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26 О претплати на часопис Богословље
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36 О претплати на Гласник, часопис Друштва Црвеног крста
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40 О установљењу дана „православне акције и штампе“
41 О прикупљању прилога за подизање цркве на 

Златовској коси код села Рибара
42 О прикупљању прилога за изградњу капеле на острву Вису
44 О изради елабората за грађење и оправке црквених зграда
45 О поновном позиву на претплату на часопис Богословље
46 О предлогу тема за расправу на свештеничким братским саборима 
47 О штампаним издањима Народне хришћанске заједнице



48 О старању о војничким гробљима и гробовима
49 О установљењу црквених протокола при оним 

црквама где су уништени током рата
50 О разликовању исправних и фалсификованих 

таксених марака од 50 динара
51 О наплати државних такси 
52 О прикупљању прилога за свештеничку сирочад
53 О потраживању спискова свештеничких 

удовица због пружања помоћи
54 О предлогу тема за расправу на свештеничким 

братским саборима
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57 О разликама између исправних и 

фалсификованих таксених марака
60 О пореским обавезама цркава и црквених управа
61 О одредбама Уредбе о додацима на скупоћу
63 О одржавању и уређивању гробља 
64 О присуствовању свештеника приликом одржавања 

испита из веронауке у основним школама
65 О наплати интереса за неисплаћене државне дажбине
66 О чувању црквених и манастирских капитала 

у Државној хипотекарној банци
68 О прикупљању прилога за сирочад погинулих руских војника
69 О препоруци производа Инвалидске задруге
70 О попуњавању формулара који садрже податке о свештенству
71 О забрани уништавања аката из старих архива
72 О препоруци Требника, издања Српске манастирске 

штампарије у Сремским Карловцима
73 О потраживања спискова за регрутацију од свештенства
75 О препоруци албума Стара слава и величина (Славне задужбине 

српских царева, краљева и велможа у средњем веку)
76 О препоруци свештенству да свесрдно помаже рад 

Српског пољопривредног друштва
77 О признавању радног стажа свештеним лицима
78 О препоруци књиге Одлуке Главне контроле и Краљевине 

СХС и Законодавство о Главној контроли
79 О прикупљању прилога за пострадале од поплаве и помагању 

хуманитарних активности Црвеног крста
80 О прикупљању прилога за подизање споменика 

епископу Никодиму Милашу
81 О одржавању благодарења после Литургије поводом 

рођендана престолонаследника



82 О препоруци књиге Димитрија Станковића Пчеларев вођ
84 О таксама на извештаје о брачном стању појединих лица
85 О прикупљању прилога за Пансионат за 

свештеничку женску децу
87 О продаји срећака у корист подизања 

домова за ратну сирочад
88 О позиву на претплату брошуре „Светог Саве“ 

намењене изградњи Храма Светог Саве
90 О ослобађању цркава од плаћања допунских такси 
91 О форми и начину званичног прослављања 

државних празника
93 О претплати на књигу Милоша Паренте Апологетика
94 О ношењу таса на Благовести и Ваведење у 

корист Одбора књагиње Љубице
95 О оверавању преписа тапија код надлежних државних власти
96 О разликовању фалсификованих од правих новчаница
97 О појави фалсификованих енглеских новчаница
98 О продаји срећака у корист Удружења бивших 

активних српских официра
100 О прикупљању прилога за изградњу цркве у Сињу
101 О представкама лица која траже дозволу 

за поновно ступање у брак
102 О буџету за подизање и оправку цркава
103 О препоруци књиге Саве Петковића Каноник 

или Правило молитвеноје
104 О препоруци књиге Димитрија Станковића Пчеларев вођ
105 О препоруци икона и иконостаса руских уметника 

из Бироа за руске израђевине
107 О подношењу пријава за свештенички додатак на скупоћу
108 О примени одредбе закона о таксама на 

издавање црквених извода
110 О обавезама свештенства према парохијанима 

у време великог поста
111 О препоруци књиге протопрезвитера Александра 

Живановића Методичко упутство за 
предавање науке о вери у основним школама

112 О прикупљању прилога за помоћ за свештеничку сирочад
113 О наредби да се изврши пошумљавање медоносним дрвећем 

и шибљем ради подстицања развоја пчеларства
116 О потраживању извештаја о парохијанима 

који су напустили православље
117 О издавању уверења о служењу војног рока
119 О примању ученика других конфесија у школе



120 О појединим питањима богослужбеног карактера
121 О препоруци књиге Бошка Стрике Српске 

задужбине: Фрушкогорски манастири
123 О причешћу ученика на Лазареву суботу
124 О прикупљању прилога за ратне инвалиде 

и незбринуту ратну сирочад
125 О прикупљању помоћи за подизање дома Ратне сирочади
126 О упутствима за канонску визитацију окружних 

протојереја и среских намесника
127 О одредбама закона о таксама које се односе на 

давање под закуп или куповину и продају 
покретних и непокретних црквених добара

128 О „успостави“ књига рођених и венчаних при оним 
црквама где су уништене током рата

