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цркве у подручном протопрезвитерату
245 О установљењу недељних школа
246 О исповести и причешћу верника за време великог поста
248 О одржавању парастоса поводом годишњице 

смрти кнеза Михаила Обреновића
249 О изменама Закона о црквеним властима
250 О обавезама окружних протопрезвитера да обилазе надлежне цркве
251 О обиласку цркава од стране надлежних протопрезвитера
252 О упутствима за вернике у вези са тим како 

се треба правилно крстити
253 О правилима за одсуство свештених лица
254 Решења Архијерејског Сабора о понашању парохијана 

у црквеној порти пре Литургије
255 О слању списка војних обвезника
256 О слању образаца за склапање црквених рачуна
257 О слању одлука Архијерејског Сабора
258 О одржавању гробља и потреби подизања капела 
259 О продаји књижице ПоученѢ матери за воспитанѢ мале деце у вери
260 О исповести и причешћу верника за време великог поста
261 О намери Министарства просвете и црквених дела да 

се установе уџбеници за основне школе
262 О избору црквених тутора



263 О ослобађању свештених лица од кулука
264 О оглашењу лица која намеравају ступити у брак
265 О распису Министарства Просвете и црквених 

дела у вези са погребним поворкама
266 О правилима у вези са понашањем свештених лица
267 О поучавању верника да не изговарају псовке
268 О обичају мењања крсног имена
269 О претплати свештенства на духовни часопис Православље
271 О установљењу Свештеничког фонда и претплати на 

четврти део Православног проповедника
272 О одржавању парастоса поводом трогодишњице 

смрти кнеза Михаила Обреновића
273 О свештеничким дужностима у војсци
274 О прослеђивању списка умрлих лица владајуће династије 

Обреновић за потребе вршења помена
275 О законским регулативама у вези са подизањем цркава
277 Решења Архијерејског Сабора у вези са поштовањем вере и морала
279 О прикупљању новчаних средстава намењених Фонду 

за свештеничке удовице и сирочад
280 О обавезама и дужностима свештених лица
282 О слању годишњих извештаја Конзисторији
283 О исповести и причешћу верника за време великог поста
284 О прослеђивању књижице која садржи чин ношења литије 

и књижице Писма Св. Игњатија Богоносца
285 О молби свештених лица у вези са заменом свештеничких капа
287 О потраживању спискова који садрже статистичке податке о црквама
288 О учешћу свештенства у попису становништва
289 О исповести и причешћу верника за време великог поста
290 О изменама у пореској монети
291 О правилима у вези са усиновљењем деце
292 О оглашавању пописа становништва
293 О прослеђивању књига Поуке из житија 

светих и Пријатељ младежи
294 О потраживању спискова војних обвезника
295 О прослеђивању свештенству књиге митрополита Михаила 

Православна црква у Књажевству Србије
296 О вођењу црквених рачуна
297 О исповести и причешћу верника за време великог поста
298 О правилима у вези са протоколарним дочеком 

кнеза Милана Обреновића
299 О обавезама окружних протопрезвитера да обилазе надлежне цркве
300 О обавезама свештених лица приликом 

регрутације војних обвезника
301 О помињању кнегиње Наталије на Литургији



302 О свећењу водице свечарима
303 О прописима у вези са закључењем брака између малолетних лица
304 О издавању црквених новаца од стране новчаних завода
305 О исповести и причешћу верника за време великог поста
306 О наредби да се црквени новац чува у Управи фондова
307 О уступању црквених објеката за потребе војске
308 О прикупљању помоћи за рањенике
310 О дужностима свештених лица у ратним околностима
311 О бригадним свештеницима
312 О мобилисању свештених лица
313 О слању црквених капитала Управи фондова
314 О одржавању молебана за победу над непријатељем
315 О наплати свештеничког бира за време ратног стања
316 О прослеђивању прогласа Одбора за помоћ ратних страдалника
317 О наредби да свештенство не наплаћује чинодејства од избеглих лица
318 О полагању кауције приликом издавања црквених новаца
319 О форми помињања владарског дома на Литургији
320 О издавању црквених новаца
321 О наређењу министра војног у вези са регрутовањем свештених лица

