
Браћо и сестре, захваљујем се оцу Науму на оваквим лепим 
речима за празник и честитку, за наше крсно име Светог 
Николаја. Ја бих желео кратко још да задржим вашу пажњу 
да вам кажем неколико речи. Свети Владика Николај 
Лелићки и Жички, у једној својој беседи је рекао, да смо сви 
ми људи потомци краљева и царева. Ако пођемо назад по 
генеологији нашој, негде ћемо наићи на неког нашега 
претка који је био краљ или цар. Ако га и не нађемо, имамо 
Цара небескога, чији смо ми синови, чији смо ми потомци, 
јер нас је Он створио, увек из небића у биће, даровао нам 
разумну душу, даровао нам живот вечни и све остало. Но, 
ако и нисмо сви директни потомци неких царева у нама 
постоји једна особина краљева и царева, постоји део 
њиховога духа а то је задужбинарство.  

Сви наши краљеви и цареви из лозе Немањића, и са других 
страна без обзира да ли били Обреновићи, Карађорђевићи, 
Петровићи или не знам који, овај, сви су они имали тај дух 
задужбинарства, јер су подизали и градили задужбине 
широм земље Српске, па и ван њених граница као што је 
Свети краљ Милутин градио и у Солуну, и у Јерусалиму, и 
на Светој гори и свуда.  

Данас, хвала Богу имамо људи у којима почива дух наших 
Светих предака, дух наших краљева и царева, дух 
задужбинарства. Овај храм у коме се налазимо, то је 
задужбина нашега брата Милоја Стевановића, његове 
супруге Наде и њихове деце, њихове породице. И има још 
таквих али ћемо о њима рећи пригодом, када будемо у 
њиховом храму. А хоћу да кажем да Епархија 
рашко-призренска и ако у Егзилу у прогонству, она дубоко 
цени ту љубав коју наши поједини Хришћани показују 
према својој вери и својој Цркви, боре се за чистоту вере, 



али и за њено благољепије, украшавање Светих храмова 
Божијих. Видите како је овај храм дивно украшен! И многи 
други! И онај у Леушићима и онај у Ариљу, и у другим 
местима, што су подигнути у задњих пар година. Зато је 
наша Епархија одлучила да нашим ктиторима уручи 
захвалницу, за њихову љубав и жртву коју су показали 
према својој вери. А и приложнцима који помажу наше 
манастире, наше Катакомбе, такође има посебна 
захвалница коју и њима на препоруку наших настојатеља, 
уручујемо.  

Данас, ми ћемо да искористимо прилику овога славља, па 
да храм овај Свети слави када славим и ја, и брат Милоје, 
да њему као ктитору овога храма уручим захвалницу 
ктиторску, која гласи : „Предстојатељ Епархије 
рашко-призренске и косовско-метохијске у Егзилу, 
додељује ову захвалницу породици Милоја и Наде 
Стевановић из Чачка. Као ктитору подигнутог храма Светог 
Николаја Мирликијског чудотворца. И за исказану делатну 
љубав у борби за очување чистоте Светог Православља, 
благослов Божији да буде свагда са вама и вашим 
благочестивим домом. Епископ Артемије. Дана 19. или 6. 
по старом, децембра 2014, године“. Брате Милоје приђите и 
примите овај мали дар, мало уздарје за вашу велику љубав 
коју сте показали! Нека Свети Никола буде помоћник и 
вама и нама у целом овоземљском битисању, а да нас 
удостоји Господ и живота вечнога. Амин!  