130 О употреби свећа од чистог воска у црквама
131 О царинским олакшицама за предмете намењене богослужењу
132 О потреби повезивања црквених књига и протокола
133 О одобрењу да топографи током теренског рада могу 

становати у црквеним просторијама 
134 О препоруци књиге Никодима Милаша 

Православно црквено право 
135 О новој емисији таксених марака
137 О достављању података о лицима која иступају из православља
138 О питању који свештеник треба да врши предбрачни испит
139 О продаји и размени црквене имовине
141 О потраживању извештаја о времену почињања 

богослужења у црквама Епархије браничевске
142 О издавању црквених барјака
143 О правилнику за пуштање у оптицај обвезница 

лутријске државне ренте за ратну штету
144 О пријему ученика Епархије браничевске у богословију
146 О правилима која се односе на руковођење црквеном имовином
148 О финансирању ученика примљених у богословију
149 О таксама за оглашења и брачни испит
150 О правилима за вођење матрикула рођених 

и умрлих ради регрутације
152 О таксама за лица која се венчају у другој парохији
153 О правилима за уписивање у протокол рођених
155 О прикупљању прилога за подизање цркве 

у Банатском Карађорђеву
156 О препоруци иконе Светог Саве
157 О оснивању свештеничког пензионог фонда
158 О ослобађању свештенства од кулука



159 О прикупљању помоћи за интернат Богословског факултета
160 О дозволи да се лица могу венчати у месту заручнице
161 О поновном установљењу протокола при оним 

црквама где су унуштени током рата
162 О прикупљању прилога за манастир Светог 

Николаја у Карпатској Русији
163 О потраживању извештаја о хартијама од вредности
164 О упису Влаха у црквене протоколе
166 О наредби да се не одржавају благодарења 

на дан краљеве славе
167 О таксама за извршене свештенорадње
169 О препоруци Требника у издању Светог 

Архијерејског Синода
170 О препоруци књиге свештеника Љубомира Ст. 

Митровића Из таме на светлост
171 О прикупљању прилога за руске инвалиде
172 О одржавању благодарења поводом „радосног 

догађаја који се очекује у Краљевском дому“ 
173 О вршењу чинодејства од стране надлежног пароха
174 О препоруци свештенству која се односи 

на награде за свештенорадње
177 О продаји лозова у корист прикупљања 

средстава за куповину авиона
178 О правилима за сечу дрвећа из манастирских шума
180 О подношењу извештаја о издацима цркава и манастира
181 О прикупљању помоћи за свештеничке удовице и сирочад
182 О издавању црквених барјака
183 О препоруци књиге Гргура Јакшића Европа и васкрс Србије
184 О прикупљању помоћи за свештеничке удовице и сирочад
186 О буџету за оправку цркава и манастира
188 О закону о осигурању радника
189 О препоруци књига и часописа за црквене 

и манастирске библиотеке
190 О препоруци часописа Народне одбране
191 О прикупљању прилога за „пострадале од глади“
193 О исплати бонова „крунско-динарске вредности“
195 О материјалној помоћи Одбора Народне одбране
196 О извештају „Српског Сервиса за репарације“
197 О правилима за закључивање административне године
198 О евидентирању старина у црквама и 

манастирима Епархије браничевске
200 О препоруци књиге Милоја Васића Жича и Лазарица
201 О садржају беседе патријарха Димитрија



202 О правилима за вођење матичних књига
203 О употреби инструменталне музике приликом пратњи
204 О приређивању прославе „Материнског дана“
205 О правилима за вођење црквених и манастирских рачуна
206 О забрани постављања фотографија ктитора 

и приложника у црквама
207 О наредби да свештеници одрже проповед 

о народном здрављу
208 О прикупљању прилога у корист Црвеног крста
209 О учешћу свештенства у попису и 

квалификацији земљишта
210 О замени обвезница ратне штете
211 О прикупљању прилога за обнову цркве Самодреже
212 О прикупљању прилога за пострадале од 

земљотреса у Бугарској и Грчкој 
214 О прикупљању прилога за помоћ породицама 

погинулих руских војника
215 О молби сликара Андреја Биценка да му се поврати 

„наплаћен порез на пословни промет“
217 О препоруци књиге Петра Костића Црквени 

живот православних Срба у Призрену 
и његовој околини у XIX веку

218 О крштавању и старосним границама за некрштену децу
219 О мерама за сузбијање ванбрачно живећих лица
220 О законским прописима за подизање јавних грађевина
222 О образовању пододбора за прикупљање 

прилога за Храм Светог Саве
223 О упису ученика из Епархије браничевске у 

богословију у Сремским Карловцима
225 О одржавању свештеничког братског сабора у Свилајнцу
226 О условима за пријем кандидата у богословију
227 О прикупљању прилога за обнову цркве у Самодрежи
228 О прикупљању прилога за обнову цркве у Самодрежи
230 О повластицама за железнички превоз за кандидате 