323 РЕПРОДУКЦИЈЕ ДОКУМЕНАТА

409 РЕГИСТАР





УВОДНА РЕЧ

Публиковани извори у другој књизи библиотеке „Архива Епархије браничев-
ске“ хронолошки се надовезују на оне из претходне публикације, а односе се на 
период од 1857. до 1876. године, када је Пожаревац, у црквено-административном 
погледу, као седиште Окружног протопрезвитерата, био у саставу Митрополије 
београдске. Извори припадају истој тематској целини, и односе се на уредбе, 
прописе, правила и решења Архијерејског Сабора које је Митрополија београд-
ска, преко окружних протопрезвитера, прослеђивала подручном свештенству. 
Један мањи део ових докумената, али не у интегралном облику, донекле је познат 
научној јавности захваљујући митрополиту Михаилу, који их је у нешто сажетијој 
форми публиковао у Ручној свештеничкој књизи, објављеној 1867. године.1 С дру-
ге стране, поједина решења и одлуке Архијерејског Сабора су, на иницијативу 
митрополита Инокентија, штампане 1900. године у Зборнику правила, уредаба и 
наредаба Архијерејског Сабора православне српске цркве у Краљевини Србији (од 
1839–1900).2 

Сагледавајући структуру и садржај публикованих извора, може се уочити 
широк спектар тема којих се дотичу, не само оних из црквене, већ и социјалне, 
политичке и културне историје. Свакако, највећи број докумената односи се на 
организационо устројство и црквено-административно уређење православне 
цркве у Кнежевини Србији, као и утврђивање верског и црквеног живота у скла-
ду са актуелном богословском и литургичком литературом, коју је Конзисторија 
редовно препоручивала свештенству путем расписа. Поред извора који се тичу 
унутрашњег уређења цркве, значајно место заузимају и циркулари захваљујући 
којима се на прави начин може сагледати просветно-едукативна улога цркве у 
конституисању индивидуалног и колективног идентитета српског друштва 19. 
века. У оквиру државног програма систематске верске и културно-просветне 
едукације, држава је преко институције цркве, која је, бринући о утврђивању вере 
и морала у народу, као залоге за духовни и материјални просперитет нације, има-
ла ангажовану улогу и у свеопштем просвећивању поданика – од политичке и 
друштвене едукације до подизања нивоа свести о потреби одржавања хигијене и 

1 Митрополитъ србскій Михаилъ, Ручна свештеничка књіга, Београд 1867.
2 Зборник правила, уредаба и наредаба Архијерејског Сабора православне српске цркве у Краљевини 

Србији (од 1839–1900), Београд 1900.
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народног здравља. Занимљиве изворе представљају документи који осветљавају 
однос цркве према држави и владарима, међу којима посебно место имају они у 
којима се потврђује божанска ауторизација владарске власти кроз миропомазање 
и литургијско и богослужбено помињање. С друге стране, држава је такође у 
цркви видела и снажан интегративни фактор у изградњи националног идентите-
та и утврђивања ауторитета сопствене власти. Тако је након политичких потреса 
и промена владара на престолу у Кнежевини Србији, у тренутку када је требало 
учврстити позиције и успоставити пољуљани ауторитет власти, Митрополија бео-
градска, као највиша црквена институција у Кнежевини Србији, под непосредним 
надзором државе редовно упућивала наредбе свештенству у којима се позивало 
на верност и послушност владајућој династији и постојећем државно-правном 
поретку. Поред тога, известан број докумената дотиче се српског духовног и кул-
турног наслеђа, сагледано, пре свега, из перспективе донетих законских аката на 
основу којих је било регулисано подизање и опремање цркава и манастира у Кне-
жевини Србији.

