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ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ ЈУЖНОГ ЈУХОРА 35

Јухорске зоре

О Јухору је први озбиљније писао Јован 
Мишковић још давне 1882. године. Пошто је 
тај његов рад прилично тешко доступан а 
у много чему је битан за изучавање Јухора 
даћемо овде његове најважније делове. Ево 
шта он каже о Јухору:1

Јуор2 планина је општи назив целог 
оног планинског венца у Јагодинском ок-
ругу, што се с југа на север, између Мораве 
(главне) и Лугомира пружа. Протеже се у 
дужину 20, а у ширпну 10 километара, пре-
ко Вјетрње. На северу, његовом подином 
пролази насип  из Јагодине у Ћуприју; на 
истоку пере му благе изданке валовита Мо-
рава, а падином сече крушевачки насип; на 
југу клисуром пробија Каленићска река ; а 
на  западу благе косе облива му лужни Лу-
гомир. Крајња тачка на северу је Гиље, а на 
југу Девојачка стена.  Сам гребен планин-
ски, што дели воде Морави и Лугомиру с 
југа на север, прелази преко ових места: 
Са  Девојачке стене, изнад села Избенице, 
пење се на врх Буковицу, па даље на Змаје-
вицу, Јаворовицу или Јаворски клик, а с ње 
на највиши врх Вјетрњу. Са Вјетрње силази 
на Голину, па даље води преко Добре воде, 
Кучкиног рта или врха, Остре главице, 
Медвеђе главице,  Врањевца, Тупанца, па 
завршује стрмим језиком Гиљем,  изнад 
раскршћа насипа ћупријског, јагодинског и 
крушевачког. 

1 Јован Мишковић, Јуор планина - географијско 
историјска слика, Отаџбина књ. X, Београд 1882, 548 
- 561.

2 Неки су је звали и Јувор и Јухор.

У присоју овог планинског венца — ис-
точној подгорици Јуора леже ова села, по-
чињући са севера: Мајур, Остриковац, Доњи 
Јовац, Горњи Јовац, Дворица,   Трешњеви-
ца, Сињи вир, Рашевица, Поточац, Својно-
во,  Обреж, Катун, Варварин, Бачина, Цер-
ница, Избеница, Орашје и Пајковац. Првих 
7 села припадају Беличком, а других 11 села 
Темнићском срезу. 

У Осоју пак — западној подгори-
ни Јуора — налазе се ова села: Бресје, Гла-
винци, Колари, Драгошевац, Ивковачки 
прњавор, Беочићи и Секурич. Првих 6
села долазе у Белички, последње у Темнићс-
ки срез. Јуор у ужем, правом значају зове 
се планина од Девојачке стене до Медвеђе 
главице, дакле од изнад села Избенице на 
југу, до изнад села Дворице на северу. Цео 
Јуор обрастао је гором, а особито горњи део
бокова; у присоју је већином грм, а у осоју 
буква. Његова је највећа апсолутна висина 
преко 1000 мет. Најважнија тачка у целом 
планинском венцу Јуора јесте врх његов 
Вјетрња. То је највише место у целој Јуорској 
планини. Налази се између села Својнова и 
Поточца с источне а Секурича и Беочића 
са западне стране. Ја сам се на Вјетрњу пео 
с источне стране. Од механе поточке пење 
се пошто се пређе Поточка река, уз косу до
под Вјетрњу, и то пењање траје читав час. 
Одатле до на врх Вјетрње пењање је стр-
мије, и траје 1/2 часа. Стари пут, којим 
се пело на Вјетрњу, код ветрењаче, водио 
је из Својнова, преко својиновске реке, 
па између великог и Мининог потока 

Небојша Ђокић
Српски научни центар Београд

Слађана Митровић
Српски научни центар, Београд

Марија Савић
Институт за српску културу, Лепосавић

ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ ЈУЖНОГ ЈУХОРА

Апстракт: У раду је дат кратак преглед цркава и манастира јужног Јухора. пажња 
је, овог пута, углавном посвећена њиховој историји док је архитектури, иконостасима и 
живописима посвећено мање пажње јeр је остављено за следећи рад.

Кључне речи: Јухор, цркве, манастири, Својново, Бачина, Поточац, Пајковац,  Беочић, 
Ивковић, Секурич, Tрешњевица
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који се пут још и сада познаје. Вјетрња се 
дели на велику и малу. Вјетрња3 је доби-
ла име од неке ветрењаче, која се на њеној 
јужној страни налазила, и место јој се и
сада познаје. У то време — за кнеза Лазара, 
прича се, да је на Вјетрњи само 12 букава 
било; а сада је обрасла сва понајвише бу-
ковом, а по боковима у присоју и грмовом 
гором (бељик). Са Вјетрње виде се: Ртањ и 
ћупријске планине до Параћина, Сталаћ, 
Јастребац и један део југоисточног краја Ср-
бије; на остале стране, а нарочито на северо 
- запад и север шума не дозвољава поглед на 
далеко.4

Прича се, кад се је кнез Лазар попео не-
кад на Јуор, да гледа неке своје рудокопње, 
па погледао на Моравску долину, коју је ма-
гла притисла била, узвикнуо је : “Ала је там-
нић” ! И од тада, кажу, да је тај крај прозван 
“Темнић”, које име сада цео један срез носи 
(темнићски).5 

Клик Вјетрња у геолошком погледу 
састоји св из трахита и гранита. Са Вјетрња 
стрмо сиђе се за 1/2 сата на Градину. То су 
рујине некаквог градића, кога народ у око-
лини зове и Момчилов град. Причају, да је 
Вукашин у томе граду убио Момчила а до-
шао је главним друмом на Црквину. Момчи-
лов град (види пртеж) налази се на једном 
пупчастом планинском језику, изнад саста-
ва Градишког и Брођанског потока. Само 
место, на коме је град постројен, зове се Гра-
дишки клик. Градина има у дужину 250, а у 
ширину 60 - 80 корака. У основу је дугуљас-
тог вида, према земљишту на коме је и које 
претставља дугуљасти пупак везан само на 
западној страни са планинским венцем; са 
остале 3 стране окружен је дубоким доли-
нама и водом именованих потока. Дебљина 
зида негде је 1 1/2 а негде 2 корака (на горњој 
страни код куле и ћуприје последње). Свуд 

3 Неки је зову Вртња, а неки Ветрења, но може се чути 
и Ветрило.

4 Ја сам се пео у продеће 1874 год, пре него сам из 
тога интересног округа премештен био са службом у 
Београд, па сам ире одласка нарочито путовао у цељи 
до неке знаменитости овога краја упознам, које за 
време једногодишњег бављења неимадох прилике да 
видим.

5 У Јагодинском округу а поглавито у овоме 
југоисточном крају, има веома млого прича о кнезу 
Лазару, како је овуда путовао и имања походио. 
С његовим именом везан је постанак назива села 
Кавадара и Комарана; његовим се путом назива пут 
што је сада просечен кроз Левач за везу Крушевца са 
Крагујевцом; да је градио цркву Ивковиће итд. Што ће 
се све у топографском речнику изложити, кад овај за 
Јадински округ штампан буде 

око главног зида постојао је, осем природне 
косине, још и дубок ров. Везу града са Гра-
дишком косом, ка Јуору, одржавао је мост 
нарочити. То је била главна капија граду.

На северној страни у средини, изла-
зила се мала капија. На источној страни, 
скоро на највишој тачки, били су дворови 
На западној пак страни, код ћуприје, виде
се остатци куле, која је сигурно бранила 
мост и главну капију, јер је са те, планинске 
стране, најугоднији напад био. Зид се држи 
још по негде у висини од 2 — 8 метра. Зидан 
је од серпентинског камена, с малтером, али 
слабо и невешто. У зиду свуд около, у 2 реда, 
једна изнад других, виде се прорези (шарте, 
мазгале) за одбрану зида. Оне имају такав 
нагиб, да стране брда и дно потока у свима 
правцима туку.

Неки кажу, да је овај град зидао неки 
Спасоје Србар, из Поточца. И заиста кад се 
погледа на просту и невешту архитектуру, 
мучно да неће бити ова старина из времена 
Ђурђа Смедеревца, или још и касније, кад 
је слава и имање српско пропало па се само 
животарило. Ко зна, да не буде на темељу 
каквог средњевековног градића, именовани 
Спасоје назидао нешто склоништа, да се у 
каквом пределном устанку, брани од српс-
ких душмана и крвопија. А српски народ и 
ако је био сломљен, још не беше мртав Зна-
ке живота од времена на време давао је он у 
појединим устанцима, као 1690 и 1788 годи-
не, чим је за то угодну прилику приметио.

Прича се, да код малих врата има за-
копана блага, а може се наћи по светлости 
сунца, кад на Спасов дан огране. У овој гра-
дини нађен је пређе један јатаган и алка, 
што је на главној капији била, и један је-
ленски рог. Иначе од оружја а и од новца 
ништа није нађено. На градини виде се ос-
татци некакве шлакње — горелог камена, 
и то показује, да ће имати нешто вере оно 
народно предање, да је кнез Лазар овуда 
обилазио неке своје рудокопње. Баш код 
састава Градишког и великог (Брођанског)
потока, а на 300 корака испод Градине — 
Момчилова града, виде се остатци од не-
какве мале грађевине, која је у виду кули-
це служила, извесно, као Стражара овоме
граду. Такве исте стражаре постојале су, 
што се и сада познаје, северо - источно од 
града, у дну велике косе, која се од Сави-
не Чукаре, на левој обали Поточке реке
пружа; а тако и на Црквенској коси, између 
Црквенског и Градишког потока, баш поред 
пута, којим се са Градине Црквини иде.



ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ ЈУЖНОГ ЈУХОРА 37

Јухорске зоре

Даље знатне су тачке у Јуору ове: Де-
војачка стена, каменити врх од 20 метара 
релативне висине, изнад села Избенице. 
О имену овога крша народ прича ово: у 
несрећна за Србе времена Турци јурили 
неку девојку, да је по своме зверском аде-
ту осрамоте, па кад је ова видела да их се 
не може избавити, скочи са врха ове сте-
не у провалу и сва се раздроби. Тако Срп-
киња уме да брани своју чедност и поштење.
Зар ово није тако исто јуначко дело као 
што је и неумрлог Рајића и Синђелића; 
а за цело ни мање светло није од мука 
каквог побожног мученика. Штета само
што се имена незна овој честитој девојци, 
те да остане у вечитој успомени код сво-
га народа, за чије се поштење жртвовала, 
да буде сјајан пример и углед Српкињама!
Живин поглед део од виса Змајевице, на 
атару својновском. Ту се налазн један извор 
дивне воде. Народ приповеда о овој води 
ту басну: кад би мезимац син дошао те по-
чистио и замутио воду, морала би онај дан 
пасти киша, макар само око тога извора.
Градиште чукара изнад Девојачке стене. Ту 
се налазе остатци некаква града. Припада 
атару села Орашја. Црквиште и Црквени 
клик, лежи у врху црквеног потока, који се 
у Поточку реку стиче, Ту се налазе остатци 
старе цркве, с лепим извором, куда и сада 
људи  одлазе да се од грознице лече уми-
вајући се оном водом.  Градска коса, осоје 
под гором, између села Беочића и Секурича. 
На њој се налазе остатци од некаква  града, 
па с тога се тако и зове. Богданча велика и 
мала брда су изнад својновске  цркве, која 
је у врху црквенског потока. Гиље, северни 
крај Јуорског венца, изнад раскршћа  наси-
па за Јагодину, Ћуприју и Крушевац. Овај је 
вис обрастао шумарцима и доста је каменит. 
Северна и источна страна стрме су, западна 
блага, а на југу везан је с планинским венцем 
Јуора. Лежи између села Мајура и Бресја. На 
темену Гила налазе се остатци шанца српс-
ког и турског из првог и другог устанка. Гра-
диште, место на атару мајурском, за које 
се  прича, да је ту почет да се зида некакав 
град, па остао недовршен. Сад се ништа не-
може да види. 

Воде. Из Јуора извиру на источној стра-
ни ове воде:  Својновска река. Глава јој је 
велики поток, што између Вјетрње и Змаје-
вице почиње; с њим се састаје,  од Вјетрње 
долазећи Минин иоток, а ниже с десна Црк-
венски поток од Буковице и Богданче. Река 
протиче кроз село Својново, сече крушевач-

ки насип и рони у  Мораву.  Поточка река, 
глава јој је Брођански поток, која од Вјетрње 
долази; у њ се стаче најпре с лева Велики  за-
тим с десна Градски поток, а ниже Црквен-
ски поток, протиче кроз село Поточац, сече 
крушевачки насип и утиче у Мораву. 

Осем тога у присоју Јуорскога вен-
ца истичу: још  ови потоци: Рашевица, 
Сињи вир, Дворица, Врањевац, Божинац и 
Мајурски поток, који сви секу крушевачки 
насип и цеде се у леву обалу главне Мораве 

У осоју пак Јуорске планине изви-
ру ове воде:  Црна Грача. Бела Грача, Доб-
ра вода, Добри поток, Грачаница, Оџи-
нац, Велики иоток и Збеговиште, који сви
стачу се у десну обалу Лугомира.

Од обитаваних места. која леже у једној 
или другој Подгорини Јуора, кад што је на-
пред означено, поменућемо више само она, 
чија су имена везана с неком традицијом, 
(предањем) или причом, или имају исто-
ријске вредности. Тако:

1. Варвавин. (Бела Црква) Ово име пос-
тало је, вели народ отуда: Кад је турски цар 
Муса 1413 год. освојио и порушпо град Ста-
лаћ тада је погинуо и славни војвода Тодор 
од Сталаћа,6 који је са својом верном Љубом 
јуначки бранио своју кулу. Његова жена од 
жалости, што јој је Тодор погинуо, скочи с 
куле у Мораву и удави се. Турци крволоци 
прича се, изваде је тада из Мораве, загреју 
је поред ватре, и над њом онако мртвом, из-
врше своје скотско задовољство варварски. 
То су чинили на атару садањег села Варварп-
на, због чега му и ово име остане. Због своје 
цркве Варварин се зове и Бела црква. Али 
осем своје старе историје, која је жалосне 
успомене, Варварин је чувен са своје сјајне 
нове историје. Ја држим да је у целој Србији 
чувен варварински логор, и славан бој, који 
су на њему изборили браћа Руси са Србима 
6 септембра 1810 године, над турским вези-
ром Мехмед — Рушид — пашом и његових 
40000 Турака. Ја сам како овај логор, тако и 
бој, који се тада догодио, потанко описао у 
Гласнику српског ученог друштва књига 48 
(стр. 165 — 173), и кога ово интересује, нека 
тамо чита.

2. Својново.7 У овом селу налази се 
под брдом Богданчом, а у врху црквен-
ског потока, Својновска црква, за коју 
6 Народна песма спомиње смрт војводе Пријезде у 
Сталаћу и љубу његову Јелицу; а друга песма помиње 
војводу Тодора од Сталаћа у време Ђурђа Бранковића. 
(Види »Српске народне песме Вука Ст. Караџића, књ. 
II, стр. 489 и 502). Читај и Годишњицу III, стр. 321.

7 Неки зову га и Својилово.



Небојша Ђокић, Слађана Митровић, Марија Савић38

Јухорскe зoре

се прича, да је грађена у исто време кад
и манастир Љубостиња, па их у томе за-
текла битка косовска, те су остале недовр-
шене, па после Љубостињу доврши царица 
Милица, а Својновску тек пре неколико
година оправише сељани села Својнова.

3. Сињи вир. Ово се село налази 
под Остром главицом у присоју Јуора, на 
оном месту, где Морава дере у подножју 
саме планине, гди се, дакле највише Јуору
приближује. Оно је добило име од моравс-
ких вирова, који се ту наоде. Ово село заслу-
жује да се помене, што је његово земљиште у 
другом устанку 1815 године, заливено и ср-
пском и турском крвљу, али више турском 
него српском. Код Дебелог дрвета сукобили 
се Срби под Милетом Радојковићем с Тур-
цима, који су из Ћуприје дошли, прегазили 
Мораву код Сињег вира, и похитали у Јуор 
планину, да збегове робе. Али их Милета ту 
немогаше да устави, него продру до Попо-
ве баре испод планинског венца, а на међи 
Трешњевице и Сињег вира. Ту их чекаше у 
заседи Никола Мандрда, из Пајковца, и са 
њиме 10 до 20 Срба. Они изненадно нападну 
бесно надируће Турке, и тако их препадну, 
да су одма устукнули и тако се забунили, да 
су се међусобно тукли и млоги се по плани-
ни растуре, те их и жене српске полумртве 
од глади хватале и робиле. Већина Турака 
надре низ косу и преко Мораве, где се у Мо-
равским отокама млоги подаве. У овој хе-
ројској борби рањен је Мандрда у леву ногу 
из пушке. Турке је предводио син чувеног 
Кара Фејзије Али - бег. О овоме читај и ис-
торију Симе Милутиновића, Сарајлије (стр. 
306 - 308).

4. Дворица, село, одма ниже Сињег 
Вира, у подини Јуора планине, а под Мед-
веђом главицом. Прозвало се тако, што су 
ту некада у време Турака, неки двори били. 
Ово је село раније било у равници, које се 
место сад зове Старо село. Прича се, да је 
за Турака, пре неколнко столећа, постојала 
у овом селу црква, али је Турци изгорели, 
те јој се сада само темељ познаје. Тада је у 
Дворици млого дућана, — као нека чаршија 
била.