који конкуришу за упис у богословије
232 О дозволи да свештеници могу присуствовати 

скупштини Свештеничког удружења
233 О комисијама за премер и процену земљишта
235 О вођењу књиге протокола наредаба 

Светог Архијерејског Сабора
236 О препоруци књиге Гргура Јакшића Европа и васкрс Србије
237 О попуњавању „Поседовних пријава“
238 О препоруци књиге свештеника Марка Протића Пуно срце



239 О одржавању благодарења поводом прославе 
пробоја Солунског фронта

240 О венчању активних војних лица
241 О потраживању извештаја од Хипотекарне банке 
242 О обустави наплате за Савез набављачких задруга
243 О начину уписа у „Поседовну пријаву“
244 О одавању поште жртвама Првог светског рата
245 О гробним местима за сахрањивање свештених лица
246 О условима за добијање ратне одштете
247 О потраживањима свештеника на рачун 

бира и додатка на скупоћу
249 О обавезној претплати црквених управа на часописе 
250 О прикупљању прилога у корист Руског 

друштва Црвеног крста
251 О прикупљању прилога за издржавање 

сирочади ратника и инвалида
252 О прикупљању прилога за помоћ породицама и 

сирочади погинулих руских војника
254 О дозволи свештеним лицима да могу носити 

камилавке од плаве чоје
255 О исплати свештеничког бира
257 О евидентирању посета ученика црквама 

недељом и празницима
258 О одређивању теме за расправу на 

свештеничком братском сабору
260 О продаји срећака у корист руских 

инвалида, удова и сирочади
261 О одржавању благодарења поводом 

десетогодишњице уједињења помесних 
цркава у Српску православну цркву

262 О прикупљању прилога за помоћ породицама 
погинулих руских ратника

263 О извештајима о прикупљању прилога за 
изградњу Храма Светог Саве

264 О прикупљању прилога за Одбор за дечју заштиту
265 О именовању пожаревачког протопрезвитера 

за „режисера“ код пореске управе
266 О позиву на упис акција Аграрне банке
269 О благодарењу поводом рођења трећег сина краљевског пара
270 О позиву на упис акција Аграрне банке
272 О потраживању платних спискова за подручно свештенство
273 О уплаћивању улога за капитал Савеза набављачких задруга
274 О потраживању таксе на име путног приреза



275 О прикупљању прилога за руску цркву у Берлину
276 О потраживању спискова парохијских прихода
277 О позиву на упис другог дела акција Аграрне банке
278 О уручењу пресуда и решења Великог Духовног суда
279 О потраживању инвентара
280 О прослеђивању божићних посланица
281 О потраживању података о страдалим 

свештеницима током рату
282 О преузимању управе Епархије браничевске 

од стране патријарха Димитрија
283 О прослави дана Црвеног крста
284 О потраживању извештаја Духовних судова о 

црквеним и манастирским приходима
286 О одржавању парастоса поводом четрдесет дана од 

смрти Епископа браничевског Митрофана
287 О читању молитве за спас Руске православне 

цркве и руског народа
289 О предавању депозита, фондова и капитала 

Државној хипотекарној банци
290 О прикупљању прилога за Одбор Књагиња Љубица
291 О прикупљању прилога за пострадале Французе
292 О набавци слике патријарха Димитрија за црквене канцеларије
293 О позиву да се врше молебани за оздрављење 

патријарха Димитрија
294 О позиву на сахрану патријарха Димитрија
295 О прикупљању прилога за свештеничку сирочад
296 О растурању срећака за подизање соколског дома у Београду
297 О накнади Српској православној цркви од стране државе
299 О обавези умировљених свештеника да 

редовно посећују богослужења
300 О надзору црквених чиновника од стране црквених власти 
302 О прикупљању прилога за изградњу цркве у Љубљани
304 О исплати епархијских разреза
305 О настави веронауке у школама
308 О настави веронауке у школама
310 О хонорарним војним свештеницима
312 О дозволи да свештеници могу присуствовати 

скупштини Свештеничког удружења
313 О прикупљању прилога за Храм Светог Саве
315 О потраживању спискова некрштене деце
316 О прикупљању прилога за подизање спомен-капеле 

палим ратницима који почивају у Штипу
318 О наредби да се сва некрштена деца морају крстити



319 О растурању срећака за Друштво Јадранске 
страже и набавку школске лађе

321 О продаји портрета руског цара Николе II у корист 
„Одбора за подизање Цркве–Споменика 
Руском Цару Мученику Николи II“