Највећи број ових циркуларних писама потписивали су београдски митро-
полити, који су, као врховни поглавари православне цркве у Кнежевини Србији, 
уједно били и председници Конзисторије. Међутим, већ од шездесетих година 
19. века, када је на трону београдских митрополита столовао митрополит Ми-
хаило, као председници Конзисторије јављају се и друга угледна лица из окриља 
црквене јерархије. Тако се на документима које је Конзисторија упућивала свеш-
тенству, налазе потписи не само председника Конзисторије – најпре протојереја 
Станка Димитријевића, потом и других – већ и заменика, попут игумана Пајсија, 
свештеника Симеона Петровића и осталих. С друге стране, она акта која нису 
била под непосредном надлежношћу Конзисторије, већ су се тицала саме 
Митрополије бео градске, потписивао је и даље митрополит Михаило, као њен 
духовни поглавар.

Документи публиковани у овој књизи показују лепезу решења, како у области 
азбуке и правописа, тако и саме употребе језика. Изворна грађа, настала до краја 
седме деценије 19. века, исписана је старом азбуком, односно, грађанским писа-
ним типом ћирилске азбуке, обогаћеном, истина ретко, словима карактеристич-
ним за српске гласове. Другим речима, ћирилска графија ових докумената је у низу 
својих особина традиционално славеносрпска, али и прогресивна, са упрошћеном 
графијом. Почетком осме деценије 19. века настају документи исписани, уз из-
весна одступања, Вуковом азбуком и Вуковим начином писања. Подсећања ради, 
Књажеско-српска канцеларија је 1832. објавила забрану штампања књига Вуковом 
азбуком.3 У Србији је забрана употребе Вукове азбуке укинута 1859/60, 1865. она 
је прихваћена на Великој школи, а тек 1868. уклоњено је последње ограничење за 
њену употребу. То значи да је нова азбука врло брзо ушла у употребу у црквеној 
администрацији.

Правопис је био несређен и колебљив. Одсуство општеприхваћених прави-
ла писари су искористили тако да је сваки стварао свој правопис или писао без 
икаквих правила. Извесни словни знаци, интерпункција и пунктуација понекад 

3 Види текст забране: А. Младеновић, Историја српског језик : одабрани радови, Београд 2008, 473–475.
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су употребљени у зависности од процене писара, а понегде је на крају реченице 
изостављена тачка. Примера ради, у истом документу срећу се две варијанте ис-
тог слова, различита решења у исписивању истих секвенци (нпр. -ије, -ија), иста 
лексема исписује се некад великим некад малим словом. Речи које се завршавају 
сугласником пишу се са финалним ъ, ь али и без њих, а често се уместо ъ, ь пише 
апостроф. Енклитике се у извесном броју примера пишу заједно са речима које им 
претходе, предлози се понекад пишу спојено с речју уз коју стоје, реч за негацију 
долази најчешће спојено с речју уз коју стоји. Глас и (< -ии) понекад је означен са 
-iй, глас ј означен је на више начина (i, й, и, ј). Графија ћ показује двојну функцију: 
њоме се означавају сугласници ћ и ђ, истина, ђ врло ретко. У извесном броју при-
мера јављају се графијски знаци које је у азбуку увео Вук Караџић, као што су 
ђ, ћ, џ, љ, њ, уз већ поменуту графију ј. У народном језику није се употребљавао 
сугласник х, па је и у овим документима, уз изузетке, примећено његово одсуство, 
а у неколико примера уместо х написано је к. Облик генитива (и акузатива) мно-
жине заменице трећег лица означен је групом графија iй, сасвим ретко се среће 
облик их. Без графије х исписани су облици генитива и других заменица (свои, 
нѢны) али и друге речи (одма). Изостављање графије х у облицима генитива врло 
ретко означено је апострофом (порезки᾽, одъ други᾽).