5. Мајур. Некада је то село било поред 
реке Лугомира више механе Лугомирске, 
куда је тада друм цариградски, па даље пре-
ко брда Гиља водио. Због тога, што су Цари-
градским друмом млоге војске пролазиле и 
Турци велике штете и пакости Мајурцима 
чинили, за то се ови преселе у присоје брда 
Гиља, где је сада село, и тако избегну да буду 

на удару путујућим Турцима. Сељење је, 
кажу, извршено у месецу мају, и отуда се но-
вом селу даде име Мајур. Мајур има 4 мале: 
Ђаковска, у коју су се населиле неке поро-
дице из Ђакова8 у Турској; Међанска, где су 
међе села биле; Горња и Доња мала. На атару 
овога села налази се место Ностин камен, за 
који се прича, да је под њим закопано бла-
го, које 10 мазги могу понети; а закопано је 
после битке косовске, кад су се Срби овуда с 
Турцима тукли. Верујући у ову причу, људи 
су избушили свуд около овај камен, тра-
жећи закопано благо. На мајурском атару је 
и чука Градац, жалосне успомене, што су ту, 
по причању, Турци разграбили српске девој-
ке, које су у тој околици стоку чувале. Још 
је у Мајурском атару и брдо Гиље, о коме је
раније говорено било. Али је село Мајур 
најзнатније тиме, што је и на његовом ата-
ру српска крв проливана за крст часни и 
слободу златну. Од прилике у време пре-
даје Карановца Србима 1815 године, диг-
не се темнићска српска војшчица, која се
тек беше искупила под управом свога ста-
решине Милете Радојковића из Катуна, и 
дође у Мајурско поље код Гиља, да пресече 
везу Јагодине с Ћупријом. Њих није било 
више, по причању Симе Милутиновића од 
400. Ово беше врло смело и јуначко дело; 
јер не само да у Јагодини бејаше тада Ће-
рим - паша са неколико хиљада Турака, него 
и Марашлијина Авангарда већ је стизала у 
Ћуприју; а осем тога у шарампову на брду 
Гиљу налазила се тада турска посада од 500 
пешака, ради осигуравања цариградског 
друма и везе Ћуприје с Јагодином. Кад Тур-
ци угледају ову малу српску војску, не само
да сиђе с Гиља већа половина посаде, него 
долети из Јагодине на 2000 коњика, под 
командом Харат - Селима Делибаше и 
жестоко нападну на Србе са свију страна.
Срби и ако беху опкољени и у великој мањи-
ни, одупру се јуначки, пошто построје фронт 
на све стране, а окрену леђа један другом 
(начинили из нужде један волики круг не-
правилан). Борба је била очајна, али успеш-
на. После љутог боја, који је 5 часова трајао, 
Турци се окану Срба; које немогоше разби-
ти и оду одакле су и дошли, однесав собом 
грдне рањенике, па и самог свога старешину 
Селима, кога је још у почетку боја ранио у 
лице Милосав Браљинац. Срби победиоци 
оду Сињем Виру те да после одбијају нади-
руће Турке у Јуор планину куда беху пошли 

8 Мишковић мисли на Ђаковицу у Метохији. 
(напомена аутора)
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да збегове робе.
6. Ивковићи црвка у селу Беочићу, 

у осоју планине Јуора, близу састава Ле-
вачке (Надрљске) и Рековачке (Дуленуше) 
реке. Ова је црква први пут оправљена
у време Кочине Крајине, а о њеном зи-
дању овако се прича: неки Ивко, кованџија 
кнеза Лазара, држао је овде пчеле и поди-
гао капелу, а после је молио кнеза Лазара,
те је он — кнез Лазар — на томе месту поди-
гао цркву која се по Ивку назове Ивковићи.

Пошто смо видели земљиште и села, да 
видимо још и знатне личности, које су под 
окриљем планине Јуора угледале света, и та-
мошњем народу, у најтежим часовима, кад 
се јуначка крвца за слободу лила, били од 
користи. То су :

Обор - кнез Јевта из Обреша испустио 
је мученичку душу на коцу у Београду;

Стеван Кара, војвода Темнићски, из 
Варварина; погинуо у Бањи Алексиначкој 
1810;

Милета Радојковић, најпре барјактар а 
после војвода и саветник;

Никола Мандрда, из Дедине баре буљу-
баша;

Стојан Брка, обор - кнез у првом устан-
ку, из Својнова; дао је свога сина у залогу 
Турцима да народ очува од зала ;

Старац Пејко, из Својнова, јуначки по-
гинуо у своме селу бранећи га са момчади од 
турске најезде.

О свима овим личностима ко жели 
може читати више у Гласнику ученог друшт-
ва, књига 48 (стр. 159 - 199).

Треба не само српски народ да помиње 
ова и друга њима слична имена, него и да им 
свеће пали и Богу се за њих моли, јер је њи-
хово и њихових савременика пожртвовање 
ударило темељ данашњој Србији.

Који народ жели да има јунаке и племе-
ните карактере. треба да их поштује и ува-
жава. Где се поштење и пожртвовање цени, 
ту се и карактери дижу. Без честитих карак-
тера и јуначких жртава нема будућности ни-
каквом народу.

Ето слике географске и историјске о Ју-
ору; али да он остане у вечитој успомени, да 
се поменуте личности и њихова радња уре-
же дубоко у душу, треба да се својим очима 
погледа, треба да се рођеним ногама прође 
и виде она крвава места, с којима су толи-
ке светле и тужне успомене нашега народа 
везане. Проћи и разгледати Јуор - планину 
била би лепа шетња у време Илијинских 
врућина.

А и на другим таквим местима је и 
прилика како за расхлађење тела, тако и за 
разбистрење ума и челичење духа! Идите и 
видите.

ПРЕГЛЕД ЦРКАВА И МАНАСТИРА 
НА ПРОСТОРУ ЈУЖНОГ ЈУХОРА 
У ПЕРИОДУ 1874 - 1924. ГОДИНЕ

По подацима митрополита Михаи-
ла 1874. године при варваринској цркви су 
постојале три парохије: варваринска (са 
Варварином 168 домова и пола Маскара 
49 домова, укупно 217 домова), катунске 
(са Катуном 200 домова) и Бошњанске (са 
Бошњаном 150 домова и пола Маскара 48 
домова, укупно 198 домова).9 У то време у 
овм делу Темнића постојале су још две цр-
кве у Орашцу и Својнову. Црква у Орашцу 
је имала две парохије: орашку (са Орашјем 
60 домова, Пајковцем 17 домова, Тољевцем 
73 дома, Крчином 73 дома и Карановчићем 
56 домова, свега 279 дома) и бачинску (са 
Бачином 242 дома, Церницом 42 дома, Из-
беницом 51 домом и Сувајом 26 дома, све-
га 361 дом). Црква Својновачка је имала 
такође две парохије: обрешке (са Обрежом 
282 дома) и поточке (са Поточцем 130 дома, 
Рашевицом 139 дома и Својновом 100 дома, 
свега 360 дома)

По подацима Митрополита Михаила на 
простору јужног Јухора 1895. године на-

лазиле су се следеће парохије:

У срезу левачком.

Белушић. Храм Св. врачева Козме и Да-
мјана, саграђен 1890. године, од тврдог ма-
териала. Парохију чине Белушић, Секурич и 
Браиновац са 389 домова и 2625 становника. 
Свештеник Тодор Поповић, који је ову цр-
кву својим трошком подигао и место за њу 
купио.

У срезу беличком.

Ивковић.10 Храм Рождества Богороди-
це, не зна се када је сазидан. Има Лоћичку 
парохију коју чине Лоћика, Вукмановац, 
Беочић, Медојевац, Топола, Драгошевац, 
Прњавор са 380 домова, 2845 душа. Свеште-
ник Богољуб Јовичић.

9 Митрополит Михаило, Православна србска црква у 
кнæжеству Србии, Београд, 1874,  30

10 Митрополит Михаило даје и други назив Ивковац.
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Јовац. Храм Сошествија Св. Духа, саг-
рађен 1894. године, на месту старе цркве, од 
тврдог материала, има две парохије. Јовачку 
чине: Горњи и Доњи Јвац, Дворица, Сињи 
Вир, Трешњевица, Коларе са 312 домова и 
1895 душа. Мајурску парохију чине Мајур, 
Мијатовац, Остриковац, Бресје, Главинци и 
има укупно 337 домова, 2325 душа. Свеште-
ници су Петар Поповић и Добросав Петро-
вић.

У срезу темнићком.

Варварин. Храм Успења Богородице, 
саграђен 1824. године, од тврдог материала. 
Има две парохије. Варваринску чини варош 
и село Варварин (230 домова) и део Бачине 
(120 домова), свега 350 до мова, 2150 станов-
ника. Катунску парохију чине Катун (300 
домова) и део Обрежа (50 домова), у купно 
350 домова, 2140 душа. Варварински све-
штеник је Михаило Милићевић, а катунски 
Лазар Поповић.

Бошњане. Храм Свете Параскеве, саг-
рађен 1894. године, од слабог материала. Па-
рохију чине Бошњане (200 домова), Маскар 
(120 домова), укупно 320 домова, 1900 ста-
новника. Свештеник Михаило Џабић.

Орашје. Храм Јована Претече, саг-
рађен у доба краља Милутина, обновљен 
1797. године, од тврдог материала. Има две 
парохије. Орашку: чине Орашје (84 дома), 
Пајковац (37 домова), Тољевац (92 дома), 
Карановац (85 домова), Доњи Крчин (63 
дома), Горњи Крчин (30 домова), свега 391 
дом, 2610 душа. Бачинску парохију чине део 
Бачине (224 дома), Церница (53 дома), Избе-
ница (60 до мова), Суваја (40 домова), свега 
377 домова са 2222 душе. Свештеници Ти-
мотије Марковић и Милош Поповић.

Својново. Храм Св. оца Николаја, саг-
рађен 1812. године, од полутврдог матери-
ала. Има две парохије. Поточку чине: По-
точац (172 дома), Својново (125 домова) и 
Рашевица (145 домова), укупно 442 дома, 
3110 становника. Обрешку парохију чине: 
село Обреж са 320 домова и 3520 душа. Све-
штеници Милан Поповић (млађи) и Милан 
Максимовић.

По подацима из Шематизма из 1924. годи-
не на простору јужног Јухора налазиле су 

се следеће парохије:

Беличко намесништво 

Намесник Младен Вукићевић
Јовац. Храмовна слава Сошествие Св. 

Духа. Горњи и Доњи Јовац, Дворица, Сињи 
Вир, Трешњевица, 3000 душа, I класе. Парох 
Петар Поповић.

Лоћика. Храмовна слава Св. Георгије. 
Лоћика, Беочић, Вукмановац, Драгошевац, 
Медојевац, Прњавор, 2309 душа, II класе. 
Парох Богољуб Јовичић.

Левачко намесништво

Намесник протојереј Јован Поповић
Белушић. Храмовна слава Св. Козма 

и Дамјан. Белушић, Брајиновац, Секурич, 
2905 душа, II класе. Парох Драгољуб Глишић

Темнићко намесништво

Намесник Михаило Поповић
Бачина. Храмовна слава Св. Јован Крс-

титељ. Бачина, Избеница, Церница, Сувја, 
4400 душа, II класе. Парох Михаило Попо-
вић

Катун. Храмовна слава Св. Параскева. 
Горњи и Доњи Катун, 2430 душа, II класе. 
Парох Григорије Миловановић.

Поточац. Храмовна слава Св. Никола. 
Поточац, Рашевица, Својново, 3010 душа, II 
класе. Парох Милан Поповић.

Бошњане. Храмовна слава Св. Параске-
ва. Бошњане, Маскаре, 2300 душа, II класе. 
Парох Веселин Радојковић.

Варварин. Храмовна слава Успение 
Пресвете Богородице. Варош Варварин, 
село Варварин и део Бачине, 3100 душа, II 
класе. Парох Сергеј Поповић.

Доњи Крчин. Храмовна слава Рождес-
тво Пресвете Богородице. Крчин, Карано-
вац, Тољевац, Пајковац, 4900 душа, I класе. 
Парох Агатон Милутиновић.

Обреж. Храмовна слава Св. Илија. Об-
реж, 2730 душа, I класе. Парох Божидар Ми-
лићевић.
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Најзначајнијихрам на југоисточним 
падинама Јухора је манастир Св. Николе у 
Својнову па да кренемо са његовом исто-
ријом.

Храм Св. оца Николаја у Својнову 

Неколико километара западно од села 
Својнова на шумовитим обронцима плани-
не Јухора налази се манастир посвећен Све-
том Николи. Смештен је у узаној дубодо-
лини, манастирски комплекс је издуженог 
облика и у њему се налазе црква, звонара, 
стари и нови конак, две стамбене зграде и 
споредни економски објекти.

За манастир Св. Николе у Својнову, не 
постоје средњовековни српски извори осим 
предања које га везује за кнеза Лазара као и 
предања да је касније био метох Каленића.11 
Премда се не помиње у првом османском 
дефтеру Смедеревског санџака из 1476. го-
дине нема разлога да сумњамо да потиче 
из средњег века и то из времена Моравске 
Србије. Њена основа у облику триконхоса12 

11 С. М. Мијатовић, Темнић, СЕ Зборник VI, 1905, 
с. 329; Н. Јованчевић, Сведочанство о насељима и 
црквеном животу у данашњој Шумадијској епархији до 
XVIII  века, Српска Православна Епархија Шумадијска 
1999 - Шематизам, Крагујевац, 2000, 194.

12 Триконхална основа са бочним певницама и источ-
ном главном апсидом.

има аналогије са неким црквама на Мојсињу 
и у долини реке Црнице (на пример са црк-
вом Св. Арханђела у Давидовцу).13 Данашња 
црква нема припрату, али пропорционална 
анализа основе потврђује да је оригинална 
црква имала припрату која је највероватније 
била саграђена истовремено са остатком цр-
кве. Готово је сигурно реч о једном од већег 
броја манастира изграђених за потребе иси-
хаста у вереме владавине кнеза Лазара и ње-
говог сина Стефана.

Манастир се први пут јавља у османс-
ким дефтерима као манастир Св. Николе у 
Поточцу у Левачкој нахији. Из дефтера SD 
No MXT 632 (после 1536.) видимо да су у ма-
настиру два монаха који су обавезе од 100 
акчи плаћали одсеком. Пред крај XVI  века 
пореска давања су само 20 акчи (Смедеревс-
ки дефтер Но 166).14

Ако сравнимо податке из османских де-
фтера са стањем на терену, добијеним врло 
опсежним археолошким рекогносцирањем, 
можемо са великом сигурношћу рећи да је 

13 Ове две цркве и по основи и по димензијама су го-
тово идентичне, осим што данашња црква у Својнову 
нема припрате.  Р. Прокић, Средњовековна архитек-
тура Петрушке области, Крагујевац 1986, 109 – 110.

14 О. Зиројевић, Цркве и манастири на подрјучју Пећ-
ке патријаршије до 1683, Београд, 1984, с. 149; Е. Миљ-
ковић – Бојанић, Смедеревски санџак 1476 – 1560, 
Београд 2004, 284

Најзначајнијихрам на југоисточним има аналогије са неким црквама на Мојсињу
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на простору данашњег Темнића у време ос-
манског освајања ових крајева постојала су, 
вероватно, два манастира и то управо Св. 
Никола у Својнову као и манастир који се 
налазио на месту данашње цркв Св. Недеље 
у Поточцу.15 Црква у Орашју је била мирска 
црква и припадала је тргу у Орашју.16 Поред 
тога постојала је и црква која се налазила 
на месту данашње варваринске цркве.17 На 
источним падинама Јухора сверно од Свој-
нова постојao je трагови још неких мањих 
објеката од којих би неки од њих можда мо-
гао да буде остатак од неког црквеног хра-

15 У ранијим радовима нисмо узимали у обзир цркву 
Св. Недеље у Поточцу. Новим истраживањима смо 
прилично поуздано доказали да се на месту те скоро 
подигнуте цркве налазио манастир.

16 Црква у Орашју би могла да буде из времена пре 
кнеза Лазара и то не само зато ште је народна тради-
ција приписује краљу Милутину. Зашто је реч о мир-
ској цркви а не манастиру и зашто би могла бити са 
почетка XIV века видети код И. Јовановић, “Село и 
манастир Орашје код Варварина”, у: Историја Помо-
равља и два века од Варваринске битке (ед. Синиша 
Мишић), Крушевац 2010, 203 - 205

17 У утврђењу у Маскару су откривени остаци цркве 
која потиче из времена ране Византије или из времена 
Првог бугарског царства али сигурно није била у фун-
кцији у време Моравске Србије. И црква у Варварину 
је првобитно саграђена вероватно у време Првог бу-
гарског царства и вероватно са ње потиче Темнићки 
натпис. Н. Ђокић, “Да ли је Бела Црква у Београдској 
епархији из повеље Василија II данашњи Варварин”, у: 
Историја Поморавља и два века од Варваринске битке 
(ед. Синиша Мишић), Крушевац 2010, 65 - 73

ма.18 Али у том случају би то могла да буде 
само нека мала испосница и ништа више. 
Није немогуће да је и неко село имало мању 
цркву брвнару или плетару. Већих и значај-
нијих храмова осим споменутих није било. 
Сасвим друга прича је на западним пади-
нама Јухора окренутим ка Левчу, тамо има 
доста и цркава и црквишта.

