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224 О ревизији цркава и манастира
225 О дозволи да свештеници могу присуствовати 

конгресу Земљорадничких задруга
226 О богослужбеном прослављању рођендана краљице Драге
227 О набавци Кондуит-листа
228 О прилозима за помоћ војсци
230 О препорукама да се свештенство претплати на часопис Тежак
231 О потраживању епархијског разреза
232 О слању брошуре протођакона Васе 

Живковића О хришћанској нади
233 О прикупљању црквених утвари за цркве и 

манастире у Старој Србији
234 О слању извештаја приложника за изградњу храма Светог Саве
235 О прикупљању новца за изградњу храма Светог Саве
236 О прослави стогодишњице Првог српског устанка



238 О потраживању прилога за изградњу храма Светог Саве
239 О правилима за одржавање литија
240 О богослужбеном прослављању 8. септембра
241 О наредби полицијским властима да мотре на недолично 

понашање појединих свештених лица 
242 О слању решења Архијерејског Сабора о наплати 

црквених такси од клирика
243 О наплаћивању црквених трошкова од 

клирика при рукоположењу
244 О препоруци књиге јереја Александра 

Живадиновића Проповиједи и Енсорте
245 О сахрани свештених лица
246 О одеждама приликом сахране свештених лица
247 О правилима за протојереје 

и намеснике приликом богослужења
248 Решење Архијерејског Сабора које се односи на ђаконске плате
249 О потраживању спискова изгинулих бораца
250 О прикупљању прилога за изградњу храма 

Светог Саве на Врачару
252 О именовању духовника за исповест у време 

великог поста за Пожаревачки срез
253 О слању акта Управе државне статистике о правилима 

за вођење статистичких података
254 О слању књиге Чин крунисања и миропомазања 

Њ. В. краља Србије Петра I
255 О избору Епископа шабачког Димитрија за 

митрополита Краљевине Србије
256 О слању архипастирске посланице митрополита Димитрија
257 О именовању заменика протојереја приликом његовог одсуства
258 О препоруци часописа Народно здравље
259 О препоруци књигâ свештеника Добросава Ковачевића
260 О слању решења Архијерејског Сабора о 

„лутајућим свештеницима“
261 О забрани која се односи на кумовање свештених лица
262 О потраживању списка свештеника који не 

станују у својим парохијама
263 О потраживању извештаја о парохијама, 

црквама и свештенству
264 О именовању духовника за исповест у време великог поста
265 О одржавању конференције свештенства 

Архиепископије београдске
266 О службеној преписци за време митрополитовог 

боравка у манастиру Рачи



267 О подношењу извештаја надлежном архијереју о 
успеху ученика на крају школске године

268 О постављању камена темељца зграде Народне скупштине
269 О потраживању извештаја о црквама
270 О правилима за слање незваничних писама 
271 О штампању Беседа Јордана Хаџи Видојковића
272 О позајмљивању звона оним црквама које 

су у току рата остале без њих 
273 О потраживању извештаја о парохијама, 

црквама и свештенству
275 О пружању помоћи удовицама и сирочади 

погинулих свештеника током рата
276 О упутствима за вођење таксеног регистра
277 О активностима Друштва за заштиту југословенске деце
278 О потраживању спискова несталих предмета 

Народног музеја, Народне библиотеке и других 
културних установа током окупације

279 О наредби да се приликом преласка из римокатоличке вере 
у православну обавесте католички свештеници

280 О одржавању молепствија за спасење руског народа
281 О потраживању података о уништеним уметничким 

предметима и споменицима током окупације
282 О помоћи породицама свештеника побијених током рата
283 О дозволама за ступање у брак
284 О одржавању скупштине свештеничког удружења
285 О потраживању података о страдалим архивама, 

књигама и другим црквеним предметима
286 О потраживању извештаја о смрти улагача пензионог фонда
287 О слању Посланице архијереја уједињене 

православне Српске цркве
288 О накнади штете црквама и манастирима 

страдалим током рата
289 О исплати неисплаћених плата из 1915. године
290 О нацрту закона о уређењу сталних плата 

парохијског свештенства
292 О препоруци књиге Лазара Мирковића Православна литургика
293 О проглашењу пуноважности чинодејстава извршених 

од стране егзархијских свештеника
294 О помоћи породицама свештеника настрадалих током рата
295 О препоруци књиге Из полицијског живота
296 О помоћи деци пострадалих свештеника од 

