
У име Оца и Сина и Светога Духа. 

Драга браћо и сестре, данас наша света Црква прославља једног дивног 
угодника Божијег из рода нашег, од наше крви, од нашег тела и меса, 
светог краља Милутина, једнога од светитеља из светородне лозе 
Немањића, који је међу њима истакнут многим врлинама и многим 
добрим делима. 

Свети краљ Милутин, који је владао земљом српском преко четрдесет 
година је показао своју љубав према вери православној тиме што је за 
онолико година колико је био на власти, исто толико цркава и 
манастира подигао у роду нашем, у славу Божију, а за добро свете 
православне Цркве. 

Његово свето тело, после упокојења, обрело се у туђој земљи и данас 
почива у граду Софији у Бугарској у великом поштовању, где и многи 
из Србије одлазе на поклоњење њему, посебно на данашњи велики 
празник, на његов дан. Исто тако, он се данас свечано прославља у свим 
његовим задужбинама које је подигао, као што је манастир Грачаница, 
манастир Бањска, Богородица Љевишка и остале његове задужбине, 
које су сачуване кроз дуги период турског робовања.  

Свети краљ Милутин, је једна од сјајнијих звезда на небу српског 
Православља и српског народа. Он је тај који је примио веру својих 
предака, које нам је утврдио свети Сава и остали Немањићи, али је он 
исто тако ту веру предао својим потомцима, својим наследницима и 
његово тело је сачувано нетљено у потпуности, што је доказ његове 
светости и благодати Божије која је у њему почивала за живота, која 
почива и данас. 

Од многобројних његових задужбина браћо и сестре, ево ми који се 
трудимо да останемо на путу наших славних светих предака, да 
останмо верни светосавској вери коју је свети Сава проповедао и 
утврдио у нашем народу, ми се сабирамо у овим малим катакомбама, 
уместо у оним дивним задужбинама, које су нам наши свети преци 
оставили, али то је Божија воља и Божија промисао тако допустио, не 
треба се због тога ни жалостити, ни туговати, него Богу благодарити, јер 
он је рекао: „Не бој се мало стадо, јер би воља Оца вашег да вам даде 
Царство!“ И заиста ми који се сабирамо по нашим катакомбама, 
прадстављамо то мало стадо верних следбеника светог Саве, светог 
краља Милутина, светог Николаја Жичког, светог Јустина Ћелијског и 
осталих светитеља који су Богу угодили.  



Данашње свето Јеванђеље такође говори да је Господ Исус Христос 
једини Спаситељ рода људског, јер је рекао: „Ја сам врата овцама, ко 
кроз мене прође биће спашен.“ Нема другог имена под небом и Сунцем 
којим се људи могу спасавати, сем имена Господа Исуса Христа.  

Зато браћо и сестре останимо верни нашој вери православној, останимо 
верни заветима светосавским у роду нашем, светом кнезу Лазару и 
краљу Милутину да бисмо се показали достојни њихови потомци и да 
би када пођемо одавде, а једног дана сви морамо поћи, да се нађемо са 
њима у небеској Србији и да тамо са свима њима и осталим 
светитељима Божијим славимо Оца и Сина и Светога Духа, кроза све 
векове и сву вечност.  

Амин.  

Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник, данашњи дан и 
ово свето место у којем смо се сабрали. 