Почетком XVII века, пусто село Варва-
рин са селиштем Вранково припадало је ваку-
фу великог везира Лала Мехмед-паше Соколо-
вића (1604 - 1606), братучеда славног Мехмед-
паше Соколовића Високог. Овај вакуф у Левчу 
чинила су, поред Варварина и Вранкова, још 
и села Горњи Драгоњић (“а зову га и Обрш“), 
Бачина, Брајац (друго име Катун), Долњи По-
точац с манастиром и пусто село Бабин Дол. 
Лала Мехмед-паша их је добио 1605. године 
када је поново освојио Острогон (изгубљен 
1595. године). Његов син Мехмед - бег Соко-
ловић спорио се 1664 - 1665. године са агама 
Столног Београда око начина убирања џизје у 
тих осам села у Јагодинском кадилуку.19 Доњи 

18 Недалеко од манастира Својново, такође у својнов-
ском атару налазе се темељи једне мање црквице чије 
је постојање потврдила екипа на челу са проф др Си-
нишом Мишићем. Један од чланова екипе је био и ау-
тор овог рада. Међутим, реч је о тако малом храму да 
је реч готово извесно о испосници повезаној за манас-
тиром Св. Николе а никако о самосталном манастиру.

19 Р. Тричковић, Галипољски Срби и Јагодина, Ис-
торијски часопис књ. XXIX-XXX, Београд, 1982-
1983,137-138; С. Башагић, Знаменити Хрвати, 
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Поточац је данашње Својново а манастир је 
наравно наш манастир Св. Николе у Својнову. 
Значи, почетком XVII века манастир још увек 
није запустео.

У време аустријске владавине у првој 
половини XVIII века у околини Варварина 
не постоји ни један манастир, а сам Варва-
рин (тј. Бела Црква) је припадао Бачинској 
парохији. Први свештеник у овој парохији 
за кога знамо био је поп Михат (Мијат), ро-
дом из Колашина.20 Дошао је у Бачину 1725. 
године и ту провео три године, после чега је 
пребачен у Јагодину.21 У Бачини га је 1729. 
године заменио поп Дамјан Јанковић из села 
Моракова у Никшићима. Дамјан је рођен 
око 1696. године од оца Јанка и мајке Росе. 
Школовао се, пуних 12 година, код стрица 
Герасима, јеромонаха у манастиру Шудико-
ву. Пошто се оженио, са благословом пат-
ријарха Мојсија,  рукоположио га је у ма-
настиру Павлићу (код Новог Пазара) 1712. 
године у два дана, најпре у чин ђакона а за-
тим у чин свештеника, епископ новопазарс-
ки Јефрем. Све трошкове око рукоположења 
је платио његов стриц Герасим. Након тога, 
дата му је нурија у селима око Рожаја за шта 
је добио синђелију од патријарха Мојсија. 
Када су око 1729. године његови парохија-
ни, услед турског притиска, почели да беже 
на аустријску територију, кренуо је са њима 
и поп Дамјан и са њима се скупа населио у 
селу Бачина. Допуштењем ваљевског влади-
ке добио је нурију коју су чинила села Бачи-
на (21 дом), Бела Црква (8 домова), Катун 
(5 дома), Маскаре (8 дома) а изгледа и Ра-
шевица и Јеховац (укупно 18 домова) и Хан 
(14 дома).22 За синђелију је владици платио 

Бошњаци и Херцеговци у турској држави, Загреб, 
1931,47-48; О. Думић, Н. Ђокић, Порекло имена Тем-
нић, Расински анали бр. 5, Крушевац, 2007, 149-152  

20 Мијат је рођен око1698. године од оца Станка и 
мајке Канде. Школовао се 12 година у манастиру Црна 
Река код јеромонаха Максима. Оженио се 1718. године 
после чега је 1719. године рукопложен, најпре за ђа-
кона а затим за свештеника, у манастиру Павловици. 
Патријарх Мојсије му једао нурију у Црној Реци у којој 
је служио пет година након чега су му нурију прео-
тели калуђери истоименог манастира. Пошто је остао 
баз нурије преселио се на аустријску територију где је 
1725. године добио нурију у селу Бачини. Д. Руварац, 
Митрополија Београдска око 1735. године, Споменик 
СКА XLII, Београд 1905,191

21 Мијат је слабо знао да чита и пише а уопште није 
знао да поје. Пошто се, у Јагодини, одао пијанству тра-
жено је да се премести из места да не би каљао углед 
цркве. Д. Руварац, Митрополија Београдска око 1735. 
године, Споменик СКА XLII, Београд 1905, 191

22 Из текста није јасно да ли села Рашевица, Јеховац 
и Хан припадају Бачини или Јагодини, али по свему 

12 форинти. Дамјан је знао да чита српски, 
али није знао да пише и поје, аније познавао 
ни за 7 тајни црквених ни за њихиву форму. 
Духовник му је био, тада 1736. године већ 
покојни, јеромонах Арсеније из манастира 
Љубостиње. У то време, већ две године није 
држао литургију. Зато му је 7/18. марта 1736. 
године наложено да чешће држи литургију у 
манастиру Каленићу.23

За нас је врло значајан податак да то 
време у Дамјановој парохији није било “за-
вршене” цркве, па је он градио једну малу 
поред своје куће али је још није био завр-
шио.24 Са друге стране, знамо да је 1784. 
године у Белој Цркви постојала црква25 а 
да је 1796/7. године обновљена црква у Ора-
шју.26 Готово је сигурно да су ове две цркве 
постојале и пола века раније, у време попа 
Дамјана премда не у функцији. Међутим, 
Дамјан њих не обнавља већ гради брвнару 
из врло простог разлога: за градњу брвнаре 
не требају му квалификовани радници а и 
много је јефтиније. Један век касније у време 
књаза Милоша брвнара ће коштати око 4000 
до 5000 гроша а зидане цркве као варварин-
ска, свилајнача, јагодинска и сличне 20.000 
до 30.000 гроша – па и више. Црква Св. Ни-
коле је остала без свода а израда свода је у 
време књаза Милоша коштала, за цркву те 
величине, од 10.000 гроша па на више тј ко-
лико две потпино опремљене цркве брвна-
ре све са иконостасом. Поред тога били су 
потребни квалификовани зидари. По стан-
дардима из времена књаза Милоша да би се 
сазидао споменути свод било би неопходно 
око 300 кућа за његово финансирање. Све је 
ово био оправдан разлог да Дамјан сагради 
судећи Бачини. Д. Руварац, Митрополија Београдска 
око 1735.године, Споменик СКА XLII, Београд, 1905, 
190 и 202

23 Од породице је имао жену и шест синова (од којих 
се други Радосав, стар 8 година, школовао у манасти-
ру Ресави). Са њим су живели његов млађи брат Пе-
тар са породицом као и њихова мајка. Од прибора за 
вршење службе имао је крст, епитрахиљ, московски 
требник, српски петогласни октоих, српски часловац 
и псалтир, српску литургију, везени фелон и појас. 
Од имања је имао добро саграђену кућу, 4 дана орања 
њиве, 3 дана косидбе за 6 коса ливаде, 10 мотика ви-
нограда, 3 коња, 4 вола, 4 краве, 8 јунади, 100 оваца и 
10 коза. Д. Руварац, Митрополија Београдска око 1735. 
године, Споменик СКА XLII, Београд 1905, 190-191

24 Д. Руварац, Митрополија Београдска око 1735. го-
дине, Споменик СКА XLII, Београд 1905, 191

25 П. Ј. Митесер, Опис средње Србије, Споменик 
LXXXII, Београд 1936, 71

26 И. Јовановић, “Село и манастир Орашје код Варва-
рина”, у: Историја Поморавља и два века од Варварин-
ске битке (ед Синиша Мишић), Крушевац 2010, 205
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цркву брвнару а не покуша да обнови неку 
од постојећих оштећених зиданих цркава.

Црква у Својнову је обновљена и ос-
већена “за владу вожда Карађорђа” 8. децем-
бра 1812. године.27 Но том приликом је умес-
то зиданог свода израђен свод од дрвета. Из 
напред наведених разлога то и не чуди. Биће 
доста цркава током XVIII и првих деценија 
XIX века обновљено на тај начин. У овом 
раду ћемо споменути још једну којој је до-
душе само припрата на тај начин сазидана 
(или обновљена) – Св. Никола у Браљини. 
Интересантно је да чак и цркве које су има-
ле врло угледне ктиторе као на пример црк-
ва у Степањи чији су ктитори били кнезови 
Алекса Ненадовић, Никола Грбовић и Илија 
Бирчанин није добила приликом обнове 
зидани већ дрвени свод.28 То говори да пос-
тављање дрвеног уместо зиданог свода у то 
време није била неубичајена појава.

Премда Јоаким Вујић пише да је црква 
страдала 1813. године немамо никаквих ни 
директних ни индиректних потврда за тако 
нешто – напротив на основу доступних из-
вора мало је вероватно да се тако нешто де-
сило. Црква је евентуално могла да страда 
током борби које су управо на том простору 
вођене 1815. године.

Први опис манастира Св. Николе у 
Својнову дао је Јоаким Вујић. Ево шта он 
каже о њему: “Свети Никола. Овај манастир 
лежи на лепом месту измежду шумни гора, 
на једном потоку. Церква је скоро сва пору-
шена, јербо су је Турци попалили и похара-
ли; зато и горњег свода нема, него је с дас-
кама покривен. Основатељ овог манастира 
био је кнез Лазар, а храм церкве јест Свјати 
отац Николаје. Ову церкву покрио је и неке 
мале келије дао је устројити г. Милета Радој-
ковић, кнез нахиски, из села Катуна. Овде 
нема ни једног калуђера, него свјашченици, 
то јест поп Јанко и поп Милош из окресни 
села, о празници и недељама овамо долазе и 
богослуженије творе, а место калуђера јест 
један мирски младић, именом Ђорђије ђак, 
који овај манастир чува. К овом манастиру 
принадлеже и неки мали грунтови, обаче 
он не плаћа Турчину спахији ни паре, јербо 
лежи на земљи еминској.”29 

27 П. Васић, “Уметност у Крушевцу”, у: Уметничка то-
пографија Крушевца, Нови Сад - Крушевац, 1990, 193

28 О цркви у Степањи детаљније видети у: Н. Ђокић, 
Прилог историји храма – Црква Св. Николаја у Сте-
пањи, 1804 - Часопис Задужбинског друштва “Први 
срспки устанак” Орашац бр. 9 - 10 фебруар 2011, 28-30

29 Ј. Вујић, Путешествије по Сербији, књ 1, Београд 
1901, 133  

О свештенику Милошу за сада нисмо 
нашли других података осим овог спо-
мињања али за разлику од њега поп Јанко је 
позната личност. Јанко Димитријевић је жи-
вео у Обрежу и 1836. године је био једини 
свештеник при цркви у Својнову. Рукополо-
жио га је митрополит Методије 21. новембра 
1797. године у Београду.30 Није јасно када је 
постао Темнићки прота али на почетку вла-
давине књаза Милоша то јесте био. Смењен 
је са тог положаја, највероватније, 1819. 
године и то због неких малверизација при 
попису. На његово место је дошао Стојан 
Милићевић свештеник варварински. Ипак 
остаће свештеник обрешки све до смрти.

По налогу Совјета од 19/31. августа 
1836. године Исправничество окружја ја-
годинског је 17/29. октобра одговорило на 
питање колико је манастира у том округу. 
Из одговара сазнајемо да је у то време у ок-
ружју било три појушча манастира: Кале-
нић, Љубостиња и Јошаница, док су чети-
ри манастира постала мирске цркве и то: 
Крушевички,31 Орашки, Ивковачки и Свој-
новачки.32

У јесен 1836. године је, поред других 
цркава и манастира у Србији, пописана и 
ова црква. Комисија која је том приликом 
обишла цркву у Својнову забележила је да 
се она налази изван села поред реке. Црк-
ва је била “стародревна” али обновљена од 
житеља својновачких премда није наведено 
када. Била је саграђена пола од камена а пола 
од дрвета, даском покривена и налазила се у 
рђавом стању. Од утвари црквених имала је 
један антимис, два чирака од пиринча, један 
путир од калаја, један дискос од пиринча, 
једну звездицу од пиринча, један воздух од 
китајке, 3 дарца, 3 покровца на престолу, два 
звонцета, једну петохлебницу од беле тенеће, 
једну стару жуту кадионицу, једно кандило 
од параћумиша, два калајна кандила, једно 
велико стаклено кандило, две завесе од ли-
писке басме,33 8 малих икона и две певнице. 

30 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак све-
штенства монашког и мирског реда у целој Србији го-
дине 1836. число 175. лист 65

31 Недавна археолошка ископавања цркве Св. Ни-
коле у Великој Крушевици су показала да је црква 
средњовековна. Нађен је гроб ктиоторове супруге, 
која се изгледа звала Ана и по свему судећи је умрла и 
сахрањена негде на почетку владавине деспота Ђурђа 
Бранковића. Црква је у народу позната и као Манас-
тирак.

32 АС – ДС – II БфIНo 30/836, препис лист 279 

33 basma  (tur.) – шарена памучна тканина од које се 
кроје хаљине, чит, циц. Abdulah Škaljić, Turcizmi u 
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Од одејанија црква је поседовала једну одеж-
ду од липиске басме, један стихар од басме 
и један појасак са павтама од параћуши-
ма. Било је и неколико књига, и то по једно 
Евангелије, Служевник, Апостол, празнични 
Минеј, Обштиј Минеј, Псалтир, Часловац 
старији и Требник велики. Црква није има-
ла ни звона а ни новца (ни у готовом ни на 
облигацијама). Од световних ствари црква је 
поседовала 6 пресада трмке, једну тепсију, је-
дан сач, једну секиру, једну мотику, једна бу-
дак, два бакрача од гвожћа, два бурета од по 
150 ока и једну кацу од 400 ока. Од непокрет-
ног имања црква је имала један мали чардак 
са подрумом, даском покривен, једну стару 
кућу са једном собом и кујном, ћерамидом 
покривеном, једну кошару сламом покриве-
ном, један старији амбар од дасака, 160 дрве-
та шљива и две мале башче.

Интересантно је да је у свјновској црк-
ви, у време пописа 1836. године једини све-
штеник био већ спомињани Јанко Димит-
ријевић. Био је то већ стари свештеник кога 
је рукоположио још 21. новембра 1797. годи-
не у Београду митрополит београдски Мето-
дије. Јанко је у време пописа имао и парохију 
и синђелију на њу.34 

Пошто је црква била у врло рђавом 
стању мајор С. Недељковић је 30. септемб-
ра/12.октобра 1838. године извести Средо-
точну војну команду о хитној потреби да се 
оправи манастир.35 

У време када је Павле Васић обилазио 
манастир Својново у њему је постојао мали 
иконостас у коме су се од првобитих икона у 
горњем реду сачувале 13 икона с Васкрсењем  
у средини и 12 апостола с Христом. Остале 
иконе су биле из каснијег периода. Васић је 
сматрао да су оригиналне иконе дело непоз-
натог сликара, вероватно из Војводине. По 
њему то је могао бити Лазар Милић из Бу-
дима који је књаза Милоша радио до 1830. 
године.36 Подаци из пописа из 1836. године 
и извештај мајора С. Недељковића из 1838. 
године нам јасно говоре да до тада црква 
у Својнову није имала иконостас па тако 
претпоставка П. Васића отпада. У деловод-

srpskohrvatskom jeziku, Srajevo 1966, 121

34 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак све-
штенства монашког и мирског реда у целој Србији го-
дине 1836., лист 65, число 175

35 АС - Средоточна нојна команда 1835-1839, Но. 
1102,  Извештај мајора С. Недељковић о потреби да 
се оправи манастир Св. Николаја код Својнова. од 30. 
септембар 1838. године. Н. 1231 - Л. 2

36 П. Васић, “Уметност у Крушевцу”, у: Уметничка то-
пографија Крушевца, Нови Сад - Крушевац, 1990, 194 

ним протоколима Митрополије до краја 
1842. године нисмо нашли никакве податке 
о изради иконостаса а мало је вероватно да 
би он био рађен а да се не обавести митро-
полит. Тако са великом вероватноћом мо-
жемо претпоставити да црква бар до краја 
1842. године није имала израђени иконостас 
а у складу са тим и име аутора првобитног 
иконостаса за сада остаје непознато.

