
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Данас браћо и сестре велики празник посвећен ономе за кога је 
Господ рекао да је највећи рођени на земљи – светом Јовану 
пророку, Претечи и Крститељу Господњем, данас је његов 
рођендан. Света Црква у години зна за три рођендана и само 
три рођендана прославља свечано: рођендан Господа Христа – 
Божић, рођендан Пресвете Богородице – мала Госпојина и 
рођендан светог Јована Претече, то је данашњи празник 
Ивањдан. Али поред тога празника ми данас славимо и једног 
чудесног светитеља Божијега, из ових крајева иако не из 
нашега народа и нашега времена, светог Никиту Ремезијанског 
који је у првим вековима хришћанства био овде епископ у 
Ремезијани, то је данашња Бела Паланка недалеко одавде. Он 
је у историји Цркве познат као велики борац за чистоту 
православне вере, велики духовник, велики проповедник 
Јеванђеља Христовога и зато је Господ њега удостојио небеске 
славе и Царства небескога у коме он слави и даље Господа 
свога и нашега Господа Христа. Овде је некада била густа шума 
када је свети Никита био овде и по сведочанству једнога 
црквеног писца у тој шуми су боравиле само дивље звери и 
разбојници од којих је свети Никита правио монахе, боље 
речено преобраћао монахе, и они су од карактера који је био у 
њима опак као дивљих звери, они су постајали питоми као 
јагањци Христови. То су били ти плодови његовога рада овде 
као епископа. И овде до прошле године била је само ова кућа 
овде која је припадала нашем брату и пријатељу Радмилу 
Крстићу, који је дуги низ година носио идеју у своме уму и у 
своме срцу да овде обнови култ и празник светог Никите 
Ремезијанског. Он је њему посветио велику пажњу, изучавао 
његове списе и његове књиге и његово житије, трудио се дакле, 
да га поново врати и учини нашим савремеником. Уз то имао 
је и идеју и да овде у овоме крају подигне један духовни центар 
који би био посвећен управо томе дивном светитељу Никити, а 
који би се бавио оним чиме се и свети Никита бавио, то је 



проповедањем Јеванђеља Христовога, ширењем истине 
Христове и борбе против јереси које нарушавају ту истину 
Христову. Он је то дуго желео а ето Господ је услишио његове 
молитве и његове жеље и од прошле године овде се налази 
једна од наших катакомби посвећена управо данашњем 
светитељу светом Никити Ремезијанском. Овде су усељене у ову 
кућу, са његовом дозволом јер је то наменио и поклонио 
монаштву наше епархије, сестре које су овде наставиле свој 
монашки подвиг који су започеле раније у манастирима на 
Косову и Метохији, а наставиле га овде у овоме селу у месту 
недалеко од седишта где је био свети Никита епископ. 

Прошле године смо имали овде само обележавање тога дана 
сечењем славског колача. Ове године ево, хвала Богу, 
припремљена је капела посвећена њему у част и славу коју смо 
данас осветили, и ово је прва света божанска литургија 
извршена на овоме месту у славу Божију и у спомен и част 
светог Никите Ремезијанског. Испунило се оно пророштво 
Господа Христа, Његове речи да је Царство небеско као зрно 
горушичино које је најситније од свих осталих семена али када 
се посеје у земљу никне и израсте у велико дрво у коме птице 
небеске почивају и праве себи гнезда. И ово мало семе 
горушичино које је прошле године овде засејано ево порасло је, 
и ако дâ Бог разрастаће се и даље док се не испуни у 
потпуности оно што је брат Радмило замислио и зажелео да се 
овде створи један духовни центар који ће окупљати све оне 
који су гладни и жедни Бога живога и истине Његове. 

Нека би дао Бог молитвама светог Јована Претече, светог 
Никите Ремезијанског и осталих угодника из рода нашега 
српскога који су својим животима Богу служили, Богу угодили, 
да и ми наставимо овде наш подвиг, наше служење Богу и 
нашем роду на славу Божију и на спасење свих нас. Амин. 

Нека би дао Бог још много година у здрављу и весељу да 
дочекујемо овај велики празник. 