стране Кола српских сестара
297 О помоћи Друштву за чување народног здравља



298 О уверењу о пунолетству лица која ступају у брак
299 О упису ђака у Богословију Светог Саве
300 О препоруци слике престолонаследника 

Александра за црквене канцеларије
301 О потраживању података од манастирских управа о 

предметима и имовини уништеним током рата
302 О пружању помоћи руским избеглицама
303 О потраживању података и уверења од стране судова
304 О потраживању података о погинулим 

непријатељским војницима
305 О потраживању статистичких података 
306 О наредби да се на Дан уједињења истакну државне заставе
307 О одлуци министарства финансија која се 

односи на регистровање такси
308 О потраживању података потребних за 

састављање државног буџета
309 О препоруци књиге Лазара Мирковића 

Православна литургика
310 О упутствима за оглашавање у Службеним новинама
311 О потраживању спискова свештеника пострадалих током рата
312 О потраживању неисплаћених плата, бира и пензија
313 О потраживању преписа платних листова
315 О потраживању спискова настрадалих руских војника
316 О оснивању дечијих пољопривредних установа
317 О замени бугарских монета
318 О потраживању рачуна за 1915. и 1918. годину
320 О замени новчаница
321 О регулисању пензија од стране породица 

свештеника пострадалих током рата
322 О распису полицијским органима који се односи 

на захтеве духовних и црквених власти
323 О прилозима намењеним Друштву за 

заштиту југословенске деце
324 О дозволама припадницима жандармерије да се могу венчати
325 О потраживању извештаја о капиталном стању цркава
326 О потраживању спискова настрадалих 

руских војника током рата
327 О потраживању извештаја о стању немачког 

гробља у Пожаревцу
328 О потраживању података о свештеницима који су 

улагали у Свештенички удовички фонд
329 О потраживању података о свештеницима који су 

улагали у Свештенички удовички фонд 



330 О потраживању требовања кредита
332 О надзору рада чиновништва
333 О потраживању извештаја о стању гробова изгинулих војника
334 О „Уредби о правној ликвидацији стања 

створеног ратом 1914–1920 год.“
335 О препоруци књиге Љубомира М. Протића 

Како да васпитамо синове и кћери
336 О употреби званичног назива државе Краљевина 

Срба, Хрвата и Словенаца
337 О одржавању реда за време верских свечаности 

од стране припадника жандармерије

339 РЕПРОДУКЦИЈЕ ДОКУМЕНАТА

393 РЕГИСТАР





УВОДНА РЕЧ

Архивски извори, штампани у четвртој књизи библиотеке „Архива Епар
хије браничевске“, хронолошки се надовезују на оне из претходне публикације, 
а покривају период од почетка 1894. до уједињења помесних цркава и уздизања 
Српске цркве на ранг Патријаршије 12. септембра / 30. августа 1920. године.1 
Извори припадају истој тематској целини као и у претходним књигама, а односе 
се на уредбе, прописе, правила и решења Архијерејског Сабора које је Духовни 
суд (Конзисторија) Митрополије београдске, преко окружних протопрезвите
ра, прослеђивала подручном свештенству. Поред конзисторијских расписа, зна
тан број докумената које су потписивали надлежни митрополити односи се на 
регулисање црквеног живота у самој Архиепископији.

У погледу структуре и садржаја публикованих извора може се уочити широк 
спектар тема којих се дотичу, не само из сфере црквене, већ и социјалне, по
литичке и културне историје. Међу њима издвајају се две основне групе. Прва 
се односи на организационо устројство и црквеноадминистративно уређење 
православне цркве у Краљевини Србији, потом Краљевини Срба, Хрвата и Сло
венаца, као и утврђивање једнообразности у литургијском, богослужбеном и 
верском животу. Друга група извора у знатној мери осветљава однос цркве и 
државе. Поред тога, истој групи докумената припадају и многобројни расписи 
на основу којих се може сагледати социјално ангажована улога цркве и њено 
место у свеопштој едукацији и креирању индивидуалног и колективног иденти
тета српског друштва с краја 19. и почетка 20. века.

