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Браћо и сестре 

 

...Ево нас по пети пут заредом сабрани овде у манастиру Благовештење да 

започнемо светковину у славу човека који је за овоземаљског жвота постао светац. То 

чинимо како би смо као људи прошли кроз живот на земљи и били људи увек и на 

сваком месту без обзира на социјални и сваки други статус, веру, нацију, порекло, баш 

онако како нас је учио патрјарх Павле.  

Ми се сабирамо око њега и његовог дела да поправљамо себе, да се подсећамо на 

његово подвизништво, скромност, човекољубље. Ми се овим сабором прикључујемо 

колони људи који су препознали вредност дела патријарха Павла, који иду за њим, да 

баштине и славе вредности његова дела, да шире идеју добра које побеђује свако зло 

како би нам се, на том путу, диљем васељене, придруживали људи добре воље да сви 

заједно умнжавамо и узносимо оно што је највредније, што нам је својим живљењем 

показао Павле да је могуће и у 21 веку, да се на то угледамо како би достојанственије 

сви заједно прошли кроз живот на земљи. 

Ову светковину, овај сабор, смо започели 2016. године. За кратко време смо је 

утемељили, и из године у годину је унапређујемо. Основали смо и огранке 

манифестације, у Кућанцима месту рођења Гојка Стојчевића, у две Српске државе, 

Републици Српској и Црној Гори, а ако Бог да и у Призрену ћемо где је као епископ 

провео више од три деценије. Започињемо је у овом манастиру где се, за кратко време, 

дубоко укоренила, управо овде између Овчара и Каблара где се вековима, свакодневно 

умножавају молитве монаха и служе Литургије у славу Бога Оца и Господа нашега Исуса 

Христа и свих светих. Наш добри калуђер, епископ и патријарх вођен Божанском силом 

дође овде далеких четрдесетих година прошлог века из равне Славоније, а одавде, тих 

година, учини прве кораке ка вечном животу и непролазном царству Бога, Оца нашег 

заједничког. Отишао је тамо јер је живео по мери Оца, баш онако као и Син Божији кога 

је Отац послао да нама људима покаже пут којим треба да прођемо на земљи како 

бисмо и ми добили место у царству Оца када на крају дођемо пред Њега. Отац наш 

небески је ту могућност дао сваком људском бићу које дође на овај свет. Од нас зависи 

да ли ћемо је искористити. Патријарх Павле је то остварио пре окончања живота на 

земљи својим свакодневним Богоугодним поступањем увек и на сваком месту.  

Сабрали смо се овде да, подсећајући се на дело, живот по Јевађељу, патријарха 

Павла учимо од њега како би смо били бољи једни према другима, како би смо 

поступали као људи без обзира на место и ситуацију у којој се налазимо. Када би свет 

баштинио његово дело, не би било гладних, потлачених, не би се водили ратови, не би 

било освета и мржње, свет би био хуман, не би било ни овога зла што је задесило 

човечанство ове године, које нам не да да се сабирамо око онога што ће нас зближити и 

оплеменити већ нас отуђује, раздваја, дистанцира.  

Нека нас учитељ праведног живота, свети Павле патријарх Српски, вечно окупља 

и сабира око идеје БУДИМО ЉУДИ, а да његове речи не пролазе крај нас него кроз нас. 

Зато се, на почетку светковине посвећене њему прво сабирамо на овом светом месту, 

где је Гојко постао калуђер Павле и где је увек радо долазио до краја овоземаљског 

живота.  

Патријарх Павле је слава и икона свих људи добре воље.  

Резбарска колонија „Крст патријарха Павла“ која егзистира од 2016. године је 

била први корак ка успостављању манифестације, била је њена претеча. Ми, сви заједно 

сабрани на овај празник узносимо нове крстове у славу патријарха Павла, подсећајући 

се на његов овоземаљски живот по Јеванђељу што представља највећу вредност као и 
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чињеницу да је и сам изрезбарио крст 1946. године као знак захвалности Богу за 

исцељење. Тако је настао и Вујански крст патријарха Павла. Одушевљава ме чињеница 

да крстове израђују људи са пуно одушевљења и радости, знајући у чију част се раде и 

коме се приносе.  

На расписани јавни позив за учешће на колонији „Крст патријарха Павла“, ове 

године су се јавила четири учесника са по једним радом и то: Момчило Новаковић из 

Лесковца, Марко Л. Рогановић из Никшића, Никола Аранђеловић из Чачка и Стојан 

Топаловић из Лучана.  

Жири у саставу: Ђорђе Матијевић, дипломирани теолог, вероучитељ, Зоран 

Јуреш, академски графичар и Драго Милошевић, анализирали су приспеле радове. 

Након дужег већања и чињенице да се било тешко одлучити за избор једног, најбољег, 

крста, жири је донео одлуку да се награда додели за два рада. Одлучено је да се за 

најлепше урађен крст за 2020. годину прогласе радови Николе Аранђеловића и Стојана 

Топаловића, односно да се доделе две награде. Остали учесници колоније „Крст 

патријарха Павла“ за 2020. годину добијају захвалнице. 

Владика пакрачко славонски Јован и прота Драган Гаћеша, парох кућански, 

писмо о намерама које смо им упутили да се у Кућанцима оснује огранак манифестације 

дочекаше са највећим одушевљењем. Четврти дан по пријему писма потврдно 

одговорише без имало задршке. То је за мене и свију нас била велика подршка да смо 

на правом путу.  

Посебно ценимо посвећеност проте Драгана манифестацији. Није мала жртва 

превалити толике километре, не једном већ четири пута од 2018. године да дође у 

Чачак и увелича светковину у част Светог Павла патријарха Српског. То треба ценити. 

Зато имам изузетну част и задовољство да као предлагач, а што је одбора једногласно 

прихватио, да проти Драгану уручим посебну захвалницу за допринос утемељења и 

унапређењу манифестације „Дани патријарха Павла“ у Чачку са огранцима у 

Кућанцима, Никшићу, Гацку и Призрену... 

 

 

У Овчар Бањи, 27. септембар 2020 

 

 

 

 


