настала и 

захваљујући благослову Епархије жичке, његовом преосвештенству епископу 

Јустину и Светом Архијерејском Синоду Српске Православне Цркве који 

дозволише коришћење имена патријарха Павла у имену манифестације. 

 Користим прилику да се захвалим прво ЈУ Туристичкој организацији града 

Чачка која је препознала идеју и уврстила је у свој програм за 2016., и која је 

носилац целокупне организације, руководству града Чачка што су уметничко 

резбарску колонију „Крст патријарха Павла“ за 2017. годину уврстили у свој 

програм. Захваљујем се Епархији жичкој. Његовом преосвештенству Епископу 

Јустину и Светом Архијерејском Синоду СПЦ што су дали благослов да 

манифестација носи име патријарха Павла. 

Захваљујем се члановима жирија Зорану Јуреш, академском графичару, 

Синиши Антићу, академском вајару, протојереју Аранђелу Даниловићу, 

архијерејском намеснику таковском и протојереју мр Небојши Дабићу. 

 Велика захвалност медијима који „умножавају и сеју добро семе које ће дати 

добар род“.  

 Градоначелнику Чачка посебна захвалност на препознавању вредности коју 

ова манифестација може да има, не само за град Чачак, и, како рече, за Кућанце, 

родно место патријарха Павла што апсолутно подржавамо. На њему и свима нама 

је велика одговорност да ова манифестацији заживи на начин достојан патријарха 

Павла и његовог дела, а за доробит нас и нашег потомства како би били БОЉИ 

ЉУДИ. 

Вама мати Михаила и вашем сестринству захвалност што сте дозволили да 

се данас саберемо у вашем дому, на овом светом месту где ће се људи, ако Бог да, 

овим поводом скупљати за вјеки вјеков. 

 На многаја љета!  

 

 

 

У манастиру Благовештење 

у Овчар бањи, на Крстовдан 2017. 

Драго Милошевић 

 


