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У Ушћу освештан темељ храма посвећеног Сретењу Господњем 
 

Рударска варошица Ушће, на педесетак километара од Краљева, у недељу, 
4. октобра, свечано је дочекала освећење темеља за нови храм посвећен 
Сретењу Господњем. У присуству градоначелника града Краљева др Предрага 
Терзића, игумана Манастира Студенице Тихона, свештенства и монаштва 
Епархије жичке, бројних гостију и мештана, темељ будућег храма у центру Ушћа 
освештао је Његово преосвештенство епископ жички Јустин. 

Ка Господу су упућене молитве да благослови почетак градње цркве и да 
се, у славу имена Његовог, срећно отпочне и без икакве сметње успешно доврши, 
„да трудбеницима да успеха у свему и да послове њихових руку води и штити 
силом, дејством и благодаћу Светог Духа, да овом делу и његовим извршиоцима 
постави анђела чувара да отклања све противничке нападе - видљивих и 
невидљивих непријатеља, подари успех и за грађење мудрост и за довршење 
снагу...“  

Ономе који је почетак и крај, свештеници и верни народ помолили су се да 
буде почетак, напредак и довршење храма посвећеног Сретењу Господњем и да 
благослови осниваче и раднике и помогне делу руку њихових.  

Председник Црквено-грађевинског одбора за изградњу цркве Сретења 
Господњег у Ушћу Дејан Алексић истакао је неопходност изградње цркве јер се у 
Ушћу, како каже, млади венчавају, рађају се и крштавају деца.  

„Када ме, где год да одем, питају одакле долазиш, кажем да долазим из 
малог места са великим срцем и добрим људима. Ти добри људи су се данас 
окупили, желимо да Ушће напредује и да овај храм за кратко време буде завршен. 
Средства су прикупљена од добрих људи, претежно Ушћана и оних који су у 
иностранству. Наш свештеник Милован Крупниковић се много залагао и трудио да 
покренемо ову енергију и да се у Ушћу што пре овај храм заврши“, напоменуо је 
Алексић упутивши позив свим људима добре воље да помогну колико могу да би 
храм што пре био завршен, додајући да ће он бити потврда вере, љубави и мира: 

„Сви који подижу овај храм не подижу га у своје име и у своју славу, већ у 
име и у славу Бога Живога.“ 

Мештани, од којих су неки до старе, мале цркве у варошици, морали да 
пешаче и готово читав час, радују се изградњи Божјег дома у центру, који ће, кажу, 
бити понос и Ушћа и Ушћана.  

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је истакао да је ово 
велики догађај за све мештане Ушћа, али и околних места.  

„Верујем да ће ова црква веома брзо бити грађена, да ће брзо бити 
завршена и да ће сви мештани Ушћа и свих околних места моћи да долазе у њу 
јер, поред српског средњовековног Манастира Студенице, потребно је изградити 
још једну цркву која ће бити у урбаном делу насеља“, рекао је Терзић нагласивши 
лепоту и значај подизања новог храма подно средњовековне Студенице. 

Његово преосвештенство епископ жички Јустин сматра да је ово велики дан 
за цео крај, истичући да је храм потребан народу како би се у њему учио 
богољубљу и човекољубљу и да ту „узраста у меру висине раста Христова“.  



„Хоћемо да Царство небеско оприсутнимо овде на земљи, да буде воља 
Божја, како на небу, тако и на земљи. Да влада мир, љубав, разумевање, да буде 
братољубља, да живимо у слози, уједињени и сједињени у име Свете Тројице. 
Нека је ово за почетак, а даће Господ Бог да се у овоме светоме храму свршавају 
свете литургије, свете тајне Божје, кроз које ћемо се ми усавршавати, обожавати и 
узрастати, јер на то смо призвани - да растемо, да се усавршавамо и да будемо 
они који управљају овим светом јер, човек када посрне, и читава природа страда. 
Зато смо ми одговорни и за себе и за природу и за будући наш живот“, рекао је 
владика.  

Он је пожелео да Господ Бог да успеха у раду свима онима који ће бити 
ангажовани на изградњи храма и трудити се да он угледа светлост дана, буде 
освештан и дат на употребу и коришћење верном народу.  

„Сви имају потребу да погледају овај храм, јер овде пролази пут, људи иду 
да завршавају своје послове. Када погледају и виде храм и крст на њему - то је 
њима увек била утеха и одмор. Зато ће ово место бити свето место јер су га воде 
студеничке, као и благодат Манастира Студенице, обилно запљускивале. Нека 
Господ Бог буде милостив нама, да нам опрости све, да нам да снаге“, поручио је 
епископ жички Јустин обраћајући се Ушћанима, који су дуго чекали на свој храм.  

Поводом освећења темеља нове богомоље у Ушћу, у уметничком делу 
програма наступили су чланови KУД „Студеница“. 