Свештеник обрешки Јанко умро је не-
где у зиму 1840/41. године а његова парохија 
је и почетком 1841. године била непопуње-
на.37

На основу једног пописа из 1867. го-
дине сазнајемо да су при својновачкој црк-
ви у то време биле две парохије: обрешка и 
поточка. Обрешка парохија се састојала од 
веће дела села Обрежа и бројала је 216 домо-
ва (351 пореска глава тј 1344 житеља). Све-
штеник је био Милан Максимовић. Друга 
парохија је била поточка која се састојала из 
села Поточац (120 домова), Својново (85 до-
мова) и Рашевица (119 домова). Парохија је 
укупно бројала 324 дома, 463 пореске главе 
и 2010 житеља. Милан Максимовић је рођен 
око 1830. године у селу Медвеђа, срез Левач-
ки. Завршио је основну школу и Богосло-
вију. Био је свештеник од 1852. године. Пе-
тар Дедобарчевић је рођен око 1825. године 
у Крагујевцу. Завршио је по четири разреда 
основне школе, полу – гимназије и Богосло-
вије. Био је свештеник од 1845. године.38

И по попису цркава из 1869. године при 
цркви су постојале исте две парохије. Али 
оно што је ново то је да сазнајемо да је у то 
време “код ове цркве у свему и што се цркве 
и ван ње тиче прилично у ред доведено.” Цр-
ква је поседовала и свето миро и свете чести-
це. Порта је око цркве била добро ограђена 
и поплетена. Свештеници су уредно водили 
протоколе. Једино што црква није имала ни 
звонару ни архијерејски сто. У Поточцу, Ра-
шевици и Својнову гробље није било ограће-
но. Поточац и Рашевица су имали капеле на 
гробљу али их нису одржавали. Сва три села 
су на гробљима имала распеће Христово али 
такође слабо одржавано. Гробље у Обрежу 
је било заграђено и имало је капелу али ни 
оплетену ни облепљену. Такође је имало и 
распеће.39

37 АС – Митрополија 1841 – Но. 139/1841 Расположе-
није удове обрешке парохије

38 О. Ђорђевић, Црквени пописи у варваринском на-
месништву 1867. године, Расински анали 4, Крушевац 
2006, 235 – 36 и 240

39 О. Ђорђевић, Стање у протопрезвитерству ја-
годинском седамдесетих година XIX века, Корени IV, 
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По подацима митрополита Михаила 
1874. године црква Својновачка је имала 
две парохије: обрешку (са Обрежом - 282 
дома) и поточку (са Поточцем - 130 дома, 
Рашевицом - 139 дома и Својновом - 100 
дома, свега 360 дома). У то време у овом 
делу Темнића постојале су још две цркве у 
Варварину и Орашцу. При варваринској цр-
кви су постојале три парохије: варваринска 
(са Варварином - 168 домова и пола Маска-
ра - 49 домова, укупно 217 домова), катунс-
ке (са Катуном - 200 домова) и Бошњанске 
(са Бошњаном - 150 домова и пола Маска-
ра - 48 домова, укупно 198 домова). Црква 
у Орашцу је имала две парохије: орашку (са 
Орашјем - 60 домова, Пајковцем - 17 домо-
ва, Тољевцем - 73 дома, Крчином - 73 дома и 
Карановчићем - 56 домова, свега 279 дома) и 
бачинску (са Бачином - 242 дома, Церницом 
- 42 дома, Избеницом - 51 домом и Сувајом 
- 26 дома, свега 361 дом).40  

Мијат Петровић дућанџијски калфа у 
Својнову, приложио је цркви својновачкој 
крајем 1879. године једно Еванђељe у вред-
ности од 6 дуката а за покој душе своје мајке 
Станојке. На овом поклону су му се у листу 
“Хришћански весник” бр. 3 од 1. фебруара 
1880. године захвалили свештеник и тутори 
цркве.41 Милан Максимовић ће бити све-
штеник обрешки и 1879. године. На његово 
понашање је прота јагодински имао доста 
примедби пре свега због тога што се опијао 
и што је често одсуствовао од цркве.42

При цркви у Својнову 1895. године 
биле су две парохије: I Поточка састављена 
из села Поточца (172 домова), Својнова (125 
домова) и Рашевице (145 дома) свега 442 
дома са 3110 становника и II Обрешка коју 
је сачињавало село Обреж са 320 домова и 
3520 становника. Свештеници су те 1895. 
године били Милан Поповић (млађи) и Ми-
лан Максимовић.43

Указом Његовога Величанства Краља 
Петра I, одобрено је решење Народне Скуп-

Јагодина 2006, 235 – Попис и стање свих цркава у про-
топрезвитерству јагодинском 1869. године.

40 Митрополить Михаиль, Православна србска црква 
у княжеству Србiи, Београд 1874,  30

41 Прилог цркви својиновачкој у округу јагодинском, 
Хришћански весник бр. 3/1880, 72 

42 О. Ђорђевић, Стање у протопрезвитерству ја-
годинском седамдесетих година XIX века, Корени IV, 
Јагодина 2006, 248 – Кондуитни списак мирских све-
штеника и ђакона у Епархији београдској, Протопрез-
витерства јагодинског за 1879. годину. 

43 Митрополит Михаило, Православна срспка црква у 
Краљевини Србији, Београд 1895, 51

штине сазване у редован сазив за 1903. год., 
које гласи:44

...
да се село Својново, по изјављеној 

жељи његових становника, одвоји од доса-
дање општине поточке, у срезу темнићском, 
округа моравског, и образује за себе општи-
ну «стојновску», у истом срезу и округу.

Епископ Шумадијски Валеријан благо-
изволео је преместити јереја Ратомира Ку-
руцића, пароха укинуте парохије II поточке, 
одлуком ЕБр. 1040 од 25. новембра 1952. го-
дине за привремног наново регулисане па-
рохије трешњевичке.45

Епископ Шумадијски Валеријан бла-
гизволео је примити у везу клира јеромо-
наха Атанасија Митића сабрата манасти-
ра Миљкова, Епархије браничевске (ЕБр. 
494/1953),46 игумана Порфирија Иљчинс-
ког духовника манастира покрова Бого-
родице Мрзеничке, Епархије нишке (ЕБр. 
214/1954),47 монаха василија Стојановића, 
сабрата манастира Стрмца, Епархије жичке 
(ЕБр. 211/1954).48

Игуман Порфирије је постављен за ду-
ховника при капели Св. Николе у Својнову 
(Ебр. 214 од 22. априла 1954. године).49

Настојатељ манастира Јошанице отац 
Христифор Обрадовић обновио је манастир 
Светог Николе у Својнову, и то средствима 
тек обновљеног манастира Јошанице у који 
шаље своје монахе да га чувају до доласка 
бившег његовог и жичког игумана Данила 
Радојевића.50  

Парохијска црква Св. Николе у Својно-
ву претворена је у манастир решењем епис-
копа Валеријана 1956. године.51

Игуман Данило Радојевић је рођен у 
Бошњану, код Варварина, 1900. године. Пос-
тављен је 1956. године за првог старешину 
манастира Својнова и на том положају ће 
остати до смрти 1977. године.
44 Разгруписавање општина, Полицијски гласник бр. 
6 од 18. фебруара 1904, 41 42

45 Шумадијска епархија, Гласник Српске Православне 
Цркве бр. 5 мај 1953, 80

46 Шумадијска епархија, Гласник Српске Православне 
Цркве бр. 5 мај 1954, 45

47 Исто, 46

48 Исто, 46

49 Исто, 46

50 Архим. Јован Радосављевић, Јошанички игуман 
Христифор, Каленић бр. 5/2004, Крагујевац 2004, 19

51 Драгослав М. Степковић, 23. октобра десетого-
дишњица упокојења владике Валеријана првог еписко-
па Шумадијске епархије, Каленић бр. 5/1986, Крагује-
вац 1986, 4
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У најмањем манастиру Шумадијске 
епархије, који је посвећен св. Николи од-
ржавао се сваке године Видовдански сабор. 
У овом манастиру је на Видовдан 1980. го-
дине служио епископ Сава, уз помоћ неко-
лико свештеника и ђакона. Парастос је, због 
великог броја људи, служен у манастирској 
порти, после чега је владика проповедао.52

На Видовдан 1983. године Преосвеће-
ни епископ Сава је служио литургију са 
неколико свештсника у манастиру Светога 
Николе у Својнову. Због великог броја при-
сутних, литургија је служена испред цркве. 
Певале су монахиње манастира Драче. Пос-
ле причасног, окупљеном народу је пропо-
ведао свештеник Мирољуб Тодоровић, а 
после видовданског парастоса проповедао 
је Владика.53

Видовдан у Својнову 1991. године

Док је у другим крајевима Шумадијске 
епархије број посетилаца наших храмова, из 
године у годину, опадао, у односу на после-
ратне године, у Темнићу то није био случај. 
На овај дан у свим храмовима овога краја, 

52 Манастир Светога Николе, Каленић бр. 5/1980, 
Крагујевац 1980, 11

53 Видовданско славље у манастиру светог Николе, 
Каленић бр. 5/1983, Крагујевац 1983, 15

народ се окупља у великом броју, па су тога 
дана и порте пуне. Тако је било и 1991. го-
дине на Видовдан у манастиру Св. Николе у 
Својнову.54

Света архијерејска литургија је била 
заказана у 8,30 часова и народ је још у ју-
тарњим часовима испунио простор око ма-
настира. Долазак епископа огласила су ма-
настирска звона, а народ побожног Темнића 
тискао се један до другога да би били што 
ближи месту у порти, где се служила Света 
литургија. Домаћини су се постарали за оз-
вучење без кога се не би могло ни замислити 
богослужење тога дана.55

На Литургији су певале монахиње ма-
настира Грнчарице код Крагујевца. У току 
Литургије присутном народу се обратио 
епископ Сава и говорећи о Лазаревом опре-
дељењу за Царство небеско, позвао је срп-
ски народ да чува косовске идеале и опре-
дељење. Износећи улогу наших манастира и 
њихов значај кроз векове за српски народ — 
позвао је присутне да се окупљају око својих 
светиња, одласком у њих попут царице Ми-
лице и осталих косовских удовица, исти-
чући шта значи одрећи се овога света, узе-
ти крст свој и поћи за Господом. «Овај свет 
мало нуди а много узима: узима нам душу 
која је претежнија од света, јер шта нам вре-
ди ако сав свет задобијемо а душу своју из-
губимо, поручује нам Господ» ... нагласио је 
у својој проповеди епископ Сава.56

После дељења нафоре преосвећени је 
прешао у манастирски конак где су пристиг-
ли представници друштвених организација 
и «Колубаре» из Лазаревца, затим народни 
посланици и друге личности из Параћина и 
Јагодине. Разлог оваквог сабирања је тај што 
је и овај манастир најзад добио електричну 
енергију. Овоме су много помогли и Колу-
барци. Протојереј Живорад Јаковљевић, 
архијерејски намесник колубарско посавс-
ки пристигао је са гостима у манастир око 
11 часова. После разговора са присутнима, 
а дошао је на ред и стари конак у манасти-
ру Јошаници, прешлосе за трпезу љубави. 
У току ручка мештани Својнова са свеште-
ником Драганом доделили су захвалнице 
свима који су се трудили око манастира св. 
Николе у његовој обнови; а овом манасти-
ру још много штошта недостаје, јер се овде 
после рата најмање урадило. Недостаје пут 

54 Видовдан у Својнову, Каленић бр. 5/6/1991, Крагује-
вац 1991, 17

55 Исто

56 Исто
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и генерална обнова манастирске цркве и ко-
нака. На крају Господин Епископ се свима 
захвалио, а посебно Колубарцима што су, с 
краја на крај Епархије, помогли ову светињу 
да и она буде електрификована.57

Епископ Сава је 20. септембра 1992. 
године осветио темељ новог манастирског 
конака у манастиру Св. Николе у Својнову. 
Пре тога је, истог дана, служио литургију у 
Јовцу а по одласку из Својнова посетио је 
храм Сабора светих Срба у изградњи у Доб-
роводици и коначно служио помен блажене 
успомене епископу тимочком Милутину.58

Све до средине деведесетих година XX 
века манастир Св. Николе у Својнову, који 
је у великом поштовању у народу Темнића, 
је био у незадовољавајућем стању. Заузи-
мањем епископа Саве манастир Св. Николе 
је доживео, праву своју обнову и препород. 
Ко је посетио овај манастир пре средине 
деведесетих година, данас не би могао да га 
препозна. На самој цркви изведени су обим-
ни радови. Храм је био генерално обновљен. 
Када је скинут дотрајали малтер на фасади 
указао се диван камен којим је црква зида-
на. Скинута је и кровна конструкција и цр-
ква је надзидана за читавих 70 цм. Затим је 
урађена нова кровна конструкција са новим 
покривачем. Фасада цркве није малтерисана 
већ је само фугована. Такође је генерално об-
новљена и унутрашњост храма: омалтериса-
ни су зидови, постављен нови мермерни под 
и нови иконостас у дуборезу. Израду пода 
и иконостаса финансирала је Епархија шу-
мадијска. У међувремену је подигнут и нови 
манастирски конак, који је 1997. године био 
само покривен, а чија површина износи око 
800 м2. Подигнута је и нова економска згра-
да. Манастирска порта је проширена рав-
нањем терена и подизањем новог каменог 
зида у виду ограде.59 

На дан Покрова Пресвете Богороди-
це (14. октобра) епископ Сава је извршио 
троносање храма. Иако је дан био кишан, 
народ Темнића се окупио на ову свечаност 
у великом броју. После троносања, Свету 
архијерејску литургију служио је епископ 
шумадијски Сава, уз саслужење четворице 
свештеника и једног ђакона. На малом Вхо-

57 Исто, 17

58 Служења, посете и пријеми епископа шумадијског 
Саве од 14. марта до 31. децембра 1992. године, кале-
нић бр. 3 6/1992, Крагујевац 1992, 41

59 Драгослав М. Степковић, Троносан манастир Све-
тог Николе у Својнову, Каленић бр. 1/1998, Крагујевац 
1998, 41; Службени део, Каленић бр. 3/1998, Крагујевац 
1998, 15.

ду владика Сава је рукопроизвео протона-
месника Милана Бабића, пароха аранђело-
вачког у Аранђеловцу, у чин протојереја. На 
крају Литургије, Преосвећени је, у својој бе-
седи, похвалио мештане Својнова и све оне 
који су се трудили и допринели обнови ма-
настира Својнова, са молитвом Богу да им 
Господ, стоструко узврати.60

Око 12 сати, уз ангажовање архије-
рејског намесника темнићког, протојереја 
Љубисава Ковачевића, приређена је трпеза 
љубави. Око 14 сати епископ Сава је, уз зву-
ке манастирских звона, срдачно испраћен 
од свих, кренуо за своју резиденцију у Кра-
гујевцу.61

Епископ Сава је у пролеће 1998. године 
преместио, по молби, монахиње Митродору 
и Нимфодору (Миљковић) из манастира Јо-
шанице у манастир Својново.62

Епископ Сава је у јесен 1998. године дао 
канонски отпуст монахињама Митродори и 
Нимфодори (Миљковић) за Епархију бра-
ничевску, Е. бр. 1079/98.63

Епископ Јован је у лето 2006. године 
замонашио по чину велике схиме монахињу 
Ираиду (Милисављевић) а по чину мале 
схиме монахињу Тавиту (Милисављевић), 
настојатељицу Светониколајевске обитељи 
манастира Својнова и искушеницу Радо-
ванку (Динић), сестру истог манастира. 
Истовремено је поделио благослов за иску-
шеништво сестри Весни Ковачевић из оби-
тељи манастира у Својнову.64

После краће болести, у 83. години жи-
вота, на Ивандан, 7. јула 1983. године, упо-
којио се у Господу јеромонах Николај (Си-
меуновић) духовник манастира Дивостина 
код Крагујевца. Сахрањен је 8. јула на мо-
нашком гробљу у манастиру Драчи.65

На дан сахране за упокојену Литургију 
служио је Њигово Преосвештенство епис-
коп Сава са шесторицом свештеника и ђа-
коном. Још у преподневиим часовима при-
стизали су у Драчу поштоваоци и пријатељи 
оца Николаја, да би до заказаног опела (у 16 
60 Драгослав М. Степковић, Троносан манастир Све-
тог Николе у Својнову, Каленић бр. 1/1998, Крагујевац 
1998, 41

61 Исто

62 Службени део, Каленић бр. 4/1998, Крагујевац 1998, 
28

63 Службени део, Каленић бр. 6/1998, Крагујевац 1998, 
41

64 Службени део - промене у епархији шумадијској, Ка-
ленић бр. 5/2006, Крагујевац 2006, 40

65 Јеромонах Николај духовник манастира Дивости-
на, Каленић бр. 5/1983, Крагујевац 1983, 16
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часова) испунили сав простор испред црк-
ве. Поред верника из ближе и даље околине 
било је и Крагујевчана који су често дола-
зили оцу Николају у Дивостин на исповест 
и савет. Осим свештенства и монаштва из 
шумадијске епархије дошло је монаштво и 
свештенство из Жиче и браничевске епар-
хије. Опело над покојником извршио је 
Преосвећени епископ Сава уз саслужење 22 
свештеника и свештеномонаха66

Отац Николај роћен је 1900. године 
у благородној и побожној Сугубини, не-
далеко од Крагујевца. Своје прво знање о 
вери и Богу стекао је у родитељском дому. 
Зато је још од ране своје младости пришао 
Хришћанској заједници. Живећи у свету Ву-
кашин је увек мислио како би најбоље пос-
лужио Господу. У договору са својима Вука-
шин најпре упућујс своје унуке да се одрек-
ну света и узму крст свој и пођу за Господом. 
Једна је монахиња Ирина, сестра ман. Драче, 
а друга је монахиња Евгенија, сестра ман. 
Ралетинца.67

Године 1960. и Вукашин одлази у ма-
настир Драчу и посгаје о. Николај. Његов 
син данас је јеромонах Мина, старешина 
маиастира Својнова код Варварина. Снаха 
је монахиња Зиновија у ман. Драчи, а унук 
свештеник у Кривом Виру код Параћина.68

Црква је триконхалне основе, засведе-
на ваљкастим неправилним сводом израђе-
ним од дрвета. На источном делу је велика 
полукружна апсида а на бочним странама 
плитке конхе. Зидана је од ломљеног белог 
камена са фугованим и дерсованим фаса-
дама. Главна улазна врата су на западном 
зиду а бочна на јужној певници. Постоје по 
два узана прозора са стране на зидовима и 
један већи прозор на олтарској апсиди. Да-
нашња врата су од дрвета и орнаментисана 
у народном стилу са низом биљних украса 
и преплета. Кров је двосливан, доста стрм, 
са избаченим стрехама. Фасаде су обрађене 
скромно и на њима нема декоративних ук-
раса. Унутрађњост цркве је такође једнос-
тавно обрађена.

Сачуван је и стари конак из времена 
Милете Радојковића. То је приземна зграда 
симетричног типа са моравским аркадама 
на главној фасади.

