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Позвани смо да чинимо сагласно своме звању, онолико колико можемо и колико нам је 
Бог дао. Ни мање, ни више, а оно што ми не успемо да учинимо, то остаје да учини 
Господ и надопуни наше недостатке. 

Патријарх Павле 
...... 
У име Оца и Сина и светога Духа 
 
Драга браћо и сестре 
 

Св. Отац Павле, добри и Богоугодни искушеник Гојко Стојчевић, калуђер, 
епископ и патријарх Српски Павле, Божијом промисли сабра нас, на овај свети дан, 
овде у манастиру Благовештење, који је био његов дом док је ходио земљом. Данас је 
његов дом вечно и непролазно царство Оца нашег и творца свега видљивог и 
невидљивог. И овог пута смо се окупили на дан када је патријарх Макарије поставио 
Часни Крст на узвишење да га народ види (уздизање, воздвижење), а који је пронашла 
царица Јелена, мајка цара Константина у Светој Земљи. И ми данас, узносимо дарове у 
славу човека који нам је приближио Христа, који нам је приближио Јеванђеље. 
Узносимо и крстове које су наши суграђани са пуно љубави резбарили да би их 
принели, а ми сви заједно сабрани узнели у славу човека који је увек, у свакој прилици 
и на сваком месту поступао по мери Оца нашега Небеског и Сина Његовог кога нам је 
Отац наш послао да нам својим примером, својим животом сведочи оно што Отац наш 
тражи од нас како бисмо заслужили живот вечни.  

Наше сабрање које смо назвали манифестација „Дани патријарха Павла“ има 
само један циљ; да се окупљамо, да се подсећамо на дело патријарха Павла, на његово 
живљење и чињење, а све како бисмо поправљали себе и како бисмо поступали као 
људи УВЕК, НА СВАКОМ МЕСТУ, У СВАКОЈ ПРИЛИЦИ И У СВА ВРЕМЕНА док смо на 
земљи.  

Није Павле користио трон да би стицао било какву корист за себе. Њега је Отац 
поставио на трон патријарха Српског да бисмо га сви видели и да би нам својом 
Божанском светлошћу осветљавао путеве који воде ка царству вечног живота. Зар 
није Божији дар што је послао баш њега, да нам покаже пут, да бисмо учећи од њега и 
обнављајући Јеванђеље чинили добра дела која би нам отворила врата Царства 
Небеског? Сијао је пуноћом читавог свог бића, бдио над нама у најтежим временима, 
молио се и за нас и за непријатеље наше. Говоре са трона није држао нама, а да по њима 
и сам није поступао.  

Нисмо толико слепи да не видимо шта је чинио човек човеку и у даљој и ближој 
прошлости, а што чини и данас, нажалост. И све ће тако бити док још више не будемо 
приближили себи Христа и Јеванђеље. А ми смо имали велику срећу што смо били 
савременици патријарха Павла који је у најтежим временима својом речју и делом 
мирио завађене, тешио ожалошћене, молио се за отуђене и посрнуле. Зар није он 
највећи ДАР БОЖИЈИ? Привилегија је била бити савременик таквог човека. Зато је и 
част али и обавеза да о томе сведочимо генерацијама. Дакле, наше сабрање нас 
подсећа да се угледамо на човека који је поступао онако како Отац наш небеки од нас 
очекује. 

Ми данас, овде сабрани, симболично отварамо „Дане патријарха Павла“ у Чачку 
са огранцима у Кућанцима, Гацку, Никшићу и Призрену. Отварамо их заједно са нашом 
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браћом из Хрватске, а уз подршку наше браће и сестара из Републуке Српске и Црне 
Горе који нажалост нису, из објективних разлога, могли данас да дођу.  
 ....... 
 Колонија „Крст патријарха Павла“, као претеча манифестације „Дани 
патријарха Павла“ је један од основних садржаја манифестације у Чачку. Уметници 
који се баве дрворезом, резбаре крстове и приносе их колонији, а ми их, сабрани на 
овом месту и на овај дан, где је искушеник, калуђер, епископ и патријарх Павле често 
боравио, узносимо њему част. 

....... 
 
У Благовештењу, 27.9.2021 

Драго Милошевић 


