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Молитва за град и његове житеље – обележена градска и слава Храма Свете 
Тројице 
 

Молитва „да град буде сачуван од глади, помора, земљотреса, потопа, 
пожара, покоља, најезде туђинаца и међусобног рата и да благи и човекољубиви 
Бог буде милостив и предусретљив, да одврати сваки грех уперен на нас и избави 
нас од праведне своје претње и да нас помилује...“ упућена је из краљевачког 
Храма Свете Тројице 15. јуна, у навечерје великог празника – Свете Тројице, 
Духова, које прослављају Црквена општина при Храму Свете Тројице и Град 
Краљево.  

Празнично вечерње у готово два века старој Цркви Свете Тројице, знамењу 
нашег града још из 1824. године, служио је Његово преосвештенство епископ 
жички господин Јустин уз саслужење старешине Храма протојереја-ставрофора 
Јована Ђорема и свештенства Епархије жичке.  

Носећи заставе града Краљева, Републике Србије, крст, барјаке и иконе, 
свечану литију су из Цркве Свете Тројице повели представници Војске, Полиције, 
Жандармерије, за њима су следили малишани из КУД „Абрашевић“, чланови 
црквеног хора, а за њима представници Цркве, Града, верни народ... У дворишту 
Духовног центра „Владика Николај Велимировић“ је освештан запис који је, према 
веровању, заштитник града. Литија се потом зауставила на Тргу српских ратника 
код Споменика српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918, потом 
код спомен-обележја погинулима у ратовима од 1991. до 1999. године на Тргу 
Јована Сарића, те се Улицом цара Душана вратила у порту Цркве Свете Тројице, 
симболично затворивши круг. 

Како је истакао свештеник Александар Јевтић, литије су стари хришћански 
обичај који је пројављивао космичку димензију хришћанства и треба да покажу да 
се догађаји спасења не одвијају само у порти цркве, већ су ствар целог града.  

„Сви би требало да схватимо да литије нису неки протоколарни или 
симболични чин, већ суштински догађај нашег учешћа у животу цркве. Као што се 
свако труди да на дан своје славе буде у свом дому, грађани Kраљева требало би 
да се труде да буду у свом заједничком дому – храму Божјем. Силазак Светог 
Духа на апостоле је конститутивни догађај у животу цркве, неки га чак описују и 
као рођендан цркве, јер је Христос обећао приликом Вазнесења да нас неће дуго 
оставити саме, већ да ће послати Духа Светог, што је и учинио десет дана након 
Вазнесења“, објаснио је свештеник Јевтић. 

Поздрављајући градоначелника Краљева др Предрага Терзића и његове 
сараднике, представнике Војске, Полиције, Жандармерије, часно свештенство, 
вернике, Његово преосвештенство епископ жички Јустин је рекао: 

„Ова литија коју смо данас извршили ходећи улицама града Краљева, тај 
мали труд који смо себи дали у задатак, даће нам велику благодат и велику 
радост, јер оно мало што учинимо за Господа, Господ нам стоструко узвраћа. 
Педесети дан од Васкрсења Господа Христа, или Света Педесетница, када ми 
православни хришћани који у Цркви Божјој добијамо Духа мудрости, у којој се 
трудимо да превазиђемо људске слабости, да задобијемо истинску љубав, 
истинско братољубље, да нам Господ Бог просвети таму, да нас посети, да уђе у 



нас и да постанемо једнаки његовим ученицима, следбеницима и исповедницима. 
Сви који сведоче Христа практично су призвани и на мучеништво. Није 
мучеништво само да дамо живот свој сада и овог тренутка, него је да реч коју је 
Господ Бог нама усадио одржимо до краја. А Господ каже – ко претрпи до краја, 
тај ће бити спасен. И ко одржи реч моју, то је истински и верни слуга мој“, поручио 
је владика жички Јустин завршивши речима: „Нека Господ Духом Светим нас 
закрили и обуче нас у силу са висине да можемо да се одупремо свим невољама 
и свим тешкоћама које овде у овоме свету сусрећемо. Господ Бог мира, утехе и 
милости нека буде са свима нама. Амин.“  

Честитајући свима који славе празник посвећен догађају који се десио 
педесети дан по васкрсењу Христовом, Свете Тројице, које се обележавају три 
дана, градоначелник Kраљева др Предраг Терзић је поручио: 

„У овим тешким тренуцима, када је на територији града Краљева 
проглашена ванредна ситуација, важно је да јача солидарност међу грађанима 
Краљева. Да они који су поплављени имају подршку оних људи нису имали ту 
несрећу и да се сви заједно боримо против недаћа које су нас снашле и да се 
трудимо да учинимо бољим живот за све грађане Kраљева.“ 

 
У Недељу Свете Педесетнице, 16. јуна, Светом Литургијом је обележен 

један од највећих хришћанских празника, Духови, слава Храма Свете Тројице и 
града Краљева. На Литургији, коју је служило братство Храма предвођено 
старешином протојерејем-ставрофором Јованом Ђоремом односно протојерејем-
ставрофором Љубинком Костићем, освећен је и преломљен славски колач.  

У име архиепископа жичког господина Јустина, протојереј Костић је 
поздравио заменика градоначелника града Краљева Вукмана Ракочевића и верни 
народ окупљен на Литургији и честитао славу Храма и Града Краљева, уз 
подсећање да захвалимо Богу и да се „свагда радујемо Господу“.  

„Васкрсли Господ који се вазнео на небеса није нас оставио сироте, испунио 
је обећање, на данашњи дан послао свог Пресветог Духа на своје свете апостоле 
и ученике, а преко њих, до данашњег дана, на сваку крштену душу Божју. Господ 
жели да се сви спасимо и дођемо у познање истине и осетимо лепоту Царства 
његовога. Трудимо се да сачувамо благодатни дар Духа Светога који смо добили 
као залог на крштењу, да се својим животом на земљи ми не одвојимо од Божје 
благодати, већ да нас она прати у свим данима живота – порука је данашњег 
празника“, рекао је отац Љубинко. 

Старешина Храма отац Јован Ђорем је у име братства светог храма 
поздравио окупљене у молитви и благодарио што су дошли. 

„Генерације наших предака су веру веровале и славу славиле, са овога 
места Богу се молиле. Молим Бога за здравље вас, ваших укућана, вашег рода и 
порода, потомства овога града и свих оних који управљају њиме... Даће Бог да се 
увек овде окупљамо, да и ми будемо добар пример будућим генерацијама. Нека 
Бог сваку вашу, ма и најмању, жртву види и благослови, и стоструко награди, у 
здрављу, миру, весељу, напретку, у овим тешким временима када су вам 
најпотребнији слога, љубав, разумевање и топлина породична гнезда“, поручио је 
отац Ђорем. 


