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Краљевданска беседа 
 

Поводом Краљевдана - Дана града Краљева, Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани“ и Епархија жичка организовали су програм, у оквиру кога је, поред 
традиционалне краљевданске беседе, представљена и монографија „Жичка 
епархија: осам векова светосавског континуитета“.  

У краљевачкој Библиотеци, названој по првовенчаном српском краљу, 
беседио је Његово преосвештенство епископ жички г. Јустин, који је у свом „Слову о 
Симону Монаху“ указао на јаз настао у стихији времена, обликујући у савременом 
човеку индивидуализам, насупрот јединству Симеона, Саве и Симона, у којем су 

подизали народ, духовно и физички. Како је истакао, живот - буран, али до краја 
прожет духовним садржајима, Стефан Немањић је завршио у потпуној смерности, а 
брат Сава, његов највећи ослонац, замонашио га је у последњим тренуцима живота. 
Према казивању епископа, Стефанови животописци су истицали његово васпитање 
у доброј вери, савршеној побожности, као човека који се уздао не у своју, већ у силу 

Бога. Био је један од најдаровитијих људи међу свим владарима из куће Немањића, 
могао је да се похвали и литерарном даровитошћу и владарским вештинама. О 
аутентичности његове личности говоре и догађаји који су обележили његову 
владавину - два најзначајнија догађаја у историји нашег народа – добијање 
краљевске круне 1217. и проглашавање аутокефалности Српске православне цркве 
1219. године.  

Владика је пожелео да нам Господ да мудрости као нашим претходницима 
како бисмо, као и они - љубављу, трудом и залагањем, сачували многоцени бисер 

поколењима после нас.  
Капитално издање Епархије жичке, монографија „Жичка епархија: осам 

векова светосавског континуитета“, аутора др Драгољуба Даниловића и Гордане 
Гаврић, објављено је прошле године поводом обележавања осам векова 

аутокефалности Српске православне цркве. У седам поглавља првог дела, под 
називом „Осам векова манастира Жиче, седишта архиепископије и епархије”, др 
Драгољуб Даниловић даје хронологију догађаја успостављања и развоја Епархије 
жичке. Други део, који је Гордана Гаврић посветила сакралном наслеђу Жичке 
епархије, сабира знање о историјату и архитектури манастира и најзначајнијих 
цркава на подручју Епархије.  

Поред аутора, о монографији је говорио и научни сарадник Историјског 
института у Београду др Владета Петровић.  

Свечаности поводом Краљевдана у Народној библиотеци „Стефан 

Првовенчани“ присуствовао је градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, 
као и умировљени епископ захумско-херцеговачки и приморски Атанасије Јевтић, 
свештенство и монаштво Епархије жичке, бројни Краљевчани. 

 


