
У име Оца и Сина и Светога Духа, 

Велики је ово дан браћо и сестре, и велики празник, када 
славимо рођење светог Јована Пророка и Претече и Крститеља 
Господњега, „највећега рођеног од жена“, како што каже Сам 
Господ за њега. Али, поред тога празника, кога славимо у свим 
нашим храмовима, данас славимо и једнога дивнога светитеља, 
пореклом из овога краја, који је у нашем народу на жалост мало 
познат, а то је свети Никита Ремезијански, владика ремезијански.  

Ремезијана, то је Бела Паланка, данашња, недалеко одавде. 
Одатле је родом и отуда и његов епитет ремезијански. Тај Светитељ 
Божји живео је пре петнаест и више векова, оставио је иза себе 
дубокога трага, оставио велике богословске списе своје, оставио 
песме у славу Бога Вишњега, оставио је једну дивну песму која се 
пева на великим свечаностима, „Тебе Бога хвалим“. И заиста, он је 
Бога хвалио својим животом, својим речима, својим учењем и 
целим својим бићем. Али, будући да је он живео у тада Римском 
царству, писао је на латинском језику и зато је мало познат у 
нашем народу.  

Ова данашња слава овде, у овом новом, ако Бог да, 
манастиру њему посвећеном, у овој нашој новој катакомби, јесте, 
можда, усуђујем се рећи: прва прослава његовога празника на 
овако један свечан и величанствен начин у нашој земљи. Даће Бог 
да не буде и последњи.  

Данас је бачено оно мало горушично семе у земљу, које када 
се разрасте, каже Свето Писмо, постаје велико дрво да у њему 
птице небеске свијају своја гнезда.  

Нека би Господ по милости својој и по молитвама светог 
Никите, благословио ово свето место, благословио овај нови 
манастир, његово сестринство, мати Митродору и њене сестре и 
брата нашега, господина Радмила, који је поклонио овај дом свој 
овде, за почетак овога новога манастира.  

Он је том идејом да овде нешто створи живео тридесет 
година. Он је имао идеју, имао је жељу, имао је замисао, али је 
тешко било да почне реализација тога. Ево, по милости Божјој Бог 



је благословио, нашао се начин, како то Бог зна! Да његова жеља, 
његове молитве, његова замисао буде реализована, спроведена у 
дело. И овим данашњим слављем овде удара се камен темељац 
тога новога манастира, који ће бити недалеко одавде, ако Бог да, 
да се разрасте у један велики духовни центар, научни центар, у 
коме ће се проучавати дело и богословске науке светога Никте и 
где ће се име Божје славити у све будуће векове.  

Нека је свима који сте дошли на ово прво славље, данас овде 
уприличено, нека је благослов Божји и молитве светога Никите са 
вама. 