323 РЕПРОДУКЦИЈЕ ДОКУМЕНАТА

361 РЕГИСТАР





УВОДНА РЕЧ

Архивски извори штампани у шестој књизи библиотеке Архива Епар хије 
браничевске односе се на период од 1926. до 1930. године. Међу публикованим 
документима издвајају се две осно вне групе. Прва се односи на организационо 
устројство и црквено-административно уређење Српске православне цркве, као 
и утврђивање једнообразности у литургијском, богослужбеном и верском жи-
воту. С друге стране, друга група извора у знатној мери осветљава однос цркве 
и државе указујући на значајан уплив државе у живот цркве, као и то да је црква 
у том периоду, поред своје основне верске функције, имала и ангажовану улогу 
у истицању националних идеала. Поред ових, истој групи докумената припадају 
и многобројни расписи на основу којих се може сагледати социјално ангажо-
вана улога цркве и њено учешће у разним хуманитарним акцијама, почев од 
пружања материјалне помоћи социјално угроженим групама или појединцима, 
до прикупљања средстава за помоћ другим братским народима након разних 
елементарних непогода, попут поплава и суша. Такође, ови извори указују на 
место и значај Српске православне цркве у свеопштој едукацији и креирању 
индивидуалног и колективног идентитета српског друш тва у периоду између 
два светска рата, када се верски идеали прожимају и спајају с националним. 
Поред тога, свакако треба издвојити и документа која се односе на духовно и 
културно-историјско наслеђе, будући да је подизање и опремање цркава умно-
гоме било одређено одговарајућим законским регулативама. 

Изворни документи публиковани у књизи исписани су српским језиком и 
правописом тог доба. Одступања се срећу исписивањем извесних скраћеница на 
стари начин и навођењем кратких сегмената из богослужбеног текста исписаног 
црквенословенским, богослужбеним, језиком. Интерпункција и пунктуација у 
извесним позицијама недостају; знаци навода понекад изостају на почетку или 
на крају целине. Скраћенице типа зап., бр. пишу се са једном тачком, две тачке, 
а могу се срести и без икаквог знака скраћивања (понекад се и иницијали у 
потпису на крају докумената пишу без тачке); заступљена су различита право-
писна решења у исписивању истих секвенци (нпр. безпрекидно : беспрекидно, 
Привилигована : Привилегована Аграрна Банка); иста лексема исписује се не-
кад великим, некад малим словом (нпр. Епархије Браничевске : епархије бра-
ничевске, Божију : божји); среће се погрешно обележавање гласова (повућени); 
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енклитике се у извесном броју примера пишу заједно са речју уз коју стоје. У 
народном говору је често изостовљан глас х, па је и у овим документима, истина 
ретко, примећено његово одсуство (учитељски/х/ сила, са/х/рањивање, артије). 
Конгруенција падежа није увек спроведена.

Текст изворних докумената доноси се у оригиналној графији, језику и право-
пису. Скраћеницу су дате у изворном облику, изворна интерпункција доследно 
се чува. Оштећени делови односно фрагменти докумената који недостају – лаку-
не – обележени су писањем три тачке у изломљеним заградама (<…>). Тамо где 
је могуће (хипотетички) разрешавају се таква места и стављена су у изломљене 
заграде. Поједине, по нашем мишљењу, очигледне грешке настале испуштањем 
слова или интерпункцијског знака, исправили смо стављањем испуштеног слова 
или знака на одговарајуће место и у косе заграде – //. На очигледне грешке пи-
сара (lapsus calami) такође смо указали – стављањем ознаке (sic!).

Један део ових докумената публикован је у Службеном Ве снику Православне 
Епархије Браничевске, који је као званично епархијско гласило излазио у пери-
оду између 1929. и 1932. године. Такође, треба нагласити и то да нису сви сачу-
вани документи из архиве Епархије браничевске ушли у састав књиге, зато што 
су поједини знатно оштећени, док је на другима мастило потпуно избледело. С 
друге стране, поједини расписи упућени канцеларији окружног протопрезви-
тера нису сачувани, већ смо пронашли њихове преписе које је надлежни про-
топрезвитер прослеђивао подручном свештенству.

Документа публикована у књизи пре зен то ва на су хро но ло шким ре доследом, 
мада су извесну потешкоћу стварала поједина решења Архијерејског Сабора, 
која су прослеђивана у виду прилога уз расписе – који у многим случајевима 
нису сачувани – као и неусаглашеност у употреби календара. Ра ди боље пре-
глед но сти, сва ки препис документа има своју нумерацију, ис под ко је се на-
ла зи његов са др жај у ви ду сажетих ре ге сти. Приликом преписа трудили смо 
се да, што је више могуће, задр жимо изворну форму докумената, а ка ко би се 
сте као пот пу ни ји увид у аутен тич ни из глед гра ђе, је зик и пра во пис, иза по-
гла вља са пре пи сима на ла зи се блок са ре про ду кцијама. Подвучене реченице 
у изворним документима у препису су дате у болд варијанти. Ис под сва ког 
до ку мен та, у ви ду пот пи сних ле ген ди, ис пи сан је ње гов ред ни број из пу бли-
ка ци је, а уко ли ко је он ви ше стра ни чан, у за гра ди је дат и број стра не. Да би 
садржај публикованих извора био што прегледнији, на крају књиге на ла зи се 
општи ре ги стар.

