
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Нека је срећна и Богом благословена данашња слава светог 
краља Милутина коме је посвећена ова наша мала катакомба 
овде у мачванском селу, и нек је срећна слава братству краља 
Милутина које је основано у његов спомен и у његову част. 
Краљ Милутин србски браћо и сестре, јесте један од краљева 
наших из лозе Немањића, праунук светог Стевана Немање, унук 
светога Саве и син светога краља Уроша I србскога. Србија је као 
држава била срећна и благословена онда када су њоме 
управљали свети краљеви и свети цареви. Онда је она била на 
путу Божијем и ходила путем Божијим вођена својим светим 
владарима. То што су они нама оставили браћо и сестре јесте 
непотрошиво благо, јесте благослов Божији који нас прати ево 
већ стотинама и стотинама година. Свети краљ Милутин је 
познат по томе, по своме јунаштву, по своме благочашћу, по 
својој побожности, по заштити вере православне. У његово 
време византијски цар Михаило Палеолог склопио је унију са 
Римом. Ујединио православље и римску папску јерес, али је 
главни борац против те уније био свети краљ Милутин србски 
који је одбранио православну веру на Балкану и у целоме свету. 
И свети краљ Милутин је заштитник вере православне, вере 
светосавске коју је он примио од својих предака и предао нама. 
Он се, када је постао краљ, заветовао Богу да ће колико година 
буде владао Србијом да ће толико цркава подигнути у славу 
Божију. И он је један од краљева који је најдуже владао 
Србијом, пуне четрдесет и две године и подигао је четрдесет и 
две цркве. Не само у Србији него и по другим православним 
земљама: у Светој Гори, у Солуну, у Јерусалиму, у Цариграду. 
Тамо где је имало потребе да се подигне храм и око њега често 
подизао и болнице, за сиромашне, за немоћне, за болесне, и 
тако је он своју милостињу штедро раздавао свима којима је 



она била неопходна и најпотребнија. Тако је свети краљ 
Милутин живео, у животу своме личном живео је веома 
скромно; испод царске одеће носио је подвижничке ланце али 
се пред странцима показивао у својој краљевској величини, 
онако као што доликује једном краљу. 

Ето браћо и сестре, томе нашем дивноме и светоме претку 
посвећен је овај овде мали храм, шатор, катакомба – како 
хоћете да га назовемо. Али ово свето место које се освећује 
светом литургијом Божијом, богослужењем и свакодневном 
молитвом, оно је и данас нас овде сабрало са разних страна из 
ближе и даље околине. Зашто? Привучени светошћу Јеванђеља 
Христовога, животом светог краља Милутина и благодаћу 
Божијом која на овом месту почива. Овим је православље у 
србској земљи, у земљи светога Саве и краља Милутина браћо и 
сестре, враћено у прве векове хришћанства када је права вера 
била гоњена од стране незнабожаца, од стране Јевреја и од 
стране разних јеретика. И данас је наша православна вера 
угрожена са разних страна, од лажних учитеља, од лажних 
спаситеља, од разних јереси и јеретика, екуменизма, папизма и 
осталих свих могућих које покушавају да праву веру упрљају, 
да је измене, да је униште на тај начин и тако да се створи нека 
међународна светска религија која треба да припреми пут за 
долазак непријатеља Христовога, за долазак антихриста. 

Ми смо сабрани овде у име Господа Христа, исповедамо веру 
коју смо примили од светих апостола, светих Отаца, светих 
Васељенских Сабора, преко светога Саве и краља Милутина, 
светог владике Николаја и оца Јустина Ћелијског. Ето ми смо на 
томе путу и на томе путу треба да останемо без обзира на све 
нападе, на све критике, на све лажи које се износе против нас. 
Треба да будемо сигурни да је ово тај пут, пут спасења, пут 
праве вере, пут који води у живот вечни ради чега смо и 



створени од Бога и послати у овај свет овде. Да овде живећи 
припремимо себе за Царство небеско, за живот вечни у Царству 
Божијем, у Царству Христовоме, тамо где се налазе наши свети 
преци на челу са светим Савом, са краљем Милутином и 
осталим светитељима из рода нашега. Да и ми чувајући њихову 
веру удостојимо се, када пођемо одавде, да нас Господ прими у 
своје Царство, да и ми са свима светима тамо славимо Оца и 
Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност.  

Амин.  

Нека је још једном срећна и Богом благословена данашња слава 
браћо и сестре. 