Основни лексички фонд изворних докумената углавном је српски. Српском 
народном језику недостајали су изрази за многе апстрактне појмове, као и за те-
ковине новије цивилизације. Такви недостаци били су попуњавани речима из 
славеносрпског, рускословенског (црквенословенског), руског, немачког, францу-
ског, уколико нису преузимани интернационализми или колоквијализми. Фор-
муле учтивости преузимане су из рускословенског, односно, црквенословенског. 
Речи преузете из рускословенског (црквенословенског) и руског ретко су фонет-
ски и граматички посрбљаване. Србизирање ових облика, када се вршило, спро-
ведено је, како на морфолошком, тако и на фонетском плану. Усвајање српског 
књижевног језика на основама народног одразило се и на црквену администра-
тивну преписку.

Текст изворних докумената доноси се у оригиналној графији, језику и добрим 
делом у изворном правопису – уз при мед бу да ни су рет ки слу ча је ви да се уоп ште 
не мо же по у зда но утвр ди ти да ли се ра ди о ве ли ком или ма лом сло ву, ъ или ь, 
или – код потписа – о одсуству јерова. У раз ре ша ва њу та квих си ту а ци ја слу жи ли 
смо се ана ло ги јом, сле де ћи ин тен ци ју и стил до ку ме на та – и по је ди нач но и уоп-
ште. Скра ће ни це су да те у из вор ном об ли ку, из вор на ин тер пунк ци ја до след но се 
чу ва. Све ин тер по ла ци је, ис пи са не ка ко над ред но та ко и на мар ги на ма, ста вље не 
су на сво је ме сто без по себ ног обе ле жа ва ња. Оште ће ни де ло ви од но сно фраг мен-
ти до ку ме на та ко ји не до ста ју – ла ку не – обе ле же ни су пи са њем три тач ке у из ло-
мље ним за гра да ма (<…>). Та мо где је мо гу ће (хи по те тич ки) раз ре ша ва ју се та ква 
ме ста и стављена су у изломљене заграде. Поједине, по нама, очигледне грешке 
настале испуштањем слова, испуштено слово ставили смо на место и у косе за-
граде ( //). 

Сачувани ар хив ски до ку мен ти у архиви Епархије браничевске, пре зен то ва ни 
су хро но ло шким ре доследом, а ра ди што боље пре глед но сти, сва ки по на о соб има 
своју нумерацију, ис под ко је се на ла зи са др жај докумената у ви ду сажетих ре ге-
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сти. Приликом преписа трудили смо се да, што је више могуће, задржимо 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 сома на ла зи се блок са ре про ду кцијама 
изабраних до ку мен ата. Подвучене реченице у изворним документима у препи-
су 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. Како би се стекао што бољи преглед садржаја публи-
кованих извора, на крају књиге на ла зи се општи ре ги стар.

Међу сачуваним конзисторијским циркуларима у архиви Епархије браничев-
ске налази се и мањи број оних који нису били упућени канцеларији Пожаре-
вачког протопрезвитерата, већ појединим среским намесницима. С друге стране, 
треба напоменути и то да нису сви документи из архиве Епархије браничевске 
ушли у састав књиге, будући да су поједини знатно оштећени, тако да се на осно-
ву сачуваних фрагмената не може у потпуности ишчитати њихов садржај.

На крају треба истаћи и то да су да ту ми ко ји се на во де у изворним до ку мен ти-
ма да ти по ста ром, Ју ли јан ском ка лен да ру, који је био у званичној употреби.

Ова квим ме то до ло шким при сту пом у приређивању архивских извора, ко ји 
се првенствено огледа у пу бли ко ва њу гра ђе у интегралном и транслитерисаном 
об ли ку, те жи ли смо да за до во љи мо кри те ри ју ме са вре ме не на у ке, а ујед но и ове 
из во ре учи ни мо интересантним и до ступ ним не са мо ис тра жи ва чима ко ји при-
па да ју раз ли чи тим исто риј ским ди сци пли нама и богословима, већ и фи ло ло зи ма. 
С дру ге стра не, на да мо се да ћемо публиковањем докумената који се одликују 
ра зно ли ко шћу и бо гат ством садржаја дати и известан до при нос у будућим ис-
тра жи ва њи ма мно го број них фе но ме на из сфе ре цр кве не, по ли тич ке, со ци јал не и 
кул тур не исто ри је.