Основни лексички фонд изворних докумената публикованих у овој књизи 
је српски, исписан Вуковом азбуком и Вуковим начином писања, правописом 
несређеним и колебљивим. Извесни слов ни знаци, интерпункција и пунктуација 
понекад су употребљени у зависности од процене писара; знаци навода понекад 
изостају или на почетку или на крају целине, а понегде је на крају реченице 
изостављена тачка, што смо и ми изостављањем констатовали. У документима 
се могу срести две варијанте истог слова, различита решења у исписивању истих 
секвенци (нпр. парохијск : парохиск, пензиј : пенсиј), иста лексема исписује 

1 Проглас успостављања Српске патријаршије на дан Сабора српских светитеља 12.–IX.–1920,–30.–
VIII.–1920. у Сремским Карловцима, Гласник Српске православне патријаршије 5 (1920), 70–73.
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се некад великим, некад малим словом. Енклитике се у извесном броју приме
ра пишу заједно са речима које им претходе, реч за негацију долази најчешће 
спојено с речју уз коју стоји; срећу се облици без иницијалног ј (нпр. ектенија). 
У народном језику није се употребљавао сугласник х, па је и у овим документи
ма, истина ретко, примећено његово одсуство (нпр. њиово, оће).

Текст изворних докумената доноси се у оригиналној графији, језику и до
брим 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. 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 нашем мишљењу, очигледне грешке настале 
испуштањем слова, исправили смо стављањем испуштеног слова на одговарајуће 
место и у обле заграде – (). Нерашчитан текст обележен је с три тачке у облим 
заградама – (…). На очигледне грешке писара (lapsus calami), такође смо указали 
– стављањем ознаке (sic!).

Сачувани до ку мен ти у архиви Епархије браничевске пре зен то ва ни 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. Ра ди боље пре глед но сти, сва ки препис доку
мента 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. Како би се стекао што бољи преглед садржаја публикованих 
извора, на крају књиге на ла зи се општи ре ги стар.

Треба напоменути и то да нису сви сачувани документи из архиве Епархије 
браничевске ушли у састав књиге, зато што су поједини знатно оштећени, 
док је на другима мастило потпуно избледело, што је онемогућило њихово 
рашчитавање. С друге стране, недостају извори од 1909. до 1918. године, будући 
да су највећим делом страдали током бугарске окупације.

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 
административној употреби до краја Првог светског рата. Међутим, већ почет
ком 1919. године у појединим званичним актима наводе се истовремено и дату
ми по Грегоријанском календару.
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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 ђа 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, 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 општине 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 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 из Библиотеке Српске патријаршије, колегинице Александре 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





Београдски Духовни Суд
Бр: 953.
19. Јануара 1894 год.
Београд

Распис
Свима протојерејима и намесницима.

Лабаво и немарљиво вршење верских дужности од стране нашег чиновниш
тва побудило је Архијерејски Сабор те је овај донео решење у пр. години, да 
се преко Владе Његовог Величанства најозбиљније препоручи да чиновници са 
што више воље и тачније врше ове дужности, присуствујући службама божијим 
и чувајући се од мршења у време поста. Усљед овога је се и председништво ми
нистарског савета у Декембру пр. год. једним расписом својим обратио на сву Г. 
Г. Министре упозорујући их на штетне посљедице које отуда долазе, умолив их 
да у смислу решења Архијерејског Сабора, издаду подручном им чиновништву 
најстрожију Наредбу да тачно врше своје верске дужности те да тиме одрже 
достојан углед нашој светој православној вери и Цркви.

Извештавајући вас о овоме распису Г. Министра председника, Суд вам 
препоручује, да подручном вам свештенству наредите, да живо настане да чи
новништво њихове подручности тачно и савесно своје хришћанске дужности 
испуњава како ради спасења душе своје тако и ради угледа код народа, коме 
треба по дужности примером да предњачи у свима хришћанским и грађанским 
врлинама.

Секретар,
Р. Лукић.
ср. Васић.

Председник Духов. Суда
Протопресвитар,

В. Милић

Бр. 1
О испуњавању хришћанских 
дужности од стране чиновника
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Проти Пожаревачком.

Тачком 7 члана 38. зак. о црквеним властима наређено је: „да свештеник 
парохијски присуствује на свима испитима у основним школама, и да у почетку 
и на крају школске године и о св. Сави извршује у школи прописани црквени 
обред и говори ученицима подесну поуку“.

Важност овог наређења, свештенство као да не цени, и за то га веома слабо 
извршује, и не присуствује испитима ученика и ученица основних школа.

