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Света архијерејска литургија у Храму Светог Саве у Краљеву  
 

Свету архијерејску литургију у Храму Светог Саве у Краљеву, у недељу, 31. 
маја, служио је Његово преосвештенство епископ жички Јустин, уз саслужење 
свештенства Храма. Том приликом, обављено је и рукоположење у чин презвитера, 
а после литургије освештани су и новоизграђена црквена продавница и горионик 
за паљење свећа, у непосредној близини Храма.  

Светој литургији је, поред бројног верног народа, присуствовао и 

градоначелник града Краљева др Предраг Терзић.  
Беседећи о празницима за нама и светима које ће Црква тек празновати, 

Његово преосвештенство епископ жички г. Јустин је, између осталог, рекао: 
„Духом Светим све у Цркви бива. Данас сте присуствовали рукоположењу у 

свештенички чин слуге Божјег јереја Александра. Тиме Господ Бог показује да је и 
даље са нама. И даље је свештенство присутно у Цркви, и даље Дух Свети дела у 
Цркви и тим Духом Светим све освећујемо, све уздижемо, свему дајемо смисао и 
светлост.“ 

Како је истакао владика, користећи нови горионик верни народ ће, када је 
зима и када је лоше време, бити закриљен.  

„Али остаје и даље да ваша молитва треба да буде ватрена, без обзира на то 
да ли лагодно живимо, да ли палимо свеће у просторији или у некој пећини или у 
гудурама земаљским. Свеједно је како то радимо, важно је коме приносимо дарове - 
једном истинитом Богу“, поручио је владика жички Јустин и честитао данашњи дан 
и сабрање у Храму, додавши:  

„Напредујемо, полако али сигурно у току зиме радио се и живопис, сада на 
пролеће настављамо даље, горионик за свеће са продавницом је завршен, радимо 

звоник, црквени дом и, корак по корак, редом испуњавамо оно за шта нас је Господ 
Бог призвао и позвао – да чинимо дело његово и све што чинимо да чинимо у име 
његово, у име Оца и Сина и Светога Духа. Благослов Божји, љубав и мир Господа 
Бога и спаситеља нашега да буде са свима вама. Амин.“  

 
 

 