У току рада на публиковању грађе помоћ су нам пружиле поједине институције, 
пре свега, Епархија браничевска, као и већи број појединаца. Нај пре смо дужни 
да изразимо благодарност Његовом Преосвештенству Епископу браничевском 
Господину др Игнатију, редовном професору Православног богословског факул-
тета, 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 ђа ко ну Злат ку Ма ти ћу, асистенту на Ка-
тедри за Основе римокатоличке и протестантске теологије Православног бо-
гословског 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 ова пу бли ка ци ја 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-
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ком, и про то је ре ју Де ја ну То ми ћу, ста ре ши ни Саборне цркве у Пожаревцу. По ред 
све ште них ли ца, по моћ су нам пру жи ли и по је дин и службеници Црквене општи-
не и епар хи јских те ла, из ме ђу оста лих: Го ран Илић, Ду шан Сте па но вић, Ми ро-
слав Дми тро вић и други.

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 историју 
уметности Филозофског факултета у Београду, и на томе им ве о ма за хваљујемо.

Такође су били драгоцени савети и сугестије колегинице Александре Илић и 
лекторке Славице Јовановић, на чему смо им искрено захвални.

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

Пријатна нам је дужност да захвалимо и Министарству вера Републике Србије 
које је финансијски помогло публиковање књиге.

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





Благоговѣйный Намѣстникъ!

Изъ приложеногъ позыва, кои ће ваше Благоговѣйнство Свештенству свога 
круга саобштити, видићете заєдно съ ньиме, каква се благородна намера, подићи 
споменикъ безсмртномъ Карађорђу, предузима.

Свакій ће Србинъ делити мысли и чувства, у овомъ родолюбивомъ позыву из-
ложена; па зато є поуздано надати се добровольномъ прилогу одъ свега благодар-
ногъ народа нашегъ на ово общенародно предпріятіє.

А како Свештенство треба у свакомъ добромъ дѣлу да предходи своме стаду, 
то очекуємо и архіпастырски увѣщавамо цело Свештенство наше Богохраниме 
Єпархіє, да у овомъ добровольномъ прилаганю по своме могућству участвує, и да 
у ползу тога и на своє стадо усердно подѣйствує.

О приятію и далѣмъ сообщенію ове препоруке очекиваћемо ваше извѣстіє.

Вамъ
У Београду
26 Януара 1857 год.
Є№ 59.

благожелателный,
Архієпіскопъ Београдскій

Митрополитъ Србскій
Петръ

Бр. 1
О потраживању добровољних прилога за 
подизање споменика Карађорђу Петровићу
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Благоговѣйный Намѣстникъ!

Са приближаваюћимъ се великимъ постомъ наступа за цело духовенство, мо-
нашеско и мірско, велика дужность нарочитогъ пріуготовленія повереногъ му ста-
да за покаяніє и причашченіє, као и самогъ исповеданя и причешћиваня ньіове 
пастве.

Ваше ће Благоговѣйнство по доякошньим, нарочито новіимъ нашимъ препо-
рукама у томе поступити, опоменувши свештенство свогъ круга и одређене испо-
веднике на речену надлежећу имъ дужность, као и на то, да не пренебрегну число 
исповеђены по прописаномъ образцу устроєно, одма светле седмице Вама припо-
слати, а Ваше ће ій Благоговѣйнство Ѳомине седмице овамо опремити.

Неће быти излишно, овомъ приликомъ обратити вниманіє свештенства на 
приуготовленіє агнца у своє време по пропису, у служебнику изложеномъ, као и за 
употребленіє старогъ, гди таквогъ преостане, и Ваше ће Благоговѣйнство нашимъ 
именомъ и ово свештенству препоручити.