Свакако треба истаћи и то да документа у књизи покривају период од 1926. 
до краја 1930. године по новом Грегоријанском календару, који је био званични 
државни календар. С друге стране, да ту ми ко ји се на во де у изворним до ку мен-
ти ма нису у потпуности нормирани. Иако је од стране надлежних црквених 
органа било прописано да се у црквеној администрацији обавезно наводе оба 
датума, то у пракси у великој мери није поштовано. Истина, најчешће се срећу 
оба датума али са различито наведеним распоредом, док су у другим докумен-
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тима заступљени само датуми по старом Јулијанском или новом Грегоријанском 
календару.

У току рада на публиковању грађе помоћ су нам пружиле поједине инсти-
ту ције, пре свега, Епархија браничевска, као и већи број појединаца. Нај пре 
смо дужни да изразимо благодарност Његовом Преосвештенству Епископу 
брани чевском Господину др Игнатију, редовном професору Православног бого-
словског факултета, без чијег благослова и свесрдне помоћи реализација идеје 
да се епархијска грађа објави не би била могућа. Такође, на ро чи ту за хвал ност 
исказујемо и др Ми ро сла ву Ти мо ти је ви ћу, редовном професору на Одељењу за 
историју уметности Филозофског факултета у Београду, на дра го це ним са ве-
ти ма и примедбама, као и под сти ца ју и по др шци, како то ком истраживачких 
радова, тако и приликом при пре ма пу бли ка ци је за штампу, ко ји је ујед но, по ред 
Ње го вог Пре о све штен ства, и њен ре цен зент.

По себ ну благодарност изражавамо протођа ко ну Злат ку Ма ти ћу, асистенту 
на Катедри за Основе римокатоличке и протестантске теологије Православног 
бого  словског факултета у Београду, на све срд ном раз у ме ва њу и по мо ћи током 
истраживања грађе и рада на припреми књиге, ко ји се истовремено несебично 
заложио да се библиотека Архива Епархије браничевске на ђе у окви ру из да ња 
Од бо ра за про све ту и кул ту ру Епар хи је бра ни чев ске. По ред то га, захваљујемо 
се и оста лом све штен ству пожаревачке Црквене општине, пре свих про то је ре ју 
Де ја ну Ив ко ви ћу, се кре та ру Управног одбора Епар хи је бра ни чев ске и ар хи је реј-
ском на ме сни ку по жа ре вач ком, про то је ре ју Де ја ну То ми ћу, ста ре ши ни Саборне 
цркве у Пожаревцу и ђакону Горану Илићу. По ред све ште них ли ца, по моћ су 
нам пру жи ли и по је дин и службеници Црквене општине и епар хи јских те ла.

Зна чај ну по др шку и ко ри сне примедбе до би ја ли смо од ко ле га и при ја те ља 
мр Иго ра Бо ро за на и мр Вла ди ми ра Си ми ћа, асистената на Одељењу за исто рију 
уметности Филозофског факултета у Београду, и на томе им ве о ма за хваљујемо.

Такође су били драгоцени савети и сугестије историчара и теолога Радована 
Пили по вића, директора Архива Српске православне цркве, колегинице Алек-
сандре Илић и лектора Славице Јовановић, на чему смо им искрено захвални.

Поред поменутих колега, захваљујемо и Ивану Јовановићу из Института за 
теолошка истраживања, при Православном богословском факултету.

На кра ју, нарочиту за хвал ност из ра жа ва мо про то је ре ју Дра га ну Ла зи ћу, ње-
го вој, као и на шим по ро ди ца ма, на ви ше го ди шњој по др шци, не се бич ној по мо ћи 
и раз у ме ва њу.
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ПРЕПИСИ ДОКУМЕНАТА





ПРАВОСЛАВНИ
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ
Е. Бр. 1553.
30–XII (12–I–) 1925/6. год.
Пожаревац.

ОКРУЖНОМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРУ,

ПОЖАРЕВАЦ.

Поводом насталог питања да ли ће се деца некрштена која су у гимназијама, 
дозволити учење о вери, као и да ли ће се иста испитивати и оцењивати, Свети 
Архијерејски Синод изволео је под Син. Бр. 1497/зап: 1918–1925. одлучити:

„Некрштену децу у гимназији треба пустити да уче науку о вери, али док се 
не крсте не могу бити испитивана нити оцењивана, нашто би се имала упозо-
рити гимназијска управа“.

О горњој одлуци обавестите тамошње вероучитеље на гимназијама знања и 
управљања ради у колико би било некрштених ученика.

Епископ Браничевски,
Митрофан

Бр. 1
О правилима за похађање наставе из веронауке 
некрштених ученика у гимназијама
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ПРАВОСЛАВНИ
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ
Е. Бр. 1585.
30–XII (12–I–) 1925/6. г.
ПОЖАРЕВАЦ.

СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА, 

СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА И МАНАСТИРСКИМ СТАРЕШИНАМА.