66 Исто

67 Исто

68 Исто

Храм Свете великомученице Ма-
рине у Својнову

У близини манастира Светог Николе у 
Својнову, на месту окруженом шумом, на-
лазе се остаци цркве посвећене Светој ве-
ликомученици Марини Огњеној Марији. На 
локацији се познају трагови зидова, а да је 
ту била црква говори и јака традиција у на-
роду ту се пале свеће и одржава сабор на дан 
Огњене Марије. Црква је вероватно припа-
дала манастиру Светог Николе у Својнову, 
као метох. Нова црква Огњене Марије је ло-
цирана у непосредној близини остатака те-
меља старе цркве. Пројектована је као мала, 
једнобродна грађевина са куполом. Ктитори 
нове цркве су Драгољуб Милошевић, Ста-
нимир Милошевић и Милица Милошевић 
Цветковић. Пројектант је дипл. инг. арх. 
Синиша Темерински.

Епископ Сава је 30. јула 2000. године 
осветио нови храм Свете великомученице 
Марине у Својнову.69 

69 Службени део промене у шумадијској епархији, 
Каленић бр. 5/2000, Крагујевац 2000, 26; Споменица 
Епархије шумадијске, Крагујевац 2009, 426
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ПОТОЧАЦ

По подацима митрополита Михаи-
ла 1874. године при варваринској цркви су 
постојале три парохије: варваринска (са 
Варварином 168 домова и пола Маскара 49 
домова, укупно 217 домова), катунске (са 
Катуном 200 домова) и Бошњанске (са Бо-
шњаном 150 домова и пола Маскара 48 до-
мова, укупно 198 домова).70 У то време у 
овм делу Темнића постојале су још две цр-
кве у Орашцу и Својнову. Црква у Орашцу 
је имала две парохије: орашку (са Орашјем 
6о домова, Пајковцем 17 домова, Тољевцем 
73 дома, Крчином 73 дома и Карановчићем 
56 домова, свега 279 дома) и бачинску (са 
Бачином 242 дома, Церницом 42 дома, Из-
беницом 51 домом и Сувајом 26 дома, све-
га 361 дом). Црква Својновачка је имала 
такође две парохије: обрешке (са Обрежом 
282 дома) и поточке (са Поточцем 130 дома, 
Рашевицом 139 дома и Својновом 100 дома, 
свега 360 дома). 

По С. Мијатовићу у дну села, с леве 
стране пута Варварин Јагодина, на месту Тр-
пеза постојала је, по предању, стара црква. И 
то у време када је на простору од Јагодине до 
Крушевца била велика варош.71

70 Митрополить Михаило, Православна србска црква 
у княжеству Србіи, Београд, 1874,  30

71 С. Мијатовић, Темнић, 377.

Храм Преподобне мати Параскеве

Храм Преподобне мати Параскеве 
(Трнова Петка) подигнут је 1934. године а 
грађен је од 1932. године у време службо-
вања пароха Михаила Голубовића. Освеш-
тан је 1961. године од епископа шумадијског 
Валеријана. Антиминс патријарха српског 
Варнаве. Парохијски дом је подигнут 1965. 
године.72

Епископ др Сава је на Трнову Петку 
1982. године посетио Поточац и том при-
ликом извршио мало освећење обновљеног 
храма, служио свету литургију и одликовао 
пароха Љ. Ковачевића достојанством про-
тонамесника. У овом духовном слављу узе-
ло је учешће око хиљаду верника.73

Епископ шумадијски Јован освештао је 
8. августа 2004. године обновљен храм а 27. 
октобра 2005. године црквену салу.74

Капела Св. Недеље изграђена је у По-
точцу после Првог светског рата.75 Храм 
Свете великомученице Недеље у изградњи. 
Епископ шумадијски Јован освештао је 20. 

72 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 155; Споменица 
Епархије шумадијске, Крагујевац 2009, 425

73 Епископ Сава у Поточцу, Каленић 6/1982, Крагује-
вац 1982, 13

74 Службени део - промене у епархији шумадијској, Ка-
ленић бр. 1/2006, Крагујевац 2006, 32

75 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 155.

ПОТОЧАЦ Храм Преподобне мати Параскеве
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јула 2005. године темеље за храм Свете вели-
комученице Недеље у Поточцу.76

Храм је саграђен на месту где је пос-
тојао средњевоковни манастир који се по-
миње у османским изворима. Св. Јован, поз-
нат као Предор, је манастир у Левчу, у по-
пису лоциран крај села Г. Голине, а треба га 
највероватније тражити око данашњег села 
Поточца (у атару села и данас постоји ло-
калитет Голина). Укупни приход манастир 

76 Службени део - промене у епархији шумадијској, 
Каленић бр. 5/2005, Крагујевац 2005, 29; Споменица 
Епархије шумадијске, Крагујевац 2009, 425

је 1516. године износио 1732 акчи. Станов-
ници (који нису морали бити калуђери) су 
се побунили због високих намета, а нешто 
касније (1521/3. године) је приход манасти-
ра износио само 404 акче. У четвртој или пе-
тој деценији XVI века су у манастиру живе-
ла два калуђера, а приход је био 281 акча. У 
време владавине Мурата III се број калуђера 
попео на три, а приход на 800 акчи, од чега је 
половина од шире.77

77 Олга Зиројевић, Цркве и манастири на подрјучју 

Црква Св. Недеље у Поточцу

С Првобитна капела
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На карти коју је Мишковић објавио78 
1882. године јасно је означено ово цркви-
ште као и његов положај према оближњем 
утврђењу Момчилов град.

Храм Светог архангела Гаврила по-
дигнут је 1960. године у време службовања 
пароха Томислава Радовановића. Освештан 
је 2. септембра 1990. године од епископа шу-
мадијског др Саве.79

РАШЕВИЦА

Намера мештана Решевице почетком 
деведесетих година XX века да отпочну по-
дизање храма, није се остварила. Верници 
ипак нису одустали, јер се нису мирили са 
тим, да њихово село буде „пусто село», да 
нема цркву... Све су припремили, тако да је 
епископ шумадијски Сава могао већ 18. јуна 
1998. године да дође у село и одреди место 

Зиројевић, Попис манастира Смедеревског санџака из 
1516. године, Саопштења XXVI, Београд 1994, 158

78 Јован Мишковић, Јуор планина - географијско 
историјска слика, Отаџбина књ. X, Београд 1882, 548 
- 561.

79 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 155; Споменица 
Епархије шумадијске, Крагујевац 2009, 425

Храм Светог архангела Гаврила 
у Поточцу
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где ће почети да се зида рашевичка црква. 
Тај догађај је личио на један велики сабор 
јер се окупио врло велики број парохијана, 
деце из школе, верника из свих делова Тем-
нића. Поздрављајући преосвећеног, парох 
села Рашевице о. Милутин Поповић, објас-
нио је које су препреке онемогућавале да 
ово село раније подигне храм. Додао је да је 
тако било у прошлости, али се сада, појавио 
човек који је покренуо акцију за зидање цр-
кве. То је Љубиша Илић који је окупио тим 
младих људи.80

Како у Рашевици има у току године 
више празника који се прослављају, била је 
присутна дилема којем светитељу или праз-
нику ће бити посвећен нови храм. На пред-
лог епископа шумадијског Саве, прихваће-
но је да црква буде посвећена Рождеству 
80 М[илутин] П[оповић], Велика радост за мештане 
села Рашевице и темничког краја Освећени темељи 
храма Рождества Христовог, Каленић бр. 6/1998, 
Крагујевац 1998, 26

Христовом. Освећење темеља нове цркве 
обављено је 30. августа 1998. године. Више 
дана пред тај свечани чин, четрдесет педесет 
људи, радило је на утврђивању и подизању 
темеља. Мноштво народа, из целог Темнића, 
дочекало је тог поподнева свог владику. 
После полагања повеље у темеље и њиховог 
освећења, епископ шумадијски Сава, у бесе-
ди и поуци верницима, рекао је да је овај дан 
духовни рођендан села Рашевице. Домаћин 
народног славља био је Бранислав Николић, 
члан грађевинског одбора, који је поклонио 
земљиште за порту нове цркве.81

Треба споменуту да су храмови пос-
већени Рождеству Христовом су врло ретки 
у православној екумени, па је рашевачки 
храм био тада једина црква посвећена најра-
доснијем празнику – Божићу. 

Епископ Сава је 2. септембра 2000. го-
дине осветио крстове за нови храм Рођења 
Господа Исуса Христа у Рашевици.82 

Црква Христовог рођења се гради-
ла у више фаза. Извршено је унутрашње и 
спољашње малтерисање зидова, покривене 
су куполе бакром, до 2012. године остале су 
само још две непокривене, уведена је расве-
та, постављен је најпре костур иконостаса, 
а 2011. године уграђен је нови иконостас. 

81 Службени део, Каленић бр. 6/1998, Крагујевац 1998, 
41; М[илутин] П[оповић], Велика радост за мештане 
села Рашевице и темничког краја Освећени темељи 
храма Рождества Христовог, Каленић бр. 6/1998, 
Крагујевац 1998, 26; Споменица Епархије шумадијске, 
Крагујевац 2009, 426

82 Службени део промене у шумадијској епархији, Ка-
ленић бр. 5/2000, Крагујевац 2000, 26
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Урађена је и мермерна плоча са именима 
чланова црквеног одбора и заслужних људи 
за изградњу цркве. Такође, 2011. године ас-
фалтиран је и део црквене порте – паркира-
лиште. На западној страни порте урађен је 
потпорни зид, а на јужној страни започета 
је изградња капелице за паљење свећа. На 
источној страни порте избетонирано је сте-
пениште, које води из доњег у горњи део 
порте, где се црква и налази, на прекрасној 
тераси са које се види чак из Параћина. До 
2012. године црква није била комплетно 
завршена. Предстојали су радови на живо-
писању цркве, спољашњем и унутрашњем 
уређењу. Иначе, црква се градила прилози-
ма мештана, радних организација и колек-
тива, као и других доброчинитеља. Пројекат 
цркве је урадио архитекта Бобан Миливоје-
вић из Рашевице. 

Крајем 2012. године према новој адми-
нистративној подели у оквиру новоформи-
ране Крушевачке епархије, Рашевица добија 
своју парохију, којој припадају Трешњевица 
и Сињи Вир. Нови парох је свештеник Дар-
ко Булатовић.

ТРЕШЊЕВИЦА

Велика Трешњевица. Село је на па-
динама Јухора („Љуора“), поред пута („на-
сипа“) Јагодина-Варварин. Већи део села је 
у страни, поред Трешњевачког Потока, а 
мањи поред пута и на моравској равници. 
Од Велике Мораве удаљено је за један км. 
Ту је и скела на којој се превози за Параћин 
и обратно. Кроз село протичу два безиме-
на потока. Један силази са брда Збеговишта 
(где је некада био стари збег), а други са брда 
Белог Клика. Они ретко пресушују. У селу 
се пије бунарска вода. Има извор Црквенац 
код капеле (црквице), али се отуда вода узи-
ма више као лек него за пиће.

Њиве и ливаде су на местима: Газиба-
ра, Велике Ливаде, Врбаци, Велики Пруд 
(Спруд), Мали Пруд, Милин Пруд, Јасењак, 
Слатина и Хан. Шуме су: Липовита Главица 
(брдо), Бршљан, Шибовити Клик, Збегови-
ште (брдо), Барски Клик, Дебели Клик, Бели 
Клик (брдо), Гај и Старо Брдо. Утрина је Ла-
ниште.

Насеље је средње збијености. Дели се 
на Горњу и Доњу Махалу. Горња Махала је уз 
поток према црквици, а Доња је с обе стране 
друма. Горња Махала је старија од Доње.

По једном предању село је добило име 
по томе што је ту некада било много тре-

шања, а по другом непоузданом што се тако 
звало место из којег су се доселили први до-
сељеници. Да је некада било овде старог на-
сеља сведоче имена Латинско Гробље (бли-
зу данашњег гробља) и Черкеско гробље. 
Старо насеље код Старе Скеле или Старог 
Моста некад се звало Хан. Оно се помиње 
у аустријском војном списку јагодинског 
дистрикта од 1737 год „као хајдучко село“, 
одмах после Рашевице (у Темнићу), с којим 
се граничи.

Не зна се тачно време постанка да-
нашњег села, али се зна да је некада било 
ближе Великој Морави, па се поместило 
због водоплава. Има предање да је село не-
када, приликом неке турске најезде, било 
у Збеговишту, у планини Јухору, па се пос-
ле отуда повратило у поток код данашње 
црквице (По предању та је турска најезда 
била о Првом устанку, не зна се које године. 
Карађорђе је наредио да се народ из села по-
ред пута склони у Јухор, а Никола Мандрда 
да пресретне Турке између Трешњевице и 
Сињег Вира. Карађорђе се био ушанчио на 
брду Гиљу, између Јагодине и Ћуприје. Да 
би Турке зауставио и омео у напредовању, 
Мандрда је поред пута секао букве и обарао 
их на пут. Докле су Турци с пута уклањали 
оборене букве Мандрдин буљукбаша из засе-
де убије једног турског барјактара. Турци се 
због овог збуне и нагну у бекство. Мандрда 
их са Србима стигне код Дебелог Дрвета и 
натера их на Велику Мораву, те се сви у њој 
подаве. Кажу да се и данас у тој бари налазе 
остаци од турског оружја и да се око пола 
ноћи, у глухо доба, чује турско запомагање: 
„Ау, алах; ау алах“. По казивању пок. Неше 
Миленковића из Доњег Јовца).

Село има 150 кућа са 14 родова и 1.300 
становника.

Становници су већином досељеници и 
то највише из трнског краја у Бугарској.

Сеоска слава је трећи дан Тројица, а 
заветине су: Средопосна среда (за стоку) и 
Марковдан (за ораче и копаче). Гробље је 
више села на месту званом Латинско Гробље, 
где се сахрањују и Сињивирци и сељаци из 
Мале Трешњевице.

Трешњевица је имала 240 становника 
1834 године, 415 у 1974, 607 у 1884, 1.521 у 
1948, 1.137 у 2002, и 894  2011 години, у томе 
38 млађих од 5 година, уз просечну старост 
од 45,3 године.

Мала Тршњевица (Црешњевица) Ово 
је циганско насеље на обронцима Јухора, 
с обе стране Сињевирског Потока. Пре је 
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било дубље у Јухору, на месту Шупљаји и 
Дебелом Клику, где су живели у земуница-
ма, па се отуда преместили пре 80 година. 
Становници имају мало имања и стоке и 
баве се коритарством. Земља им је у хата-
ру Велике Трешњевице. Има два безимена 
извора примитивне грађе. Село је збијеног 
типа, али није ушорено. Има 60 кућа са 4 
рода и 175 становника.

Сеоска слава је Велики Спасовдан, а 
заветина Ђурђевдан (за опште здравље). – 
Гробље је заједничко са великотрешњевач-
ким и сињевирским.

Црква

Храм Покров пресвете Богородице по-
дигнут је 1938. године, у време службовања 
пароха Милана Петровића. Освештан је, 
након генералне обнове, 1982. године, од 
епископа шумадијског др Саве. Антиминс 
епископа шумадијског Саве. Постоји мања 
црквена сала.83

Према народном казивању на месту да-
нашње цркве у Трешњевици постојала је ка-
пела, која датира из времена Косовског боја. 
Када су Турци у XIV веку, на сам дан хра-
мовне славе, Покров Пресвете Богородице, 
прешли са десне стране Мораве у ово село, 
затекли су велики број људи на молитви у 
капели. Када је народ опазио Турке почео 
је да бежи. Они који су бежали према селу 
били су опкољени од Турака и побијени. 
Ово потврђује и чињеница да су, проликом 
радова много касније ископавана њихова 
тела. Други део народа, који је бежао у пла-
нину, прошао је боље, јер су се Турци задо-
вољили убијањем људи око цркве и у селу. 

83 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 156; Споменица 
Епархије шумадијске, Крагујевац 2009, 427

Овом приликом Турци су запалили цркву, а 
затим кренули у село да пљачкају и убијају 
народ. Они који су побегли преживели су и 
то место и данас се зове „Збег”.

По истом предању, порушену цркву 
преживели Срби нису смели да је обнављају, 
већ су се окупљали на њеним рушевинама. 
Тек 1875, црква је обновљена захваљујући 
новим ктиторима Владиславу и Јелени Јо-
цић, земљорадницима из Трешњевице. Њи-
хов син Ћира, за летопис цркве у Трешњеви-
ци, дао је ову изјаву: „Моја мајка, пре мене, 
имала је осморо деце и она су сва помрла. 
Једне ноћи мајка усни Свету Катарину, која 
јој рече да подигне   односно   обнови ка-
пелу Пресветој Богородици, на истом месту, 
па ће јој Бог дати деци живота.” Ови благо-
честиви супружници тако и поступе и из 
својих средстава подигну капелу, и после 
тога Бог им подари сина Ћиру.

Има извор Црквенац код капеле (црк-
вице), али се отуда вода узима више као лек 
него за пиће.84

Изградња данашње цркве

Капела, коју су подигли Владислав и Је-
лена Јоцић, служила је овом народу све до 
1938. године, кадаје саграђена данашња црк-
ва, а на темељима средњовековне.

84 Белица, 91
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Црква је подигнута за време свеште-
ника Петра Ракића и председника општине, 
који је помагао подизање цркве уз помоћ 
кулука, а само неки мањи послови исплаће-
ни су из благајне добровољних прихода. 
Прилоге су прикупљали Јован Манојловић 
и Живојин Радивојевић, земљорадници из 
Трешњевице.