Школа и Црква, то су тело и душа. И они морају бити у непрекидној вези, те 
да благотворно дејствују на неговање врлина и побожности и гајењу родољубља 
у омладини српској. Ну, када се свештенство отуђује од школе и неће да се ко
ристи правом, које му закон о црквеним властима даје, оно тиме занемарује 
један део своје пастирске дужности, и иде на руку онима, који оће да сеју семе 
раздора између свештенства и учитеља, и да отуђују омладину и учитеље од вере 
и цркве.

Да овога више не буде, препоручујемо вам да свештенству најстрожије 
препоручите, да оно редовно присуствује испитима основних школа и да том 
приликом обрати пажњу на пропитивање ученика из веронауке и црквеног 
појања; и да види да ли се и грађанство интересује васпитањем деце своје, па 
ако примети немар, да пастирским путем подејствује, да се исти одклони.

У исто време свештенство треба са дозволом учитеља, да више пута и преко 
године присуствује предавању веронауке и црквеног појања, и да том приликом 
проговори коју реч деци и да им поуком мили веру отаца својих. Сем тога свеш
тенство треба при сваком пастирском послу по домовима, да упознаје омладину, 
а и старије са основима вере и морала хришћанског, и да истиче, како је вера 
православна србина очувала у току робовања и како му и данас неоцениме 
услуге чини; и одржава га у духов. заједници са свима православним народима, 
а нарочито онима који су на Балканском полуострву.

Исто тако свештенство треба учитеље да братски опомене и замоли, да 
најсавесније испуњавају своје дужности које имају према св. вери и цркви како 
би савесним испуњавањем својих дужности према св. вери и цркви јачали у деци 
страх божији и уливали им љубав према св. вери отаца њихових и упућивали их 
на све оно што је добро и корисно. А нарочито да тражи да учитељи са децом 

Бр. 2
О обавезама свештенства да присуствује 
испитима у основним школама
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уредно у цркву долазе и да деца хармоничним појањем изговарају на јектенија, 
за тим да читају апостол и да се облаче у рипида и чираке.

Ми верујемо у патриотизам српскога учитељства и у његову истинску љубав 
и оданост према св. вери и цркви, и за то се надамо, да ће се учитељство одазва
ти свему овом и да ће изаћи на сусрет свештенству када види да се и свештен
ство интересира школом, и да је оно пријатељ школе и учитеља.

Као окр. протојереј чинећи званичне ревизије по црквама, не треба да про
пустите прилику, а да се не састанете са учитељима месних школа, и да из уста 
њихових не чујете у каквом се стању налази школа и како омладина напредује 
у опште у васпитању и наукама, а нарочито како стоји са верским знањем и 
појањем црквеним. Па ако би сазнали, да има чега, што смета правилном раду 
у школи а нарочито ако нема потребних учила, то да и ви подејствујете код 
општине да иста набави. Једном речју и ви и свештенство треба да чини, да се 
најбоља хармонија одржава са школом и учитељима и да се омладина васпитава 
онако, како ће отаџбина имати добре грађане, а света црква добра и побожна 
чада.

Ви ћете овај акт наш прочитати на збору свештенства среза вашег и том 
прилком позвати га, да од своје стране учини све што треба, како би се морал у 
народу ојачао и како би побожност напред кренула, а нарочито да се омладина 
васпита у духу хришћанског морала и патриотизма.

ЕБр: 165.
21. Јануара 1894. год.
Београд.

Вам
благожелателни

Архиепископ београдски
и

Митрополит Српски
Михаил
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Београдски Духовни Суд.
Бр: 432.
25. Јануара 1894 год.
Београд.

Проти Пожаревачком

На основу решења Архијерејског Сабора Архијерејска власт решењем 
својим ЕБр: 161. од 24. Јануара тек. год. одредила је духовнике који ће имати 
у току наступајућег великог поста исповедити мирско и монашко свештенство 
у епархији београдској, и то: за ср. Пожаревачки: вас и јереја Кирила Јевтића 
свешт. Ћириковачког.

Извештавајући вас о овоме Суд вам препоручује да овај избор духовника 
саопштите на потпис свештенству ваше подручности.

с тим да духовници изаберу себи духовнике из средине свештенства пред 
којима ће се исповедити.

Извештај о исповести имају духовници послати Архијерејској власти до 
светле недеље.