Протопрезвитер Д-р Лазар Мирковић, редовни професор Универзитета Бе-
оград, Капетан Мишина ул. бр. 11. спремио је за штампу књигу: ПРАВОСЛАВНА 
ЛИТУРГИКА ИЛИ НАУКА О БОГОСЛУЖЕЊУ ПРАВОСЛАВНЕ ИСТОЧНЕ ЦРКВЕ, ДРУГИ, ПО-
СЕБНИ ДЕО (СВ. ТАЈНЕ И МОЛИТВОСЛОВЉА).

Ова књига је неопходно потребна сваком православном свештенику, монаху 
и богослову, као и требник и службеник, јер у њој имају тачно упутство за пра-
вилно вршење св. тајана и молитвословља у требнику. Ова књига има много да 
учини за правилно, једнако и са разумевањем вршење богослужења у српској 
православној цркви.

На претплату се пријављује дописном картом. Новац не треба унапред слати. 
Ко се пријави за претплатника дужан је књигу купити.

Када књига изиђе, разашиљаће се претплатницима препоручено уз доплату 
(стаје 7. динара), према томе књига се доплатом и препорученом поштарином 
коштаће највише 67. динара.

Ако се не пријави толики број претплатника, да се претплатом осигурају 
трошкови штампе, то се књига неће штампати, што ће бити објављено у Глас-
нику службеном листу Српске Православне Патријаршије.

Препоручујемо свештенству најтоплије ову књигу и уједно наређујемо, да се 
има набавити за све црквене и манастирске библиотеке.

Епископ Браничевски,
Митрофан

Бр. 2
О препоруци Литургике Лазара Мирковића
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ПРАВОСЛАВНИ
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ
Е. Бр. 1610.
30. XII (12–I–) 1925/6 год.
Пожаревац

СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТАМА, СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА 

И СТАРЕШИНАМА МАНАСТИРА.

Препоручујемо за манастирске и црквене библиотеке књигу Задужбина, 
Годишњак III. фонда Станојла и Драгиње Петровића за годину 1924/5. Цена 15. 
динара.

Наруџбе ваља слати председнику одбора г. Миливоју Башићу, Београд Алек-
сандрова 84.

Епископ Браничевски,
Митрофан

Бр. 3
О препоруци књиге Задужбина
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Духовни Суд
Епархије Браничевске
Бр. 8070.
5/18. јануара 1926. год.
Пожаревац.

СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА И СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА.

У прилогу под ./. достављају Вам се 72 ком. пријава за пријем додатка на 
скупоћу свештеницима с препоруком да сваком свештенику доставите по три 
пријаве да их најтачније попуни подацима који се траже, па потом их врати 
Вама, а ви хитно Суду овом.

Ради тачнијег попуњавања ових „Пријава“ препоручује Вам се да пријаве 
проучите и објасните свештенству тако да се у свакој рубрици тачно да одговор 
с обзиром на прилике у епархији.

Сваки свештеник ће од своје финансијске Управе прибавити уверење о раз-
резаном свештеничком биру за 1925. год. А ако бир за 1925. год. није разрезан 
онда извештај о томе да разрез није учињен. Само у том случају нека свештен-
ство зна, да ће се бир у целој 1926/27. год. издавати по разрезу из 1924. год. и да 
се у целој рачунској години неће мењати.

Уверења и извештаје придружити пријавама па послати Суду овом најдаље 
до 31. јануара тек. год.

Како од брзине попуњавања и враћања ових пријава зависи исплата месечног 
додатка Духовни Суд препоручује свештенству да строго пази на одређени рок.

Писар,
Алекс. В. Поповић

Председник Духовног Суда
Протопрезвитер,

Љ. Д. Поповић

Бр. 4
О попуњавању пријава за пријем 
свештеничког додатка на скупоћу
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Духовни Суд
Епархије Браничевске
Бр. 62.
10/23. јануара 1926. год.
Пожаревац.

СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА И СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА.

У додатку „Службених Новина“ од 18. децембра 1925. год. Бр. 290. публико-
вана је Уредба о наградама, које припадају парохијском свештенству за изврше-
не свештенорадње.

Ова Уредба ступа у живот 1. јануара 1926. године.
Поводом напред изложеног, а на основу наређења Министарства Вера В. Бр. 

17723/25. од 1. јануара 1926. год. Духовни Суд упозорава парохијско свештен-
ство у епархији на правилну примену прописа побројаних у овој Уредби.

Писар,
Алекс. В. Поповић с. р.

Председник Духовног Суда
Протопрезвитер,

Љуб. Д. Поповић с. р.

Бр. 5
О уредби о наградама за чинодејства

25



ПРАВОСЛАВНИ
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ
Е. Бр. 42.
17/30. јануара 1926. год.
ПОЖАРЕВАЦ.

СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТАМА, СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА 

И МАНАСТИРСКИМ СТАРЕШИНАМА.

У вези са Нашим расписом Е. Број 687/25. од 4/17. јуна 1925. јављамо свеш-
тенству да је изашла прва свеска часописа „БОГОСЛОВЉА“, органа православног 
богословског факултета у Београду. Излази четр пута на годину у свесцима од 
5–6 табака, а годишња претплата је 80. динара, која се шаље администрацији 
Богословља, Београд, Краља Александра улица 26.