Вамъ
У Београду
28. Януара 1857 год.
Є№ 64.

благожелателный
Архієпіскопъ Београдскій

Митрополітъ Србскій
Петръ

Бр. 2
О исповести и причешћу верника 
у време великог поста
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Честнѣйшій Намѣстникъ!

О поступаню са женама, коє бы одъ свои мужева одбѣгле, како пре, тако и по-
сле суђеня ньиногъ предъ Консісторіомъ, и изречене Консісторіялне пресуде, из-
ишла є на представленіє Консісторіє ове слѣдуюћа высочайша уредба:

1., никоме ніє слободно примити у свою кућу одъ мужа одбѣглу жену, осимъ 
нѣны родителя, сродника, или мѣстне власти, па и они дужни су одма, или 
найдалѣ другій данъ явити за такавъ случай полицайной власти, и ова да и 
ню, и мужа іой безъ отлаганя упути къ надлежномъ пароху ради прописа-
ногъ миреня, и далѣгъ поступка.

2., овако се има поступати у свакомъ, было првомъ было другомъ, или комъ 
му драго случаю одбѣгаваню жене одъ свогъ мужа.

3., Консісторіялна пресуда, коя бы гласила, да се одбѣгла жена има вратити 
къ мужу къ брачномъ съ ньиме саживленю, има точно, и безъ свакогъ из-
говора одъ одбѣгше жене извршена быти; и у случаю нѣногъ непослушаня 
имаю є къ томе скланяти и духовне и мірске власти, и то совѣтованѣмъ, 
поучаванѣмъ, помириванѣмъ донде, докле она полезность оваквогъ совѣта 
не увиди, и къ брачномъ съ ньиме саживленю несклони се.

Честности вашой саобштава се высочайша ова Уредба правителствена съ 
томъ препорукомъ да ю прочемъ Свештенству круга вашегъ обзнаните, съ тымъ 
упутствованіємъ, да є у свимъ предисчислѣнымъ случаима дужанъ надлежный па-
рохъ, быо мірскій свештеникъ или Іеромонахъ, сходно доякошнѣмъ пропису, ми-
рити одбѣгше жене са своимъ мужевима, и у случаю, ако у миреню не буде успѣо 
слати Окр. Протоєрею своє о томъ извѣстіє, кои ће, ако се и самъ буде у трипутъ у 
некомъ разстоянію времена о миру безуспѣшно трудіо, по существуюћой Уредби 
поднети своє извѣстіє Консісторіи.

У Београду
26. Фебруара 1857. год.
К№ 166.

Архієпіскопъ Београдскій и
Митрополітъ Србскій,

Петръ

Бр. 3
О поступању са женама које су напустиле мужеве
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Честнѣйшій Намѣстникъ!

Услѣдъ представленія Консісторіє изишло є высочайше рѣшеніє, да се о погре-
бу умерши свештеника никаква плата не тражи одъ ньіовы фамилія за звона, гроб-
ницу при цркви, ученике о спроводу, и за опело, изъ уваженія труда, кои подносе 
свештеницы у своємъ званію, но да се обштине задоволяваю онымъ подарцыма, 
коє бы имућніи међу свештеницыма добровольно завѣштали црквама.

О томъ се цело свештенство архідієцезе ове извѣштава знаня ради своєга и 
управленія, а уєдно се и опоминѣ, да имућніи међу свештеницыма сами одъ свогъ 
иманя по могућству црквама што завѣщаваю, и тако парохіянима и у овомъ 
смотренію лепъ примѣръ оставляю.

У Београду
14. Марта 1857. год.
К№ 237.

Архієпіскопъ Београдскій и
Митрополітъ Србскій,

Петръ

Бр. 4
О ненаплаћивању услуга приликом 
погреба свештених лица
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Честнѣйшій Намѣстникъ!