Секретар,
Р. Лукић

Председник Духов. Суда
Протопресвитар,

В. Милић

Бр. 3
О одређивању духовника за исповест 
у време великог поста
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Проти Пожаревачком

Г. Министар Унутрашњих Дела актом својим од 28 пр. мц åа Бр: 16867/93 из
вештава Нас, да је усљед представке Сабора Архијерејског СБр: 66, да се свеш
тенству издаје уредно бир, упутио је свима полицијским властима сљедећи 
распис:

„Архијерејски Сабор, актом од 1. Новембра пр. год. СБр: 66 јавља: да му се 
је свештеничко удружење жалило противу полицијских и општинских власти, 
што се свештеницима са свим неуредно издаје бир, који се од парохијана ре
довно наплаћује, па је молио, да се у погледу овога, изда полицијским властима 
сходна наредба.

Да би се овај праведан захтев нашег свештенства задовољио, сматрам за 
нужно, да, у вези расписа мога предходника од 20 Априла пр. год. П№ 3417. 
– Препоручујем свима, па и томе начелству – управи – да најенергичније 
настојава, да се свештенички бир редовно, уз данак, наплаћује и одмах – у ко
лико је наплаћен изда – дотичним свештеницима. Ако се у противном случају, 
појави жалба свештеника, начелство – управа – ће такову одмах у поступак узе
ти и према одговорном чиновнику строго по закону поступити за непослушану 
наредбу. Тако исто, начелство – управа ће казнити и сваког оног чиновника, који 
буде свештенички бир употребљавао на покривање других издатака.“

Препоручујемо вам, да горе именовани распис Г. Министра Унутрашњих 
Дела обзнаните подручном вам свештенству према коме се имају управљати.

ЕБр: 270
5 Фебруара 1894 год.
Београд.

Вам
благожелателни

Архијепископ београдски и
Митрополит Српски

Михаил

Бр. 4
О наплати свештеничког бира 
од стране општинских власти
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Проти Пожаревачком.

На представку Архијерејског Сабора од 25. октобра пр. год. Сбр: 30, да се 
нареди полицијским и општинским властима, да не излажу мржњи и опасно
сти свештеника, кад они јављају блудноживеће, да их свештеник тужи, – Госп. 
Министар Унутрашњих Дела актом својим од 27. јануара тек. год. Пбр. 16856/93 
извештава Нас, да је подручним му властима издао распис следеће садржине:

„Архијерејски Сабор доставио је актом од 25. окт. пр. год. С№ 30. да му 
се многи свештеници жале противу полицијских органа, што ови, приликом 
узимања на одговор појединих лица за ванбрачно живљење према доставама 
дотичних свештеника, тим лицима казују и по чијој се достави то ради, те због 
тога, вели, свештеници долазе у неприлику, па и омразу са својим парохијанима.

Овакав поступак појединих полиц. чиновника за прекор је и, да би се ово 
од сада избегло, Министар Унутр. Дела, у свези расписа од 23. марта пр. год. 
П№ 3460. – најозбиљније препоручује начелству – управи – да подручним му 
– јој – органима строго нареди, да у конкретним случајима ни пошто не казују 
оптуженим лицима име достављача – па ма ко то био, пошто су полициске 
власти и законом позване, да саме овакве случајеве сазнају, извиђају и суде по 
званичној дужности.

Ако начелство – управа – примети, да који од чиновника противно уради, 
нека се према њему за то послужи мерама, које даје закон о чиновницима“.

Извештавајући вас о овоме, препоручујемо вам да ово саопштите подручном 
вам свештенству ради знања и управљања.

ЕБр: 271.
5. Фебруара 1894. год.
Београд.

Вам
благожелателни

Архиепископ Београдски
и

Митрополит Српски
Михаил

Бр. 5
О распису министра унутрашњих 
дела који се односи на лица која живе 
у ванбрачним заједницама
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Свима окр. протама и ср. намесницима

На представку Архијерејског Сабора од 2. новембра пр. год. Сбр: 77. да се на
реди полицијским властима, да не позивају свештенике у недељне и празничне 
дане, кад су свештеници заузети послом при цркви и парохији, – Г. Министар 
Унутрашњих Дела актом својим од 28. јануара ове год. Бр: 16857/93., извештава 
Нас, да је отпустио полицијским властима распис следеће садржине:

„И ако је расписом министра унутрашњих дела од 9. октобра 1891. П№ 15730 
препоручено свима полицијским и општинским властима у Србији, да без преке и 
неодложне потребе, свештенике себи не позивају у недељне и празничне дане, јер 
су они тада заузети својим дужностима у цркви и парохији, ипак се Архијерејски 
Сабор жали, како и даље поједине полицијске и општинске власти у недељне и 
празничне дане позивљу свештенике ради узимања на одговор или давања каквог 
обавештења, те тиме остају чинодејства тих дана не вршена, нарочито у местима, 
где је само један свештеник (као што је случај са сеоским свештеницима).