Цркве и свештеници који се пријавили за претплатнике нека одмах пошаљу 
непосредно своју претплату на овај часопис администрацији, а препоручујемо 
часопис пажњи и оних, који се нису до сада пријавили.

Епископ Браничевски,
Митрофан

Бр. 6
О претплати на часопис Богословље
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ПРАВОСЛАВНИ 
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ
Е. Бр. 50.
17/30. јануара 1926. г.
ПОЖАРЕВАЦ!

СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА И СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА.

Свети Архијерејски Синод доставио Нам је под Син. Бр. 1684. од 18/31. де-
цембра 1925. акт овога садржаја:

Поводом насталог питања: да ли може свештеник закључити брак без 
Архијерејског благослова у случајевима где постоји 7. степен крвног сродства; 
6. и 7. степен двородног и 5. 6. и 7. степен духовног сродства, када већ Архијереј 
разрешава и ближе степене ових сродстава. Свети Архијерејски Синод изволео 
је одлучити:

Да се Архијереји и свештенство има придржавати акта Син. Бр. 2441. из 1923. 
године, који акт гласи:

На основу одлуке Светог Архијерејског Сабора од 12/25 октобра 1923. год. Бр. 
АС. 36/зап. 102–1923 о границама и надлежности разрешења од брачне сметње 
сродства издаје се ова окружница:

1.) Од сметње крвног сродства, у правој линији међу прецима и потомци-
ма нема разрешења, а у побочној линији у ванредним приликама има 
разрешења, од сметње петог до седмог степена закључно од којих ће 
од сметње петога степена разрешавати Свети Архијерејски Синод, а 
од сметње шестога и седмога степена, надлежни Архијереј. Разрешење 
ово даваће се у ванредним приликама, ако то тражи неминовна потреба 
позакоњење и васпитање ванбрачно већ изрођене деце, који се не може 
друкчије решити; ако разрешење не би произвело саблазан у породи-
ци, у задрузи, у месту и у крају; и у опште ако би без разрешења на-
стала велика штета и опасност по децу и остала неуклоњива саблазан 
ванбрачног живота. Налагање епитимије лицима, која ступају у брак са 
разрешењем петог, шестог и седмог степена оставља се у увиђавности 
надлежног Архијереја.

Бр. 7
О разрешењу брачних сметњи које 
се тичу крвног сродства 
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2.) Од сметње двороднога сродства између предака и потомака супруга и 
супруге нема разрешења, а између једне брачне стране и крвних сродни-
ка у побочној линији друге брачне стране као и између крвних сродника 
у побочној линији обе брачне стране има разрешења сметње од четвртог 
до седмог степена укључиво, од којих ће сметњу четвртог степена, осим 
случајева наведених у 54. Правилу Трулског Сабора, разрешавати Свети 
Синод, а сметња петог, шестог и седмог степена, надлежни Архијереј с 
тим, да се у овим разрешењима не узима у обзир слитије имена.

3.) У трородном сродству први степен разрешава Свети Синод, а други и 
трећи степен овога сродства надлежни Архијереј, не узимајући ни овде 
у обзир слитије имена“.

4.) Код разрешења у духовном сродству која постоје између две особе и 
њиховога крвнога сродства актом крштења или црквеног усиновљења 
разрешења нема у првом и у другом степену између особа крвнога срод-
ства праве линије кума и кумчета (очува и посинка). У трећем до сед-
мог степена укључиво духовног сродства између крвних рођака кума и 
кумчета (поочима и посинка) даје разрешење од трећег степена Свети 
Синод, а од четвртог и даље до седмога степена надлежни Архијереј.

Код духовног сродства треба да се на ово пази:

1.) У случају духовног сродства између крвног сродства у побочној линији 
кума и кумчета (поочима и посинка) не постоји брачна сметња.

2.) ни код особа, крштених од једног истог кума не постоји брачна сметња.

Молбе за разрешења сродства предаје мушка страна, а за малолетне родитељ 
надлежном пароху, који ће постојеће сродства потврдити нацртом сродства, 
посведочити истинитост у молби наведених разлога, особито истаћи неће ли 
разрешење произвести саблазан у породици, задрузи, у месту или крају, и молбу 
са својим мишљењем и предлогом доставити надлежном окружном протопрез-
витеру или намеснику. Окр. протопрезвитери (намесници) треба да провере 
разлоге молбе и предлоге пароха и молбе са својим мишљењем и предлогом 
спровести надлежном Архијереју. Ако је молба упућена Светом Синоду, над-
лежни Архијереј провериће разлоге молбе и мишљења и предлоге пароха и окр. 
протопрезвитера (намесника), и молбу са својим мишљењем и предлогом до-
ставити Светом Синоду“.

Предње Вам се доставља да горњу одлуку објавите подручном свештенству 
знања и управљања ради.

