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Краљево у литији и молебану за подршку страдалној Цркви у Црној Гори 
 

На Богојављење, у недељу, 19. јануара 2020. године, у нашем граду су 
одржани литија и молебан за очување светиња и подршку страдалној Цркви у 
Црној Гори, у организацији Српске православне цркве – Епархије жичке, са 
благословом Његовог преосвештенства епископа жичког г. Јустина.  

Молитвеној подршци су се, поред монаштва и свештенства Епархије жичке, 
као и бројном верном народу, придружили и представници локалне самоуправе - 
градоначелник Краљева др Предраг Терзић, са својим замеником, помоћником, 
представницима градске Скупштине, одборницима и другим сарадницима, као и 
начелник Рашког управног округа Небојша Симовић.  

Литија је, праћена пригодним песмама, у 16.00 часова, од Цркве Свете 
Тројице кренула Омладинском улицом, поред Споменика српским ратницима 
палим за слободу отаџбине 1912–1918. године, Улицом Милоша Великог, потом 
Војводе Путника и Доситејевом улицом до Храма Светог Саве, где је Његово 
преосвештенство епископ жички Јустин, уз саслужење свештенства и монаштва 
Епархије жичке, служио молебан.  

Како је, испред Храма Светог Саве у беседи казао архијерејски заменик 
протојереј-ставрофор Љубинко Костић, у молитвеној литији, молитвеном ходу, 
сабрани у Христу, „окупили смо се да се помолимо Господу Богу, да узнесемо 
топле и благе молитве за нашу браћу у Црној Гори, који се налазе у тешким 
искушењима, где им је угрожено право на слободу поседовања и чувања заветних 
светиња, вековних светиња предатих од Светог Саве, Јована Владимира, светих 
Немањића и осталих светих Божјих људи до данас“. 

Отац Љубинко је истакао да је сабрање организовано у циљу пружања 
духовне подршке народу у Црној Гори да истрају у ономе за шта се и сами моле – 
да буду свој на своме, да своје светиње чувају и очуване предају млађим 
поколењима у наслеђе, на чување, што је њихово неотуђиво право, од Бога дато.   

„Сабрани смо да се помолимо и за оне који устају и дижу руку на светиње. 
То није добро. Од Бога се отети не може. Молимо се Господу Богу да срца и умове 
тих људи просвети, облагороди, ублагоразуми, да се с покајањем врате у 
заједницу, у крило Цркве родитељке, да заједно славимо Господа. Молимо се да 
их обасја богојављенска светлост... да живимо у миру, љубави и слози“, поручио је 
свештеник Костић. 

Након молебана „многострадалној и обесправљеној браћи у Црној Гори“, 
Његово преосвештенство епископ жички Јустин је, беседећи у препуном Храму, 
истакао да ми нисмо могли да бирамо када ће нас ово зло задесити.  

„Али знамо да ми хришћани увек морамо да будемо спремни јер дани 
нашега живот овде на земљи нису наши, дани су избројану и у рукама су Божјим. 
Зато знамо да смо дужни да молитвом призивамо благодат Божју на нас, на 
породице наше, на отаџбину нашу, на народ наш. Знамо да искушења нас у 
царство небеско воде. Господ Бог каже - ко претрпи до краја, тај ће бити 
спасен“, поручио је владика.   

Он је нагласио да су ово дани велике радости и да је ова молитвена 
потпора организована на празник светлости, Богојављење, када су се на реци 



Јордану јавили и Бог Отац и Бог Син, који се крштава, и Дух Свети - у виду голуба, 
а уочи празника Светог Јована Пророка Претече и Крститеља, највећег рођеног од 
жене, за истину пострадалог, пријатеља Христовог.   

Владика је нагласио да је много искушења и страдања било у историји наше 
Цркве, али да је све прошло.  

„И ми преживљавамо такво једно страдање. И сигурно - проћи ће. Само је 
важно да се ми у том страдању определимо за праву ствар и да будемо на правој 
страни - тамо где је Господ Бог“, поручио је Његово преосвештенство епископ 
жички Јустин.   


