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Празник Светог архиђакона Стефана у Храму Свете Тројице  
 

Трећег дана Божића, када Српска православна црква прославља првог 
мученика Цркве Христове ђакона Стефана, у Светотројичном храму у Краљеву 
Свету Архијерејску Литургију служио је Његово преосвештенство епископ жички 
Јустин, уз саслужење игумана студеничког Тихона, старешине Храма Свете 
Тројице протојереја-ставрофора Јована Ђорема, монаштва и свештенства Храма 
односно Епархије жичке.  
 Празнично молитвено сабрање употпунио је Хор Свети архиђакон Стефан, 
један од најстаријих хорова у Србији, који Светог Стефана слави као своју славу.  
 Светој Архијерејској Литургији је присуствовао градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић, са својим замеником и помоћницима, начелницом Градске 
управе, као и начелник Рашког управног округа, представници Полицијске управе, 
Безбедносно-информативне агенције, Школске управе, Опште болнице 
„Студеница“...  
 Уз честитке свима који прослављају Светог Стефана као крсну славу, а 
посебно члановима хора, градоначелник је истакао значај сарадње представника 
града и цркве и присуства градског руководства на Архијерејској Литургији на овај 
велики празник. 

„Ово је још један доказ да Црква и држава сарађују, и да ми, као 
представници и државе и локалне власти, треба увек да будемо уз свој верујући 
народ“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић. 

Верни народ окупљен на литургији присуствовао је и чину рукоположења 
ђакона Манастира Студенице у чин свештеника. 
 Његово преосвештенство епископ жички Јустин је, честитајући члановима 
хора славу, беседио о највећем празнику – рођењу Исуса Христа и значају који 
овај празник има.  
 „Драго ми је да су и представници нашег града и државе са нама, да живе и 
труде се у Цркви Божјој, да од Цркве Божје сви ми добијамо благодат, да растемо 
у Христу, да будемо савршени јер је савршен Господ Бог наш. Нека Господ Бог 
мира и свакога добра буде са свима нама, породицама вашим, отаџбином нашом, 
са свим људима који живе на свету, јер ми, као Црква Божја, желимо само мир. 

Добра воља, љубав, заједништво, поверење, јединство - треба да красе и 
нас православне хришћане. Нека Господ Бог буде са свима вама у све векове“, 
поручио је епископ жички Јустин.  
 
  