Црква је споља завршена 1938. содине 
и тако је остала све до 1943. године. Заузи-
мањем свештеника Милана Петовића, па-
роха трешњевичког, који је дошао за време 
рата из околине Вуковара, и вољом народа, 
одлучено је да се црква у Трешњевици завр-
ши и изнутра. Финансијско стање црквене 
касе било је врло слабо. Одлучено је да се 
сакупљају добровољни прилози за израду 
иконостаса. Овом приликом прикупљено је 
21.836 динара.

Архијерејски намесник белички, про-
тојереј Младен Вукићевић, послао је две 
престоне иконе, неколико икона за украс 
цркве, одежду и утвари. Рамове за иконе на 
иконостасу и црквене двери израдио је Дра-
гољуб Матић, столар из Поточца. Пошто 
су завршени, донекле, унутрашњи радови, 
затражени су од надлежног архијереја бла-
гослов и антиминс да би отпочело служење. 
Антиминс је донео игуман Макарије Ђорђе-
вић, професор, у пратњи надлежног пароха, 
јереја Милана Петовића.

Прва литургија одслужена је на Цвети, 
1943. године, уз присуство мноштва наро-
да. На литургији је певао хор Хришћанске 
заједнице из Поточца. Игуман Макарије и 
месни парох проповедали су више пута у 
току дана, јер је народ стално пристизао. 
Било је то величанствено славље и догађај.

Историја Парохије

Данашња парохија трешњевичка креи-
рана је од Јовачке парохије, 1934. године.

Свештеници који су службовали: 
капелан Буда Васиљевић, парох од 

1934. до 1937. г;
јереј Петар Поповић, парох јовачки од 

1937. до 1940. г;
јереј Марко Радовић 1940 до 1942.г;
Од 1. јануара 1942. до 11. јула 1942. оп-

служивао је свештеник Тихомир Јовановић, 
парох јовачки;

Од 11. јула 1942. до 1949. г. свештеник 
Милан Петовић (избеглица); 

јереј Љубиша Шарчевић од 1949 . до 
новембра 1950. г;

јеромонах Митрофан Гачић од новемб-
ра 1950. до августа 1951.г;

јереј Љуба Динић од августа 1951. до 
августа 1952. г;

јереј Ратомир Куруцовић (са Трешње-
вицом) од августа до септембра 1952, г.;

јереј Жарко Живановић, парох јовач-
ки, опслужује (без Трешњевице) од септем-
бра 1952. до фебруара 1958. г;

Епископ шумадисјки Валеријан је до-
делио канонски отпуст Љубиши Динићу, 
привременом пароху трешњевичком одлу-
ком ЕБР. 573 од 1. августа 1952. године ради 
пријема у клир Епархије браничевске.85

Марта 1958. године Трешњевица улази 
у састав Парохије поточке, коју прима све-
штеник Блажо Мартиновић. Он је цркву 
затекао у тешком стању, без сасуда и без ут-
вари. Порта је такође била у јадном стању.
Тешко стање било је и у верскоморалном 
животу парохијана, јер је и вршење светих 
обреда замрло. Својим заузимањем свеште-
ник Блажо набавља сасуди, богослужбене 
одежде, врши оправку цркве, доводи у ред 
црквену порту и оснива Привремено Пове-
ренство које активно ради. Народ се полако 
враћа својој вери и Цркви.

Дана 24. септембра 1959. године извр-
шена је примопредаја на парохији трешње-
вичкој, између опслуживача јереја Блаже 
Мартиновића из Поточца и новопоставље-
ног свештеника Томислава Радовановића, 
пароха сврљишког (Нишка епархија).

У летопису парохије трешњевичке о. 
Томислав Радовановић је записао следеће:

„Примајући трешњевичку парохију 
стање у њој је било веома забрињавајуће. 
Народ је постао индиферентан према свему 
па и према Цркви. Црква је била неокрече-
на, а порта зарасла у коров и неочишћена. 
Звонара (дрвена) била је склона паду, а цр-
квена кућа прилично запуштена јер је про-
кишњавала. Да би све ово урадио било ми је 
потребно припремити парохијане, а то сам 
и учинио до краја 1959. године. Приметио 
сам да овде може да се ради јер има са ким...”

Почетком 1960. године свештеник То-
мислав је најпре проширио Црквени одбор, 
и ставио им у задатак шта све треба да се 
уради код цркве, а што су сви сложно при-
хватили.

У току 1960. године урађено је сле-
деће: порта је очишћена од корова и иста 
ограђена. Уклоњена је стара дрвена звонара 

85 Шумадијска епархија, Гласник Српске Православне 
Цркве бр. 2-3 фебруар-март 1953, 29
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и подигнута нова, такође дрвена, покривена 
лимом. Препокривена је црквена кућа која 
је прокишњавала. Ово је учињено на добро-
вољној бази, и ником није ништа исплаћи-
вано из црквене благајне. Народ је почео да 
се интересује и да долази у храм. Буџет црк-
ве је почео да расте.

У 1961. години окречена је црква из-
нутра и покривен кладенац  извор који је 
врло посећиван од народа.

Наредне, 1962. године, препокривена је 
црква. То је био већи посао и врло ризичан, 
јер је кров цркве врло стрм. Радови су из-
ведени уз помоћ чланова Хришћанске зајед-
нице из Поточца, на челу са Ратком Тасићем.

Осим на материјалном пољу стање се 
поправља и на верскоморалном. Народ се 
све више враћа својој вери и чешће посећује 
храм. Године 1960. свештеник Томислав Ра-
довановић прима у опслуживање и Паро-
хију јовачку, а 1966. прелази за пароха по-
точког, а остаје да опслужује трешњевичку 
парохију.

Године 1968. за пароха јовачког долази 
свештеник Раде Станковић. У споразуму, а 
по благослову епископа шумадијског Вале-
ријана, заједнички опслужује са свештени-
ком Томиславом Радовановићем парохију 
трешњевичку, и то: село Трешњевица остаје 
пароху поточком, који је и старешина храма, 
а села Сињи Вир и Мала Трешњевица паро-
ху јовачком. Опслуживачи су се договорили 
да се сва чинодејства обављају у Трешњеви-
ци, и да наизменично врше богослужења у 
храму Покрова Пресвете Богородице.

Пошто је стара црквена кућа дотрајала 
свештеник Томислав је одлучио да се по-
дигне нова, мада су услови били врло теш-
ки. Изливање темеља изведено је у 1975. 
години, а зидање је настављено у следећој 
години. Кућа је окровљена и потпуно завр-
шена 1977. године. Исте године свештеник 
Томислав прелази за пароха варваринског, а 
у Поточац долази свештеник Љубисав Кова-
чевић, парох наталиначки.

Након генералне обнове 1982. године 
цркву је осветио епископ шумадијски Сава.

Године 1982. за пароха трешњевичког 
постављен је новорукоположени свештеник 
Зоран Стојадиновић, родом из Опарића. 
Свештеник Зоран остаје у Трешњевици до 
1985. године, када прелази у Варварин, и 
ради као капелан оболелом протонамес-
нику Томиславу Радовановићу. За време 
свештеника Зорана црква у Трешњевици је 
окречена изнутра и споља. Од 1985. до 1987. 

године Парохију трешњевичку опслужује 
свештеник Љубисав Ковачевић, парох по-
точки,  за чије време је подигнута бетонска 
ограда на порти до потока. Фебруара месеца 
1987. године за пароха трешњевичког дола-
зи свештеник Драган Поповић. Свештеник 
Драган је одмах дотрајалу дрвену звонару 
заменио гвозденом, и повео акцију око из-
градње пута до цркве. Подигнут је и горио-
ник за свеће, постављени олуци на цркви и 
ископан бунар у порти.

СИЊИ ВИР

Село је у непосредној близини Велике 
Трешњевице, од које га раздваја Сињевирски 
поток. Простире се дуж подбрежне заравни с 
обе стране пута Јагодина-Варварин. Од Вели-
ке Мораве је удаљено 3 км. На јужном крају 
села је Сињевирски Поток, а на северном је, 
између Дворице и Сињег Вира, Каменити 
Поток. Оба ова потока разливају се испод 
села у Велику Бару (Сињи Вир) и лети пресу-
шују. У Селу се пије бунарска вода. Има само 
један извор: Станојкицки Кладенац.

Земље за обрађивање су више села и ис-
под села. Испод села је моравски кључ, где се 
највише сеје кукуруз, а има и добрих ливада 
(сенокоса). Више села су, у страни и у пото-
цима, њиве, шуме и виногради. Места у мо-
равском кључу, (где су њиве и ливаде) зову 
се: Горњи Кључ, Доњи Кључ, Старо Село, За-
пис (Дебело Дрво), Велика Бара (Сињи Вир), 
Брестови, Јасење, Пара, Попова Бара, Мали 
Пруд (Спруд), Спрудић, Врбак. Места више 
села у страни и у потоцима (где су њиве, 
шуме, виногради и пашњаци) су: Липовита 
Коса, Шибовити Поток, Каменити Поток, 
Валога, Сантин Орах, Орашјак, Мали Камен 
(брдо), Велики Камен (брдо), Селиште, Ци-
ганско, Пољци, Изворак, Метловита Коса, 
Чукарица (брдо) и Старо Брдо.

Село је средње збијености. Дели се на 
Горњу и Доњу Махалу, између којих је Велика 
Бара (Сињи Вир). По овој бари (виру) село је 
добило име (Сињи Вир – Велика или Дубока 
Бара – био је некада, по предању, толико ду-
бок, да му се дно није могло дотаћи ни спушт-
ањем конопца од десет хвати – око двадесет 
метара. Наносом Сињевирског и Каменитог 
Потока, који ту утичу, он је данас потпуно 
засут, тако да је остало само име од њега. 
За овај вир се прича да се ту ноћу – у „глухо 
доба“ виђају разне „утвари“ („анђаме“) и чују 
необични гласови (јаук људи, плач деце и др).

По предању, село је насељавано, ра-
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сељавано и пресељавано. Тако се прича да 
је 1819. године било с десне стране Велике 
Мораве и да је тада потпадала под Ћупријс-
ку нахију. Доцније га је Морава поплавила, 
па се отуда преселило у Старо Село (С десне 
стране на леву обалу Мораве преселио га је 
пре сто година, по одобрењу књаза Мило-
ша, неки капетан Димитрије који је био са 
службом у Ћуприји). А када је тамо почела да 
му прети опасност од поплаве, премештено 
је на данашње место. Сматра се да је старије 
од Трешњевице, али се по веровању не по-
диже због Сињег Вира (Велике Баре), који 
неповољно утиче на здравље.

Литију носе на дан сеоске славе, тј. на 
Бели четвртак (по Тројицама), а заветују 
Пољобранију (15 маја по н.к.). Гробље је за-

једничко са трешњевачким.86

П.С. Сињи Вир је имао 133 становника 
1834, 126 у 1974, 123 у 1884, 336 у 1948, 251 у 
2002, и 224 у 2011 години, у томе 9 млађих од 
5 година, уз просечну старост од 45,7 година.

Црква 

Храм Светог великомученика Димит-
рија у изградњи. Епископ шумадијски Јован 
освештао је 7. октобра 2002. године темеље 
за нови храм Светог великомученика Ди-
митрија у Сињем Виру а 27. октобра 2005. 
године крстове за овај храм.87

86 Ст. Мијатовић, Белица, 93 - 95.

87 Споменица Епархије шумадијске, Крагујевац 2009, 
428
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ПАЈКОВАЦ

Пајковац се налази на левој страни Ка-
ленићске Реке, а на друму Варварин – Кале-
нић. Простире се највише поред реке, а не-
што мало око доњег тока Водичког Потока и 
потока Вучака и Амбаришта, који силазе са 
огранака планине Јухора. Ови потоци пре-
сушују, али приликом изливања, као и река, 
наносе осетну штету. У главном село је ок-
ренуто југо истоку.

Село је око 1900. године пило бунарс-
ку и изворску воду. Најглавнији извори су 
били: Студена вода (за коју се, као и за пар-
цанску, говорило да је јача од слабе ракије), 
близу реке, Велики Мандрдин извор и Мали 
Мандрдин извор, у Воденичком потоку, од 
којих ни један не пресушује.88

Сва је земља, сем малог дела око реке, 
прљуша и пољњача, на којој кукуруз слабо 
успева, сем кад су кишна лета. Шуме има 
много више негоо зиратне земље. Шума 
је крупна, а налази се на обе стране реке. 
Гора, коју су сељани продавали, држала је 
ово село, иначе би поред оно зиратне земље, 
тешко састављало крај с крајем.89 Почетком 
XX века у заклонитијим и подеснијим мес-
тима куће су биле збијене, нарочито крај 
друма и реке, докле су у отворенијим и не-
згоднијим местима биле ретке. Село је било 
подељено на 4 краја, који су већином носили 

88 Станоје М. Мијатовић, Темнић, Српски етнографски 
зборник 1905, књ. 6, Насеља српских земаља, књ. 3, 
356 - 357

89 Исто.

имена потока, који кроза њих протичу, као: 
Водични поток, Амбариште, Вучак и Осој. У 
селу је у то време било свега 44 куће, а 56 
пореских глава.90 По једном предању село 
се овако прозвало због некаквог Павла – 
Пајке, који се ту први населио, а по другом 
што су Срби ту много патили од Турака, те 
се село прво звало Патковац, па после Пај-
ковац. Народно предање није знало ништа 
о времену постанка Пајковца. Неки старци 
су причали Ст. Мијатовићу да су запамтили 
кад је у селу било само 10 кућа.91

Сеоска слава је Бели Четвртак (по 
Тројици), а заветина Преображење, ради 
здравља стоке.

Гробље је једно и налази се у доњем 
крају Воденичке мале.

На улазу у село Пајковац, са десне стра-
не главног друма, води колски сеоски пут, уз 
Водички поток, кроз букову шуму, до капеле 
и извора св. Петке. Вода је минерална, плато 
и чесма су уређени и бетонирани, са апли-
цираним ликом светитељке који је угребан 
на црном граниту, попут оних на надгроб-
ним споменицима. На том месту се народ 
скупља од давнина тражеђи лека, тако да 
поред самог извора остављају новац, цвеће, 
босиљак и одевне предмете.92

Капела је посвећена преподобној мати 
Параскеви. Према запису са почетка прош-
лог века у Пајковцу, у Врдничком (или Во-
дичком) потоку, на 300 метар изван Водичке 

90 Исто.

91 Исто.

92 Топлица Симић, Варварин, 181, 203
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мале, постојале су развалине од неке цркве, 
на којима је подигнута нова црква која је 
славила Биљни петак пред Ђурђевдан, када 
се ту одржавао велики сабор. Ову црквицу 
је у сну пронашла нека жена. Причало се да 
је селу пошло на боље од када су ову цркви-
цу очистили и поправили.93 

Сама капела се налази на благој травна-
тој коси и скромних је димензија. Триконх-
осне је основе, са једноделним, узаним про-
зорима на апсидама, које су и споља и изнут-
ра полукружне. Главни улаз, који се равно 
завршава, је на западној страни, а споредни 
је јужно. Једини украс је кровни венац и че-
тири плитке правоугаоне нише на западној 
страни које образују крст у забату. Капела 
је споља малтерисана и окречена бело. По 
дебљини зидова и скромним димензијама, 
може се закључити да је то грађевина подиг-
нута на старијој основи. Кров је изведен на 
две воде, док је кровни покривач је фалцо-
вани цреп, а постављени су и олуци.

Капела је обновљена, највероватније, 
1887. године, а више података о претходном 
објекту, могу само дати археолошка ископа-
вања.