Епископ Браничевски,
Митрофан
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ПРАВОСЛАВНИ 
ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ
Е. Бр. 96.
19. јануара (1–II–) 1926. г.
ПОЖАРЕВАЦ.

СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА, СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА 

И МАНАСТИРСКИМ СТАРЕШИНАМА.

Српска Православна Консисторија у Шибенику актом својим Бр. 2134/25 из-
вештава, да намерава земне остатке блаженопочившег свога епископа Д-р НИ-
КОДИМА МИЛАША из Дубровника пренети у родно му место Шибеник и подићи 
му достојан споменик, те је све своје подручно свештенство, црквене општине 
и манастирске Управе позвала на давање прилога за ову цељ.

Но како је блаженопочивши Еп. Никодим својим неуморним трудом и 
ис трај ним радом на научном пољу за више од четвртине века стекао не про-
цењивих заслуга за сву цркву нашу, пијетет и признање захтевају да извођење 
овога потхвата буде заједничко одужење дуга признања и захвалности целе 
наше сада уједињене Св. Савске Цркве.

Услед тога препоручујемо црквеним и манастирским Управама да се одуже 
великом нашем црквеном научнику са прилогом у споменуту цел. Прилоге тре-
ба слати на адресу Српске Православне Консисторије у Шибенику, Далмација.

Окружни протопрезвитери, срески намесници и манастирске старешине 
имају Нама до Ускрса поднети извештај колико је прилога приложено и експе-
довано.

ЕПИСКОП БРАНИЧЕВСКИ,
Митрофан

Бр. 8
О прикупљању прилога за подизање 
споменика епископу Никодиму Милашу
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Духовни Суд
Епархије Браничевске
Бр. 274.
20–I– (2–II–) 1926. год.
Пожаревац.

СВИМА ОКРУЖНИМ ПРОТОПРЕЗВИТЕРИМА, СРЕСКИМ НАМЕСНИЦИМА 

И СТАРЕШИНАМА МАНАСТИРА.

Министарство Вера актом В. Бр. 16282. од 31. децембра 1925. г. доставило 
је акт Министарства Просвете У. Бр. 5205. од 7. новембра 1925. год. који гласи:

„Уметничко оделење сазнаје да се у последње време многе православне 
цркве рестауришу, т. ј. да се стари иконостаси чисте а зидови изнова малају, 
„марморирају“. Те послове поверавају општине и манастирске Управе обич-
но неким опскурним „малерима“ који обилазе села. Таквим рестаурисањем и 
моловањем многи је наш драгоцени стари живопис до непознавања упропашћен 
<м>ноги Божји храм дречећим шарама унакарађен. Да би се томе уништавању 
нашег, и иначе једва преосталог, старог уметничког блага и таквом по разви-
так и сачување укуса у народу шкодљивом „декорисању“ стало на пут Умет-
ничком одељењу част је замолити Министарство Вера да опомене све право-
славне црквене општине и манастирске Управе да од сада кад се већ одлуче на 
рестаурисање и декорисање својих храмова то не чине без знања Министарства 
Вера а оно опет нека у сваком таквом случају тражи од Уметничког одељења 
да му оно и препоручи стручњаке. Уметничко ће оделење тада, у споразуму с 
удружењима наших академских уметника ставити на расположење општина-
ма и Управама известан број незапослених уметника који ће, по исту цену као 
и они морати радо прихватити и такав посао, већ и из пиетета према својим 
претечама у уметности. Само школован и прави уметник може да с довољном 
љубави, пажње и знања рестаурише старе слике и декорише зидове. Ти „молери“, 
професионалне занатлије, вазда истим, грубим средствима раде, изједајући оби-
чно све финесе старог живописа, па то после брутално заташкавају. Међутим 
рестаурисање није тако једноставан посао, сликар рестауратор мора то да учи, 
да дистингвира сликарски материјал појединих старих мајстора и да према томе 
бира чиста средства, а при поправци да употребљава исти, или бар приближно 

Бр. 9
О ангажовању стручних лица приликом 
рестаурације живописа и иконостаса
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исти, начин малања и спајања боја. С тога, и ако се на Академији облигатно сти-
чу и таква знања, није ни сваки уметник стручан рестауратор, јер се зато тражи 
нарочита диспозиција и вежба, те, нарочито кад је у питању какав живопис од 
Орфелина, Крачуна, Гавриловића, Теодоровића, Јакшића, Д. Е. и Ј. Поповића, С. 
и Н. Петровић, Н. Алексић и т. д. или оних честитих наших старих зографа из 
XVII и XVIII века, у томе треба поступити најопрезније.“

Предње се доставља свештенству ради знања с тим да се у даном случају има 
претходно поступити по наређењу Министарства Вера под В. Бр. 11313/924, које 
је расписано актом овога Суда Бр. 5218. од 22. августа 1924. год.

Писар,
Алекс. В. Поповић

Врши дужност
Председника Духовног Суда

члан,
Добр. М. Лучић
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