Са тога, а на молбу Архијерејског Сабора од 2. новем. пр. год. Сбр: 77 
најозбиљније наређујем свима, па и томе начелству – тој управи – да се све под
ручне му – јој – полиц. и општин. власти у будуће строго придржавају горе наве
деног расписа П№15730 т. ј. нека послове своје поделе тако, да ниједно свештено 
лице у недељне и празничне дане не буде власти позивано, изузев баш како
ву истински прешну и неодложну потребу, у ком случају, позиви, нека не буду 
обични, него да буду писма дотичнога чиновника, у којима увек да се јасно из
ложи неодложност потреби, ради које власт позива дотично свештено лице и у 
празничан дан.

Нека се и овај распис достави полициским и општинским властима на 
најтачније управљање.“

Саопштавајући вам гореименован и распис, препоручујемо вам, да га објавите 
свештенству вашега круга, по коме се имају управљати.

ЕБ: 350
11. Фебруара 1894. год.
Београд.

Вам
благожелателни

Архиепископ Београдски
и

Митрополит Српски,

Бр. 6
О забрани позивања свештених лица у време 
празничних дана од стране државних власти
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Свима старешинама Мр¶а протама и намесницима

Г. Министар Унутрашњих Дела писмом својим од 16. фебруара ове год. Пбр: 
2895 извештава Нас, да је усљед представке Архијерејског Сабора Сбр: 34 одно
сно накарађене слике св. Ђурђа, која се растура по народу, издао распис свима 
полицијским властима следеће садржине:

У прошлој години уредништво „Геџе“, одштампало је једну слику у виду св. 
Ђурђа, којом је накарађена слика истог светитеља и нанесена увреда Његовом 
Величанству Краљу. Због тога је решењем управе вароши Београда од 23. апри
ла пр. год. № 6319. забрањено растурање ових слика, које је решење одобре
но решењем првостепеног суда за варош Београд од 24. истог месеца № 7636, 
и уредник „Геџе“ надлежним судом осуђен је на два месеца затвора за увреду 
Његовог Величанства Краља среством штампања и растурања исте слике.

Међутим, Министар Унутрашњих дела има уверења, да се те слике и сада 
тајно растурају по народу и држе по извесним домовима и другим јавним ло
калима.

С тога се препоручује начелству – управи – да са подручним му – јој – вла
стима најстрожије забрањују даље растурање поменутих слика, а где би се оне и 
сада налазиле, на јавним местима, да се одмах униште, као што је то прописано 
законом о штампи.“

Препоручујемо вам, да горе именовани распис г. Министра Унутрашњих 
Дела обзнаните подручном вам свештенству према коме се имају управљати.

ЕБр: 476.
25. Фебруара 1894. год.
Београд.

Вам
благожелателни

Архиепископ Београдски
и

Митрополит Српски
Михаил

Бр. 7
О забрани растурања слике 
Светог Ђорђа илустроване у листу Геџа
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Свима старешинама манастира, окружним протама и среским намесницима.

Главни Одбор друштва „Црвеног Крста“ обратио Нам се писмом својим од 
20. јануара ове године бр: 9. следеће садржине:

„Кад је установљено српско друштво Црвеног Крста, оно је у целој земљи 
имало своје одборе и пододборе, који су уписивали чланове, прибирали помоћ 
и за време ратова указивали услуге ратним болесницима и рањеницима.

За сва три наша рата постојали су такви одбори у целој земљи и услуге 
њихове биле су од доста знатне користи.

Кад су ратови престали, растурили су се и одбори и тако од 1886. год. осим 
Главног Одбора у Београду и одбора у Нишу нема у целој Србији ни једног 
окружног ни среског ни месног одбора.

