
СПКД „ПРОСВЈЕТА“ 

Проф. Радомир Вучковић, предсједник 

Ул. Немањина 5, Гацко 

Република Српска 

 

 

Поштовани господине Вучковићу, 

 

Почетком 2015. године, циркуларним писмом на неколико адреса јавних 

установа, установа културе и градоначелника, изложио сам идеју да се у Чачку 

организује вајарска Колонија „Крст и штап патријарха Павла“. Подстакнут чињеницама 

да у Чачку постоји резбарска колонија „Пастирски штап патријарха Павла“, да у 

манастиру Вујан који се налази на територији града Чачка постоји дрвени крст – 

рукорворина Гојка Стојчевића (световно име) односно патријарха Павла који је као 

искушеник у том манастиру направио крст који се данас тамо чува (Вујански крст 

патријарха Павла), да се патријарх Павле замонашио у манастиру Благовештење у 

Овчар Бањи код Чачка и да је свој овоземаљски живот проживио по Јеванђељу. 

Туристичка организација града Чачка је, на бази моје идеје да се оснује Колонија 

„Крст и штап патријарха Павла“ уврстила идеју у свој програм за 2016. годину што је и 

прихватила Скупштина града Чачка. Прву колонију смо, под називом „Крст патријарха 

Павла“ организовали током 2016. године што смо промовисали и окупљањем у Овчар 

Бањи, на Крстовдан (27.09.2016) године где смо поделили и награде за прве крстове 

који су урађени у оквиру прве колоније.  

Крстови који се донирају колонији у Чачку ће се трајно чувати у Народном 

музеју у Чачку. Идеја ми је била да колонија прерасте у манифестацију „Дани 

патријарха Павла“. 

У децембру 2016. године, Скупштина града Чачка је у Буџету за 2017. годину 

уврстила и ову колонију, са другим манифестацијама, под називом „Крст патријарха 

Павла“ што ме чини изузетно срећним и задовољним што се ова корисна идеја 

утемељила и што постоји већа нада да ће ово већ сутра прерасти у манифестацију 

„Дани патријарха Павла“. На томе ћу радити. 

Сматрам да би у јачању веза међу Србима и другима који припадају Српској 

Православној Цркви, уметничка Колонија (манифестација) „Крст и штап патријарха 

Павла“ дала немерљив допринос, слободан сам да вам предложим да се у Гацку 

(Република Српаска) формира колонија и да носилац буде СПКД „Просвјета“ (у 

сарадњи са Црквом и општином Гацко).  

Сматрам да блаженопочивши патријарх Павле који је својим Богоугодним 

овоземаљским животом, који је практично веза између нас и Христа, као што је Христ 

веза између нас и Оца нашега, који је цео овоземаљски живот провео на Христовом 

путу заслужио и ово му припада. 

Молим вас да размотрите ову идеју и да је, ако сматрате да би допринело 

подизању свести, културе, трајно уврстите у ваш програм. На тај начин би се годинама 

повећавао број крстова и штапова које бисте чували, у свом месту, на адекватан начин, 

организовали изложбе и манифестацију „Дани патријарха Павла“. 

У намери сам да напишем и правила Колоније, документ који би се потом 

размотрио од стране одговарајућих тела Колоније и на крају усвојио. То ћу урадити 

када ми време дозволи зашта ћу консултовати пријатеље којима је блиска умјетност и 

који подржавају ову идеју.  

За почетак би ваљало да, на време, обавестите уметнике који би направили прве 

крстове и штапове за 2017. годину.  



Имајући у виду чињеницу да сам истоветно писмо послао одбору СПКД 

„Просвјета“, у Никшићу, па, ако Бог да, да заживи ова идеја онда би се покренула 

иницијатива да се ове колоније (манифестације) у ова три места, у три државе где живе 

Срби и други православни хришћани, међусобно повежу.  

 

 

С поштовањем. 

 

У Чачку, о Божићу 2017. 

 

Проф. др Драго Милошевић 

Чачак 

 

 


