
6/7. јун 2020. 
Град Краљево и Црква Свете Тројице прославили славу: свечана литија прошла 
градским улицама 
 

У навечерје празника Силаска Светог Духа на апостоле, Педесетницу, 
Тројицу, вечерњом службом и славском литијом, град Краљево и Црквена 
општина при Храму Свете Тројице започели су прославу своје славе, у спомен на 
велики празник, који представља рођендан хришћанске Цркве. 

Правећи симболичан круг улицама града како би га заштитила од сваке 
несреће, литија је застала код Духовног центра „Владика Николај Велимировић“, 
где је освештан запис - заштитник града. Упућена је молитва да Господ Бог спаси 
град и житеље његове, преосвештеног епископа Јустина, „молитва за благоверни, 
христољубиви и православни род наш, његову моћ, победу, одржање, мир, 
здравље, спасење, и да му Господ Бог нарочито да напредак и потпору у свему и 
да покори под његове ноге сваког непријатеља и противника“.  

Литија је потом застала на Тргу српских ратника, код Споменика српским 
ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918, где је читана молитва за „слуге 
Божје, војсковође, војнике, који живот свој положише на бранику отаџбине, за крст 
часни и слободу златну“ у свим биткама и ратовима, све до наших дана.   

Код зграде Градске управе, упућена је молитва „за све житеље града, за 
градоначелника и сараднике, за милост, живот, мир, здравље и спасење њихово“. 

По повратку у порту Храма Свете Тројице, саграђеног 1824. године на месту 
на коме је, према народном предању, кнез Милош Обреновић ноћио уочи боја и у 
сну обећао Богу да ће, ако победи Турке и српски народ ослободи ропства, на том 
месту саградити цркву, након благосиљања петохлебнице, верном народу је 
беседио архијерејски заменик протојереј-ставрофор Љубинко Костић.  

„Молимо се да свеблаги Господ ниспошље сву пуноћу благодати Духа 
Светога на све нас, на наш град, све наше људе, и да свако са том пуноћом 
благодати у свом позиву учини најбоље, највише и најлепше што може за наш 
град, народ, целу државу. Потрудимо се да свако од нас испуни задатак на послу 
на коме се налази и осетићемо како се снага и сила Духа Светога излива на све 
нас, остаје са свима нама, крепи нас и снажи у свим животним и пословним 
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У вечери уочи празника, градоначелник Краљева др Предраг Терзић је 
свештенству Храма Свете Тројице и суграђанима честитао славу, подсетивши на 
то да је, уз обележавање Имендана и Kраљевдана, градска слава један од веома 
значајних празника нашег града. 

„Вечерас смо заједно са Војском, Полицијом, представницима свих 
институција града Kраљева, али на првом месту са нашим суграђанима, прошли 
градским улицама, а ја позивам Kраљевчане да на славу града Kраљева дођу у 
Цркву Свете Тројице како бисмо сви заједно присуствовали литургији“, рекао је 
градоначелник истакавши да заједништво, које су наши суграђани показали у 
тешким тренуцима за нама, и у доба славља треба да нас краси. 

Протонамесник Александар Јевтић је подсетио на то да се празник Силаска 
Светог Духа на апостоле налази у циклусу од 50 дана након Васкрсења и да десет 
дана између Вазнесења и Педесетнице подсећају на неизвесност апостола који су 



чекали да Господ испуни обећање и пошаље им Духа Светога. Наиме, после 
Христовог вазнесења ученици су остали у Јерусалиму и, у једној соби на Сиону, 
често се окупљали и заједно молили Богу очекујући обећаног Утешитеља, Духа 
Светога, који од Оца исходи. Били су заједно на Педесетницу, кад је хука 
испунила кућу и показали се огњени језици који су се спустили на њих. Изашавши 
на кров куће, проговорили су и проповедали окупљеном народу језицима које до 
тада нису знали, тако да су их сви окупљени, и Јевреји и иноверни, разумели. Три 
хиљаде људи на овај дан поверовало је проповеди апостола и крстило се. Овај 
дан се сматра даном рођења Цркве Христове. 

„Вечерња служба и литија већ прерастају у традицију у Kраљеву, а могло би 
се рећи да литије пројављују космички карактер. Зато би наши суграђани, као и 
мештани других градова, када су у њиховим местима славе, требало да знају 
важност храмовне славе како би наш духовни живот имао основ да носи друге 
неизвесности живота. Дух Свети који силази на Цркву управо је духовна потпора“, 
рекао је протонамесник честитајући славу суграђанима и пожелевши да се што 
чешће и у што већем броју виђамо у храмовима. 

 
Свету архијерејску литургију у Храму Свете Тројице, на дан празника, уз 

саслужење свештенства и монаштва Епархије жичке, служио је Његово 
преосвештенство епископ жички Јустин. Владика је беседио о значају празника 
којем је посвећен Храм Свете Тројице.  

„Данас нас је Дух Свети сабрао у овај храм, да се обучемо у силу са висине, 
јер сви смо приликом крштења и миропомазања примили Духа Божјег. У овом 
свету је тешко опстати и бити човек, удаљавали смо се много пута од Господа 
Бога. Данас је дан када иштемо Духа Утешитеља, Духа Истине, Духа Мудрости, да 
нас подржи, да нас оснажи, да нам да оружје кроз Свете Тајне у Цркви Божјој, које 
су користили светитељи Божји, који су њиме задобили светост, спасли се. Свако 
ко се спасао од греха, смрти и ђавола, тамо је где су свети, а ако смо тамо где су 
свети, онда смо и ми свети“, поручио је владика Јустин нагласивши да Дух Свети 
чини оно што је на корист и спасење наше и поручивши: 

„Нека Господ Бог Отац, Бог Син и Бог Дух Свети, Тројица нераздељива, 
једносушна, буде са свима нама, да нас води и руководи и да нам помогне да у 
овом узбурканом свету нађемо мир и покој душама нашим, да нам да разум, 
премудрост, смирење, љубав, трпљење и све божанске врлине. Господ мира и 
утехе нека је са свима вама.“ 

Епископ Јустин је чином протонамесника одликовао јереја Мирољуба 
Попадића, а ђакона Милутина Балтића чином протођакона. Братство Храма Свете 
Тројице даривало је крст блаженопочившег патријарха Павла суграђанину Обраду 
Лазовићу - за несебичан труд који годинама чини у старом краљевачком храму.  