Код капеле су се скупљали млади на 
Биљни петак уочи Ђурђевдана. Пајковац 
данас припада парохији Доњи Крчин.94

93 С. Мијатовић, Темнић, 356

94 Споменица Епархије шумадијске, Крагујевац 2009, 

 
ИЗБЕНИЦА

Станоје Мијатовић је забележио: „У 
дну села, према бачинским виноградима, 
код састанка Суваје с Избеничким Потоком, 
јесте селиште, где је било некад село. На том 
су месту развалине од неке старе цркве, о 
којој се више ништа не зна. Око те црквине 
находе се стари римски новци.“95

Први човек који је покренуо иниција-
тиву за подизање храма у Избеници био је 
Драгољуб Павловић, столар из Избенице. 
Председник општине избеничке Радисав 
Пантић, кмет Владан Марковић, деловођа 
Дамјан Јовановић и тадашњи учитељ Михај-
ло Лазаревић, прихватили су идеју и сви су 
скупа врло активно радили на томе да се ова 
идеја спроведе у дело. Драгољуб Павловић, 
први човек у изградњи цркве, 1936. године 
купује 0,80 хектара плаца од Трифуна Та-
чића, на месту званом „Раскрсница“, и исти 
покљања за изградњу храма.96

Пошто је изабран грађевински одбор, 
приступило се најпре прављењу цигле на 

419

95 Станоје М. Мијатовић, Темнић, Српски етнографски 
зборник 1905, књ. 6, Насеља српских земаља, књ. 3, 361

96 Драгоценост побожних Избеничана, Каленић бр. 
3/1998, Крагујевац 1998, 5
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црквеном плацу, а онда и њеном печењу. 
Освећење темеља будућег храма извршено 
је на Благовести 1938. године. Главни пре-
дузимач за извођење радова био је мајстор 
Стаменко Стефановић из Клисуре. Народ је, 
својим добровољним радом, такође помагао 
изградњу храма. Радови су извођени у ета-
пама у зависности од количине средстава 
која су сакупљана у широј околини. Године 
1941, отпочео је рат па се то одразило и на 
градњу храма у Избеници. Ипак радови су 
настављени и у 1942. години, и тада се већ 

улазило у завршну фазу.97

Драгољуб Павловић, који је поклонио 
плац за изградњу цркве, учинио је још једно 
добро дело: израдио је иконостас за цркву 
и лично га поставио. Свете сасуде, одежде, 
богослужбене књиге, као и све остало што је 
неопходно храму, прилагали су парохијани, 
а њихова имена исписана су на даровима.98

Када је све било готово заказано је ос-
већење храма за празник Покрова Пресве-
те Богородице, 14. октобра 1943. године. 
Освећење храма Покрова Пресвете Бого-
родице у Избеници извршио је, у име пат-
ријарха српског Гаврила, викарни епископ 
моравички Арсеније Брадваровић. Сам дан 
освећења освануо је сунчан и топао. Народ 
је испунио сав простор око храма. Око 3.000 
душа је у највећој тишини и побожности 
пратило чин освећења, Литургију, а посебно 
владичину проповед.99

За епископа Арсенија се тада причало 
да је, обзиром на ратне прилике, испољио 
велику храброст што је дошао у Избеницу 
на освећење храма. У тим тешким ратним 
данима, када је земља била под окупацијом, 
а српски народ подељен и међусобно за-
вађен, бројне опасности су вребале велико-
достојнике Српске цркве.100

97 Драгоценост побожних Избеничана, Каленић бр. 
3/1998, Крагујевац 1998, 5

98 Драгоценост побожних Избеничана, Каленић бр. 
3/1998, Крагујевац 1998, 5

99 Драгоценост побожних Избеничана, Каленић бр. 
3/1998, Крагујевац 1998, 5

100 Драгоценост побожних Избеничана, Каленић бр. 
3/1998, Крагујевац 1998, 5
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Храм Покрова Пресвете Богородице у 
Избеници био је храм верника Избенице и 
Суваје, све док није подигнут и храм Вазне-
сења Господњег у Суваји, који својом лепо-
том спада у ред најлепших храмова у Шума-
дијској епархији.101

Црква има триконхосну основу саже-
тог типа, са уписаним крстом. Пиластри 
носе куполу. Изнад припрате је четвртасти 
звоник карактеристичан за моравске спо-
менике. Главни улаз је са западне стране и 
има висок пространи подест и степениште. 
Фасада је двобојна и одличбно се одржава, 
а унутра црква има савремени живопис и 
иконостас, са модерним полијелејем. Решен 
је и проблем паљења свећа изградњом нове, 
мале капеле са јужне стране цркве, која је 
врло функционална и визуелно се уклапа у 
целину. 

Године 1985, у недељу 25. августа, Ње-
гово Преосвештенство епископ шумадијски 
др Сава је служио Литургију у Избеници и 
осветио нови иконостас.102 Аутори живопи-
са су Беба Младеновић и Јанко Брашић.103 
Црква је у то време била већ  живописана, 
а том приликом је добила и нов иконос-
тас и скупоцен полијелеј. Након освећења 
епископ Сава је у порти служио ахријерејс-
ку литургију и поучио народ. Иако је село 
бројало само око 150 домова, у литургији је 
узело учешће неколико стогина душа, тако 
да је порта била потпуно испуњена народом. 
Владика се захвалио протонамеснику Сла-
вољубу Пантићу, пароху, и свима прилож-
ницима, малим и великим, и из разио жељу 
да се ова лепа црква ускоро покрије и бакар-
ним покривачем. После хришћанске трпезе 
љубави, која је приређена за све присутне, 
владика се вратио у Крагујевац.104

Друга званична посета епископа Саве 
храму Покрова Пресвете Богородице у Из-
беници била је 28. марта 1994. године, када 
је служена Литургија и обављена исповест 
свештенства темнићког намесништва.105

Свештеници који су службовали при 
храму Покрова Пресвете Богородице у Из-

101 Драгоценост побожних Избеничана, Каленић бр. 
3/1998, Крагујевац 1998, 5

102 Драгоценост побожних Избеничана, Каленић бр. 
3/1998, Крагујевац 1998, 5

103 Небојша Ђокић, Оливера Думић, Манастир са-
њам и живу воду, Крушевац 2007, 38 - 39.

104 Освећење новог иконостаса у Избеници, Каленић 
бр. 6/1985, Крагујевац 1985, 13

105 Драгоценост побожних Избеничана, Каленић бр. 
3/1998, Крагујевац 1998, 5

беници до 2000. године су: Апександар Јан-
чић; Драгослав Јаковљевић; Милоје Мит-
ровић; Михајло Дашић; Славољуб Пантић; 
Петар Пантић и Братислав Петровић.

Епископ Сава је 14. октобра 2000. го-
дине осветио нови зидни живопис у Пок-
ровском храму у Избеници.106 Живопис су 
радили Јанко Брашић и Беба Младеновић. 
Иконостас је из 1985. године. Антиминс пат-
ријарха српског Гаврила.107

БАЧИНА

У време аустријске владавине у првој 
половини XVIII века у данашњем Темнићу  
не постоји ни један црквени ни манатирски 
храм. Цео јужни Темнић је припадао Бачин-
ској парохији. Први свештеник у овој паро-
хији за кога знамо био је поп Михат (Мијат), 
родом из Колашина.108 Дошао је у Бачину 
1725. године и ту провео три године, после 
чега је пребачен у Јагодину.109 У Бачини га је 
1729. године заменио поп Дамјан Јанковић 
из села Моракова у Никшићима. Дамјан је 
рођен око 1696. године од оца Јанка и мај-
ке Росе. Школовао се, пуних 12 година, код 
стрица Герасима, јеромонаха у манастиру 
Шудикову. Пошто се оженио, са благосло-
вом патријарха Мојсија,  рукоположио га 
је у манастиру Павлићу (код Новог Пазара) 
1712. године у два дана, најпре у чин ђакона 
а затим у чин свештеника, епископ новопа-
зарски Јефрем. Све трошкове око рукополо-
жења је платио његов стриц Герасим. Након 
тога, дата му је нурија у селима око Рожаја за 
шта је добио синђелију од патријарха Мој-
сија. Када су око 1729. године његови паро-

106 Службени део промене у шумадијској епархији, Ка-
ленић бр. 5/2000, Крагујевац 2000, 26

107 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 153; Споменица 
Епархије шумадијске, Крагујевац 2009, 422

108 Мијат је рођен око1698. године од оца Станка и 
мајке Канде. Школовао се 12 година у манастиру Црна 
Река код јеромонаха Максима. Оженио се 1718. године 
после чега је 1719. године рукопложен, најпре за ђа-
кона а затим за свештеника, у манастиру Павловици. 
Патријарх Мојсије му једао нурију у Црној Реци у којој 
је служио пет година након чега су му нурију прео-
тели калуђери истоименог манастира. Пошто је остао 
баз нурије преселио се на аустријску територију где је 
1725. године добио нурију у селу Бачини. Д. Руварац, 
Митрополија Београдска око 1735. године, Споменик 
СКА XLII, Београд 1905,191

109 Мијат је слабо знао да чита и пише а уопште није 
знао да поје. Пошто се, у Јагодини, одао пијанству тра-
жено је да се премести из места да не би каљао углед 
цркве. Д. Руварац, Митрополија Београдска око 1735. 
године, Споменик СКА XLII, Београд 1905, 191
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хијани, услед турског притиска, почели да 
беже на аустријску територију, кренуо је са 
њима и поп Дамјан и са њима се скупа на-
селио у селу Бачина. Допуштењем ваљевс-
ког владике добио је нурију коју су чинила 
села Бачина (21 дом), Бела Црква (8 домова), 
Катун (5 дома), Маскаре (8 дома) а изгледа 
и Рашевица и Јеховац (укупно 18 домова) 
и Хан (14 дома).110 За синђелију је владици 
платио 12 форинти. Дамјан је знао да чита 
српски, али није знао да пише и поје, аније 
познавао ни за 7 тајни црквених ни за њи-
хиву форму. Духовник му је био, тада 1736. 
године већ покојни, јеромонах Арсеније из 
манастира Љубостиње. У то време, већ две 
године није држао литургију. Зато му је 7/18. 
марта 1736. године наложено да чешће држи 
литургију у манастиру Каленићу.111

110  Из текста није јасно да ли села Рашевица, 
Јеховац и Хан припадају Бачини или Јагодини, али 
по свему судећи Бачини. Д. Руварац, Митрополија 
Београдска око 1735.године, Споменик СКА XLII, 
Београд, 1905, 190 и 202

111  Од породице је имао жену и шест синова (од 
којих се други Радосав, стар 8 година, школовао у ма-
настиру Ресави). Са њим су живели његов млађи брат 
Петар са породицом као и њихова мајка. Од прибора 
за вршење службе имао је крст, епитрахиљ, московски 
требник, српски петогласни октоих, српски часловац 
и псалтир, српску литургију, везени фелон и појас. 
Од имања је имао добро саграђену кућу, 4 дана орања 
њиве, 3 дана косидбе за 6 коса ливаде, 10 мотика ви-
нограда, 3 коња, 4 вола, 4 краве, 8 јунади, 100 оваца и 

За нас је врло значајан податак да то 
време у Дамјановој парохији није било “за-
вршене” цркве, па је он градио једну малу 
поред своје куће али је још није био завр-
шио.112 Са друге стране, знамо да је 1784. 
године у Белој Цркви постојала црква113 а 
да је 1796/7. године обновљена црква у Ора-
шју.114 Готово је сигурно да су ове две цркве 
постојале и пола века раније, у време попа 
Дамјана премда не у функцији. Међутим, 
Дамјан њих не обнавља већ гради брвнару 
из врло простог разлога: за градњу брвнаре 
не требају му квалификовани радници а и 
много је јефтиније. Један век касније у време 
књаза Милоша брвнара ће коштати око 4000 
до 5000 гроша а зидане цркве као варварин-
ска, свилајнача, јагодинска и сличне 20.000 
до 30.000 гроша – па и више. Црква Св. Ни-
коле је остала без свода а израда свода је у 
време књаза Милоша коштала, за цркву те 
величине, од 10.000 гроша па на више тј ко-
лико две потпино опремљене цркве брвна-

10 коза. Д. Руварац, Митрополија Београдска око 1735. 
године, Споменик СКА XLII, Београд 1905, 190-191

112 Д. Руварац, Митрополија Београдска око 1735. го-
дине, Споменик СКА XLII, Београд 1905, 191

113 П. Ј. Митесер, Опис средње Србије, Споменик 
LXXXII, Београд 1936, 71

114 И. Јовановић, “Село и манастир Орашје код Вар-
варина”, у: Историја Поморавља и два века од Варва-
ринске битке (ед Синиша Мишић), Крушевац 2010, 
205
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ре све са иконостасом. Поред тога били су 
потребни квалификовани зидари. По стан-
дардима из времена књаза Милоша да би се 
сазидао споменути свод било би неопходно 
око 300 кућа за његово финансирање. Све је 
ово био оправдан разлог да Дамјан сагради 
цркву брвнару а не покуша да обнови неку 
од постојећих оштећених зиданих цркава.

Црквене власти у Београду 1926. извр-
шиле су реорганизацију парохија у Орашју 
и Бачини тако да Бачинска остаје само са 

варошицом и селом Бачином. Парохијска 
црква и даље је у Орашју.115

Епископ Николај (Велимировић) посе-
тио је на Младенце 1930. Бачину и одржао 
„велику проповед бачинском народу». Ни 
тада село није имало цркву. На иницијативу 
свештеника Радослава Поповића и председ-
ника бачинске општине Светозара Татића, 
8. марта 1931. одржан је скуп парохијана, на 
коме је донета одлука да се у селу подигне 
нова црква. У грађевински одбор су ушли: 
Светозар Татић, свештеник Радослав Попо-
вић, Милић Савић, Драгојло Филиповић, 
Божин Радојковић, Светозар Јелић, Ранђел 
Савић, Радисав Јовичић, Александар Јови-
чић, Јанко Антић, Воја Станојевић, Станоје 
Ракић, Драга Бајкић, Светислав Марјано-
вић, Драга Радојковић, Станоје Глигорије-
вић, и учитељи бачински Јован Марченко 
и Чедомир Спасојевић. На седници 14. јула 
1931. за председника Одбора изабран је све-
штеник Радослав Поповић, а за секретара 
учитељ чедомир Спасојевић. Благајник је 
до 15. октобра био Драгојло Филиповић, 
кога замењује учитељ Јован Марченко. На 
октобарској седници одлучено је да се за 
градњу погоди протомајстор Спаса Костић 
из Вевчана, срез струшки, са дневницом од 
70 динара.116

115 Црква Преображења Господњег у Бачини, Каленић 
3/2000, 7

116 Црква Преображења Господњег у Бачини, Каленић 

Занатлијска слава 
31. јануара 1955. године

б
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Архијерејска власт у Београду, актом 
АЕ бр. 1780 од 22. јуна 1932. одобрила је 
прикупљање прилога за подизање нове црк-
ве у Бачини. За вршење функције надзорног 
одбора одређен је инжењер Сима Стамбо-
лић из Параћина. Евиденцију дневница во-
дио је члан Одбора Станоје Ракић, земљо-
радник из Бачине. Грађевински одбор, 29. 
марта 1933, доноси одлуку о продужењу 
уговора са Спасом Костићем, сада са днев-
ницом од 80 динара. За 1.000 комада цигле 
тада је плаћено 180.190 динара, а за 1.000 
килограма креча 200 динара. Радовима су 
руководили и материјал прибављали Бо-
жин Радојковић и Станоје Ракић. Пошто је 
октобра 1933. завршено зидање, покривање 
лимом погођено је са Милутином Илићем 
из Варварина. Покривање је завршено 10. 
децембра. Уместо умрлог Светозара Татића, 
за председника општине је изабран трговац 
из Бачине Милић Савић. За 19 прозора сто-
лару Стојану Кордићу из Крушевца плаћено 
је 5.200 динара. Малтерисање цркве извео је 
мајстор Радован Симоновић из Црне Траве 
(за његов рад споља плаћено је 18.000 дина-
ра, док је унутрашње малтерисање коштало 
4.500 динара).117

Црква у Бачини грађена је према про-
јекту Василија Андросова. 

Архитекти Василију Андросову, за ову 
цркву инспирација је била српска средњове-
ковна уметност, пре свега моравска стилска 
група. Основа је у облику сажетог триконхо-
са, укомпонованог са уписаним крстом, са 
једном куполом и кулом звоником. Састоји 
се од олтарског простора, наоса, припрате, и 
егзонартекса са галеријом. Са западне стра-
не је улаз под кулом, на који се надовезују, 
просторија са јужне стране и простор степе-
ништа за спрат са северне. Као занимљиво 
архитектонско решење су пиластри – носа-
чи куполе, који су заправо стубови кружног 
пресека и досежу до нивоа капитела. Пос-
тављени су близу зида, у чију се масу утапају 
у горњој зони као пиластри, повезују се са 
ојачавајућим луцима и преко пандантифа 
прихватају тежину тамбура и калоте. По-
моћу коцкастог постоља висина тамбура је 
повећана, тако да се прва зона уклапа у масу 
надзитка, а у другој зони су прозори. Кубе је 
изнутра кружно, а споља осмострано, тако 
да има осам монофора. Пиластри су масив-
но зидани да би се могле у зидану масу укло-
пити апсиде, а истовремено доприносе доб-

3/2000, 7

117 Црква Преображења Господњег у Бачини, Каленић 
3/2000, 7

рој статици. Бочне апсиде су мањих димен-
зија и унутра су кружне, а споља се стапају 
у масу зида тако да су невидљиве у основи, 
по ободу.

Главни монументални улаз са подестом 
и степеништем је са западне стране, а јужно 
су бочна врата, постављена у зони испред 
поткуполног простора, у трећем травеју. На 
самом олтару, такође јужно, су мала, диск-
ретна, једнокрилна врата за пролаз свеште-
ника. Сви прозори су издужене монофоре, 
истих димензија, постављени у једној равни.

Звоник је квадратног пресека, као што 
је уобичајено за моравску стилску групу и 
има спрат који је планиран да буде капела, 
која се отвара ка галерији, проширеној и 
на северни и јужни зид. Степениште затим 
води на други спрат са простором за звона 
који је због простирања звука више отво-
рен, тако да су ту одабране велике трифоре. 
Са северне стране, у приземњу звоника су 
испод нивоа терена постављене степенице, 
које споља воде до ниских металних врата 
и улаза у крипту, у којој нико до сада није 
сахрањен. Просторија се налази само под 
мањим делом објекта. У улазном делу, са 
северне и јужне стране су аплициране црне 
мермерне плоче са именима добротвора.

Црква је солидно и прецизно зидана, 
што је карактерисично за време између два 
рата.Темељи су од квалитетних камених 
квадера, а затим је зидање настављено доб-
ром печеном циглом. Црква је споља малте-
рисана, са извлаченим фугама које подража-
вају зидање каменом. Пиластри вертикално 
рашчлањавају фасаду и издељени су на ком-
партименте. На главном улазу је једноставан 
украс око врата, са полукружном нишом на 
врху и крстом изведеним у малтеру, изнад 
кога је бифора. Хоризонтално фасаду дели 
један кордон венац изнад нивоа монофора, 
а између њега и кровног венца се налазе псе-
удорозете и нише, које алудирају на морав-
ске украсе.

Столарија је врло квалитетна, тако да 
оригинална врата трају до данас и у одлич-
ном су стању. На саставу крила је тордирана 
лајсна, а правоугаона плитка резба са фло-
ралним елементима је у горњем касетира-
ном делу.

