
28.09.2019. 
 
Положени венци на гроб народног јунака Јована Курсуле 
 
 

У оквиру културно – спортске манифестације „Курсулини дани“, која се 
традиционално одржава у августу, представници Друштва за неговање традиција 
ослободилачких ратова „Јово Курсула“, касарне „Јован Курсула“ из Јарчујка, као и 
представници Града и Месне заједнице Цветке, полагањем венаца на гроб Јовану 
Петровићу Курсули, одали су пошту народном јунаку.  

 
На велику Госпојину, 28. Августа 2019. године, у порти цркве у Цветкама, 

парастосом и полагањем венаца обележена је двеста шеста година од смрти 
Карађорђевог војводе. У име Града, венац на Курсулин гроб положили су 
помоћник градоначелника града Краљева Сретен Јовановић и члан Градског већа 
Радоје Томашевић. 

 
Присутнима се обратио председник Друштва за неговање традиција 

ослободилачких ратова „Јово Курсула“ Милан Матијевић истичући да, успомену на 
ову нашу националну легенду, о чијем лику и делу говоре многи писци, чувамо 
самим тим што смо његовим именом назвали многе школе, улице у градовима 
широм Србије, подигли споменике у његову част, као и што смо једну културно – 
спортску манифестацију назвали по овом јунаку. 

 
„Јован је био човек из народа, који је са народом ратовао у Првом српском 

устанку. Борио се у бојевима код Чачка и Карановца, на Руднику и на Мишару, на 
Сувом Долу и Црном Врху, у долинама река Лима и Увца. Учествовао је са својом 
коњицом у ослобађању Ужица, Ваљева, Нове Вароши, Сјенице и Лознице“, 
појаснио је Матијевић, па додао: 

 
„У јесен 1813. године, на Делиграду је био велики бој између малобројне 

српске војске и  надмоћније турске војске, у ком је Курсула тешко рањен. Под 
смртним ранама, његови саборци су га извукли из борбе и донели у Цветке, где је 
и сахрањен код Цветачке цркве брвнаре.“ 

 
Своје обраћање Матијевић је завршио нагласивши да је Курсула историјска 

личност чија дела и јунаштво представљају легенду која се памти и о којој се 
говори и два века након његове смрти. 

 
 
 
 
 
 