Овако стање и оваква оскудна организација друштвена не само да онемогућава 
остварење друштвене задаће, него је још противна оном начелу, коме треба Црве
ни Крст да служи за време мира. Јер задаћа друштвена за време мира исто је тако 
значајна, као и за време рата. За време мира треба друштво да је потпуно органи
зовано, да се становништво свестрано упозна са смеровима друштвеним, да спре
ма нужно особље за негу рањеника и да прибира нужну помоћ за случај рата. Све 
то дужно је свако народно друштво Црвенога Крста, да врши за време мира, тако 
да потпуно спремно дочека рат. Кад рат наступи, онда народ има друге дужности 
и онда друштво Црвенога Крста не би требало да апелује на милосрђе станов
ништва, бар за оне потребе, које се требало спремати за време мира. Осим светог 
Бога ми морамо да се обазиремо и на оно начело и правило, кога се придржава 
централни Одбор Црвенога Крста у Женеви, као средишни и најглавнији орган 
целе ове хуманитарне установе. Централни Одбор у Женеви на име наставио је 
правило и он се тога најстрожије придржава, да само оно друштво Црвенога 
Крста има у рату право на потпору од других друштава Црвенога Крста које 
је за време мира радило на тој организацији и спремало за време мира помоћ 
за рат. Ако дакле желимо да за своје друштво и за српске рањенике обезбедимо 
помоћ других народа који су нам толике велике услуге чинили у нашим ратовима, 
то нам образ не подноси да седимо скрштених руку и да за време мира – ништа не 
радимо ни на организацији друштвеној ни на спреми за ратну потребу.

Главни је одбор у току прошле године извршио знатне набавке санитетског 
прибора, и приступио је и спреми нудиљског и болничарског особља. А сада 

Бр. 8
О установљењу локалних пододбора Друштва 
Црвеног крста и његовим активностима

31



сматра за најпречу дужност да приступи устројству у првом реду окружних, а 
затим среских и месних одбора.

Начини, којима је до сад вршено установљење Одбора у унутрашњости 
Србије, нису се показали практични. И рад и опстанак тих одбора није одгово
рио потребама друштвеним.

С тога је Главни Одбор решио да установљење одбора и пододбора у 
унутрашњости изврши преко својих чланова као нарочитих изасланика.

И ако је смер Црвенога Крста хуманитаран, и ако је становништву нашем 
познато, за чим тежи Главни Одбор и шта се намерава установљењем одбора и 
пододбора, ипак је Главни Одбор учинио код Господина Министра Унутрашњих 
дела нужне кораке, да политичке власти буду извештене о задаћи и тежњи Глав
ног Одбора, да ради друштвених изасланика буду на руци и да обавештавају 
народ о томе.

Поред тога Главни Одбор рачуна и на потпору, коју треба свештенство да 
указује овој хуманитарној установи. Нико неће бити у стању да о правој задаћи 
и тежњи Црвенога Крста обавести народ, као свештеници који су са њиме у не
прекидном додиру. Они треба да објасне народу, да је установа Црвенога Крста 
намењена истина за ратне рањенике и болеснике али да је дужност Црвенога 
Крста да се сва спрема изврши за време мира и да рад друштва за време мира 
треба народ да потпомаже свим силама. Разуме се, да треба искорењивати том 
приликом мишљење које се код нас често појављује, да спрема Црвенога Крста 
предсказује ратовање у скорој будућности.

То мишљење треба свештенство да побије и да указује на друге земље, које 
за време мира никад не прекидају рад Црквеноме Крсту и које су свакад тако 
спремне, да могу у свако доба ступити у акцију. Таква је задаћа Црквенога Крста 
и само се тако служи своме народу.

С тога Главни Одбор има част умолити Ваше Високопреосвештенство, да из
волите свештенству у целој отаџбини препоручити да потпомогне рад друшт
вених изасланика око установљења одбора у унутрашњости Србије и да сваком 
приликом обавештава народ о потреби и користи ове установе, јер све што се 
чини Црвеноме Крсту, чини се синовима ове земље који врше најсветију дуж
ност према одаџбини.

Саопштавајући вам ову одлуку Глав. Одбора Црвеног Крста, препоручујемо 
да исту објавите подручном вам свештенству и настанете што енергичније да се 
корисна намера друштва Црвенога Крста оствари.

ЕБр: 501.
3 марта 1894 г.
Београд.

Вам
благожелателни

Архиепископ Београдски
и

Митрополит Српски,
Михаил
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