Добивши Консісторія поднешена іой известія, да су у дотичный протоколъ упи-
сани циркулари одъ године 1844, наређує, да се своимъ начиномъ упишу слѣдуюћи 
циркулари одъ године 1845.

1., Циркуларъ одъ 24. марта, 1845. К№ 177. о безплатномъ издаваню прото-
коларны извода на требованѣ срезски Началника по званичной потреби 
подъ числомъ XIX.

2., Циркуларъ одъ 7. маія 1845. К№ 383. да свештенство никога невенча безъ 
испыта и трократногъ оглашенія. подъ числом XX.

3., Циркуларъ одъ 15. маія 1845. Є№ 386. да свештенство своимъ поучаванѣмъ 
предохранява народъ одъ самоубійства. число XXI.

4., Циркуларъ одъ 25. маія 1845. К№ 280. по коємъ ће образцу Протоєреи и 
Намѣстницы шиляти Консісторіи рачуне мирски црквій. число XXII.

5., Циркуларъ одъ 28. юнія 1845. К№ 351. содржаваюћій правила о браку. чис-
ло XXIII.

6., Циркуларъ одъ 19. юлія 1845. К№ 397. да крштене, венчане и опояне цы-
гане треба уводити у дотичне протоколе; а никоєгъ цыганина не венчати 
безъ дозволенія Арачліє. число XXIV.

7., Циркуларъ одъ 7. Декембра 1845. Є№ 989. да се одъ некогъ приложника 
у цркви приложене утвари не подносе опетъ другомъ на одкупъ, а имена 
ктитора да се упишу међу приложнике. число XXV.

Ваша ће Честность явити званично Консісторіи и за ове циркуларе, пошто се 
препишу уредбеный протоколъ.

У Београду
15. Марта 1857. год.
К№ 274.

Архієпіскопъ Београдскій и
Митрополітъ Србскій,

Петръ

Бр. 5
О уписивању циркулара из 
1845. године у Протокол
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Честнѣйшій Намѣстникъ!

На захтеванѣ высокославногъ Правителства нашегъ, и ове године обновлѣно, 
препоручує Консісторія свему подручномъ свештенству монашескогъ и мірскогъ 
реда, не само собственымъ примеромъ и сходнымъ поученѣмъ световати своє 
парохіяне, да и на себи, и на своимъ млађима даду прицепити кравлѣ оспе, него да 
и унапредъ недрзне венчати жениха и невесту, докъ се прописно неосведочи, да су 
поменута лица прицеплѣне имъ кравлѣ оспе срећно преболовала.

Честность ваша саобштиће овай расписъ свештенству повереногъ вамъ круга, 
ради управляня и дѣйствованя по нѣму.

У Београду
18. Априла 1857. год.
К№ 378.

Архієпіскопъ Београдскій и
Митрополітъ Србскій,

Петръ

Бр. 6
О вакцинисању против богиња
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Пречестнѣйшій Протоєрей!

По высочайшемъ рѣшенію Нѣгове Светлости, Княза нашегъ Александра, одъ 5 
Фебруара ове године К. В/Е № 192/103. има свака црква у нашемъ отечеству снабдѣвена 
быти своимъ печатомъ, о трошку црквене касе набавлѣнымъ, ради званичногъ 
употребленя. Ови печати већъ су наручени и израђую се подъ над зи ранѣмъ 
Консисторіє овди у Београду, и уговорена є цена свакогъ поєдиногъ печата за 21 
цванцигъ или 84 гроша, рачунаюћи дукатъ у 56 гроша

Препоручує се Вашой Пречестности одъ свію храмова, постоєћи у повереномъ 
Вамъ кругу, наплатити у име печата по 84 гроша за свакій печатъ, и колико пре 
Консисторіи послати.

У Београду
2. Маіа 1857 год
К№ 552.

Архієпископъ Београдскій и
Митрополитъ Србскій

Петръ

Бр. 7
О набавци црквених печата
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