Свод је полуобличаст са унутрашље 
стране, са ојачавајућим луцима и уклопље-
ном куполом и калотама, док је споља као 
кровни покривач постављен лим. Сада се 
око цркве налази нов бетонски тротоар и 
степениште је бетонирано. 

Фрескопис су, према одлуци Грађевин-
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ског одбора од 30. марта 1937, извели ака-
демски сликар Никола Мајендорф и о. Наум 
Андрић из манастира Раковице. Иконос-
тасни оквир радио је дуборезац из Охрида 
Никола Радиновић. Накнадно, 1939. године, 
погођена је са Мајендорфом израда икона за 
иконостас по цени од 7.500 динара.118

Црква има живопис у техници ал – секо, 
а аутори су као узор имали српски средњо-
вековни живопис, са брижљиво одабраним 
свститељима и композицијама, тако да су 
дата нова решења, гдс се посебно водило 
рачуна о елеганцији и монументалности, са 
што мање декоративности и распричанос-
ти. Због запрљаности живописа није могућа 
комплетна иконографска анализа и ишчи-
тавање сигнатура. Без обзира што су радо-
ви изведени између два рата, конзервација 
би требало да буде што пре урађена, јер то 
овај објекат због стилске уједначености ар-
хитектуре, живописа и иконописа то заслу-
жује. Период полета српске уметности пред 
други светски рат је остао на маргинама 
историје уметности и потребно му је дати 
одговарајуће место, јер оно значи васкрсење 
средњовековне српске уметности на пра-
ви начин, а не пуко копирање, лажирање и 
злоупотребу имена Византија и византијско 
као што је данас случај. Комплетно уређен 
ентеријер у Бачини, допринео би стварању 
праве слике о овом изванредном стилском 
правцу, насталом између два рата.

На западном зиду у доњој зони, насли-
кана су два арханђела који су чувари улаза 
у храм. На своду који је подножје галерије, 
на плавој позадини, су стилизоване звезде 
које алудирају на геометријске украсе у цр-
кви Сан Витале у Равени. Ту су медањони са 
ликовима светитеља, чије се сигнатуре због 
запрљаности не могу ишчитати, а сваки од 
њих има портретске карактеристике

У олтарској апсиди представљено је 
Причешће апостола и Богородица Ширшаја 
небес. Уз иконостас су представљени Св. 
Ћирило и Методије и Св. Климент и Наум, 
где се наслућују сугестије владике Николаја 
Велимировића, који је столовао у охридској 
епископији и који је вероватно учествовао 
у иконографском избору. У северној пев-
ници су четири света ратника где можемо 
идентификовати Лонгина, Св. Ђорђа и Св. 
Димитрија. У јужној певници би требало 
да су као пандан представљени мученици, у 

118 Црква Преображења Господњег у Бачини, Каленић 
3/2000, 8; Српска православна епархија шумадијска 
1947-1997, Крагујевац 1997, 147

чијој се скупини нашао и филозоф Платон, 
одевен у хитон и химатион. Стојеће фигуре 
се настављају низом пустиножитеља, међу 
којима су са северне стране Св. Марко Трач-
ки, Алексије Божнји Човек, а уз њих Св. 
Симеон Мироточиви и Св.Сава. Са јужне 
стране натписи су теже читљиви, а стојеће 
фигуре истих димензија су насликане у пару 
и на стубовима.

У припрати, која је иначе женски део 
цркве, одабране су свете жене. Са јужне 
стране је Св. великомученица Катарина, 
Св. преподобна Ангелина и Св. преподобна 
Марина, а северно је Св. преподобна Јевдо-
кија и две светитељке чије су сигнатуре не-
читљиве.

У куполи је насликан Исус Христос 
Пантократор, а у тамбуру су два реда од по 
осам пророка, док су у пандантифима је-
ванђелисти. У вишим зонама су представље-
ни Велики празници. Са источне стране је 
Вазнесење Христово, јужно – изнад бочних 
врата је Крштење, западно је Успење, на се-
верном зиду је Сретење, у конхи је Оплаки-
вање, а изнад ње је Преображење. У конхи 
јужне апсиде се налази Васкрсење, а изнад 
њега је Рођење.

Иконостас има уобичајени иконограф-
ски распоред. У првом реду међу празнич-
ним иконама су Св. Сава, арханђел Михаи-
ло, Богородица Оранта, Исус Христос, Св. 
Стефан Првомученик и Св. Јован Крститељ. 
На царским дверима се налазе Благовести. 
У другом реду су Велики празници: Рођење, 
Сретење, Крштење, Тајна вечера, Преобра-
жење, Цвети, Вазнесење и Васкрсење. На 
врху се налази Распеће, а у медаљонима Бо-
городица и Св. Јован Богослов.

Црква у Бачини освећена је 21. сеп-
тембра 1939. године, на Малу Госпојину, од 
епископа моравичког Дионисија (Миливоје-
вића), викара патријарха српског Гаврила. 
Свештеника Радослава Поповића, који 1940. 
одлази за тужиоца Црквеног суда у Београ-
ду, замењује, и то конкурсом, свештеник 
Светомир Тодоровић. Парохија бачинска, 
и после освећења храма, припада Црквеној 
општини орашкој и то све до 17. јула 1942. 
године. Тада се одлуком Светог архијерејс-
ког синода, бр. 614, зап. 102 одваја Црквена 
општина бачинска од Орашке црквене оп-
штине. чланови Привременог поверенства 
били су: свештеник Светомир Тодоровић, 
председник, учитељ Јован Марченко, секре-
тар, Живојин Ђорђевић, благајник, учитељ 
Марко Аксентијевић и земљорадник Драгу-
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тин Татић.119

Приликом освећења цркве у Избени-
ци, 14. октобра 1943, храм у Бачини посетио 
је викарни епископ моравички Арсеније 
(Брадваровић). Први епископ шумадијски 
Валеријан архијерејску литургију у црк-
ви бачинској служио је на Огњену Марију, 
1961. године.120

Јуна 1955. године први епископ шума-
дијски Валеријан учинио је канонску посету 
цркви бачинској. Године 1961. парох бачин-
ски Светислав Тодоровић, одази на лечење, 
а парохију опслужује прота Љубомир Шар-
ковић. Одлуком Е. Бр. 623/1962. за пароха 
бачинског долази свештеник Мирко Пег-
ровић, претходно свештеник у Јарушица-
ма. Године 1966. он одлази за Енглеску, а за 
пароха бачинског долази свештеник Милу-
тии Поповић. На Преображење 1970. године 
овде је поново служио епископ шумадијски 
Валеријан. Забележено је даје Свештенички 
хор шумадијске епархије у Преображенској 
цркви у Бачини извео духовни концерт 7. 
априла 1979. године. Свештеника Милути-
на Поповића у септембру 1987. године за-
мењује јереј Станиша Јовановић, претходни 
парох ланишки.121

Снасовдан је храмовна слава цркве у 
Бачини. У овој цркви, у току Великог пос-
та (В. недеље) 1979. године, одржан је ду-
ховни концерт. Народ ове околине показао 
је тада и потврдио колико воли и припада 
својој Цркви; храм и порга су били пуни по-
божног народа. На Спасовдан 1979. године 
око 8 часова стигао је преосвећени владика 
Сава у Бачину. Свештенство и народ доче-
кали су свога Архијереја на улазу у порту. 
Испред цркве надлежни парох о. Милутин 
Поповић поздравио је Енископа и изразио 
велику радост, како својих парохијана тако 
и своју, као и захвалност Владици што је 
благоизволео да их посети и служи у Бачин-
ској цркви на дан храмовне славе. У току 
литургије Преосвећени се обратио присут-
нима, похвалио њихову приврженост Црк-
ви. По завршеној св. литургији обављена је 
литија око цркве и пререзан славски колач, 
а затим је Епископ са свештенством извр-
шио освећење новоподигнутог парохијског 
дома. Око 12 часова приређен је славски 
119 Црква Преображења Господњег у Бачини, Каленић 
3/2000, 8

120  Црква Преображења Господњег у Бачини, 
Каленић 3/2000, 8

121 Храм Господњег преображења у Бачини, Каленић 
бр. 5/1984, Каргујевац 1984, 12; Црква Преображења 
Господњег у Бачини, Каленић 3/2000, 8

ручак за све званице. У току ручка Влади-
ка је одликовао месног пароха о. Милутина 
достојанством протонамесника похвалив-
ши његову ревност у свештеничкој служби. 
Нешто касније, Владика је одликовао истим 
одликовањем још двојицу свештеника, и то: 
о. Миливоја Ћирића, пароха у Варварину и 
о. Данила Срећковића, пароха у Парцанима. 
Око 14 часова Епископ је напустио Бачину, 
поздрављен од побожног парода овог краја 
уз брујање звона, и упутио се у своју рези-
денцију у Крагујевцу.122

На предлог и иницијативу Његовог 
Преосвештенства епископа шумадијског 
господина др Саве, у Бачини је крајем осам-
десетих година XX века, први пут после 
рата, поново оживело подмлађено братство 
богомољаца (богомолитеља). Између два 
светска рата старо Богомољачко братство у 
Бачини било је у саставу братства „Св. Јован 
Крститељ” у Орашју. Обновљено братство, 
делује самостално под новим именом: „Св. 
Јован Богослов”. Дакле, слава новога братс-
тва је свети апостол и еванђелист Јован 
Богослов, „апостол љубави” сведок Преоб-
ражења Господњег, и веделац Таворске свет-
лости који се слави 26. септембра по ст. ка-
лендару. Братство, је почетком 1988. године, 
бројало 15 чланова, и одмах је себи изабрало 
свог председника, благајника и секретара. 
Ту је био и почасни члан Живојин Ђорђе-
вић, тада 91-годишњак, једини живи члан 
старога братства, са својим још увек свежим 
сећањима и искуством.123

На Пренос моштију св. о. Николаја 22. 
маја 1984. године, служио је у Бачинској цр-
кви преосвећени владика Сава, а затим из-
вршио освећење темеља нове — президане 
цркве — која је посвећена св. о. Николају. 
Та друга црква у Бачини завршена је 1988. 
године. Освећена је 9. октобра 1988. од епис-
копа шумадијског др Саве. У часну трпезу 
положне су мошти Св. цара Уроша.124

Свештеника Станишу Јовановића на 
парохији бачинској, октобра 1989, замењује 
јереј Радован Марковић, који је претходно 
службовао у Кусатку. На његову иниција-
тиву, 13. новембра исте године, донета је 
одлука да се приступи обнови и препокри-

122 Епископ Сава у Бачини, Каленић бр. 5/1979, Кра-
гујевац 1979, 14

123 У Бачини поново оживело братство Православне 
народне хришћанске заједнице, Каленић бр. 2/1988, 
Крагујевац 1988, 14

124 Храм Господњег преображења у Бачини, Каленић 
бр. 5/1984, Каргујевац 1984, 12; Црква Преображења 
Господњег у Бачини, Каленић 3/2000, 8
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вању цркве бакром. Бакарним лимом који је 
плаћен 7.000 марака, препокривање је извр-
шио мајстор Милорад Павловић из Коцеље-
ва. Радови су завршени 16. јула 1990. Пово-
дом обнове, свету архијерејску литургију у 
бачинској цркви Преображења Господњег 
служио је 7. октобра 1990. епископ шума-
дијски др Сава. Том приликом свештеник 
Радован Марковић одликован је правом но-
шења црвеног појаса.125

Током 1994. почели су радови на из-
градњи црквеног дома у Бачини и на елект-
рификацији цркве. Црквени дом је завршен 
1999. године и освећен од епископа шума-
дијског Саве 3. октобра. Упоредо са овим 
радовима, украшавана је Светониколајевска 
црква у Бачини. Иконостас са иконама, рад 
монахиња из манастира Жиче, постављен је 
1995. године. Дародавац је био Милан Ма-
тић, председник Црквене општине бачинс-
ке.126

Антимис у цркви је блаженопочившег 
епископа шумадијског др Саве.127

125 Црква Преображења Господњег у Бачини, Каленић 
3/2000, 8

126 Службени део и промене у шумадијској епархији, 
Каленић бр. 5/1999, Крагујевац 1999, 27; Црква Преоб-
ражења Господњег у Бачини, Каленић 3/2000, 8

127 Српска православна епархија шумадијска 1947-
1997, Крагујевац 1997, 147

Храм преноса моштију Сетога оца 
Николаја у Бачини

Бачина има веома лепу цркву Св. 
Преображења у самоме центру, која је украс 
села. А поред лепе цркве леп парохијски 
дом. Међутим, и поред тога, Бачинци су 
одлучили да сазидају потпуно нове цркве 
у јужном делу села, где је и раније била 
,,Светиња“. Нова црква је лоцирана на 
дивном месту, испод једног брда које разбија 
монотонију равнице и даје јој посебну драж. 
Цркву је пројектовао мр Радослав Прокић 
из Крагујевца. Иконостас је израдио Милан 
Матић из Бачине, а који је по угледу на оне 
из првих векова хришћанства, веома низак, 
не већи од 120 до 150 цм.128

Уз свесрдно ангажовање председника 
Црквене општине бачинске Живојина 
Стојановића, Црквено - управног одбора, 
претходног пароха протонамесника 
Милутина Поповића, као и следећег пароха 
Станише Јовановића, она је изграђена 
у релативно кратком року — за непуне 
четири године. Ништа мању заслугу од њих 
нису имали и Бачинци који су новчано и 

128 Драгиша С. Јевтић, Освећење нове цркве у Бачини, 
Каленић бр. 6/1988, Крагујевац 1988, 13
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материјално помогли изградњу.129

На позив пароха Станише Јовановића, 
председника Живојина Стојановића и 
парохијано Бачине, епископ шумадијски 
Сава дошао је у недељу 9. новембра 1988. 
године, на дан Св. апостола и евангелиста 
Јована Богослова, да освети ову нову цркву и 
посвети је Св. Николи. Пред новом црквом 
владику је бираним речима поздравио о. 
Станиша Јовановић. По поздраву, уз песму 
..Достојно јест“ владика је ушао у нову цркву 
и отпочео чин освећења новога храма, уз 
саслужење 4 свештеника и једног ђакона, а 
по освећењу и Св. архијерејску литургију 
уз појање октета свештеника катедралног 
Успенског храма из Крагујевца, који су 
песмом увеличали ово славље. Због великог 
мноштва народа, на крају литургије владика 
је изашао напоље, испред храма, и обратио 
се верницима, похваливши побожност 
Темнићана, а посебно Бачинаца. Похвалио 
је ревност

Бачинаца на изградњи нове цркве 
и позвао народ да фрескама украси ову 
цркву изнутра и да је испуни на светим 
богослужењима.130

За уложени труд око изградње храма, 
владика је одликовао: месног пароха 
о. Станишу Јовановића достојанством 
протонамесника, а архијерејском граматом 
признања председника црквене општине 
бачинске Живојина Стојановића, затим 
Милана Матића, Душана Стојановића, 
Душана Ђекића, Михајла Ружића, Михајла 
Спасића, Михајла Ђорђевића, Велибора 
Савића, Божина Ћирића, Ратомира Бајкића 
и Животу Пешића.131

За време трпезе љубави Владику је 
поздравио председник црквене општине 
Живојин Стојановић. Лепој атмосфери 
допринео је и оркестар Драгачеваца. Срдачно 
испраћен од мноштва верника, владика је у 
поподневним часовима напустио Бачину, 
а народно весеље је настављено до касно у 
ноћ.132

129 Драгиша С. Јевтић, Освећење нове цркве у Бачини, 
Каленић бр. 6/1988, Крагујевац 1988, 13

130 Драгиша С. Јевтић, Освећење нове цркве у Бачини, 
Каленић бр. 6/1988, Крагујевац 1988, 13

131 Драгиша С. Јевтић, Освећење нове цркве у Бачини, 
Каленић бр. 6/1988, Крагујевац 1988, 13

132 Драгиша С. Јевтић, Освећење нове цркве у Бачини, 
Каленић бр. 6/1988, Крагујевац 1988, 13

ОБРЕЖ

Рушевине на месту Врдаловцу, под Ју-
хором, требало би да буду остаци старе цр-
кве. У Селишту, где је било старо село, про-
нађени су остаци керамике која би могла 
бити средњовековна.133

Село Обреж је до почетка XX века при-
падало цркви у Својнову, међутим услед 
удаљености, економског јачања и повећања 
броја становника, покренута је иницијатива 
за подизање сопствене цркве, о чијем исто-
ријату постоји врло исцрпан извештај у ле-
топису цркве.

Председник општине Обреж Мата Ми-
ленковић и свештеник Божидар Милиће-
вић, 20. фебруара 1899. године организова-
ли су општински збор ради подизања сеоске 
цркве. Прва иницијатива била је покренута 
1875. године, али тај покушај није био ус-
пешан јер је била одобрена само капела, 
иако је договорено да објекат буде подигнут 
само добровољним прилогом и средствима 
општине Обреж. Том приликом је урађен 
план, који је касније прихваћен и задржан 
приликом обновљеног захтева. Предвиђена 
је сума од 4000 динара и изабрано је десет 
чланова црквеног одбора, који су за преду-
зимача одабрали Бранислава Перафа, чија је 
цена била 7750 динара, с тим да му се прво 
исплати 4800 динара, а 3550 динара би било 
у материјалу који би народ донео као добро-
вољни прилог.

Црквени одбор тражи благослов од 
митрополита Инокентија, који не дозвоља-
ва цркву, већ само капелу, као што је био 
случај и приликом првих захтева. Селу то 
није одговарало и потражена је помоћ Ди-
митрија Младеновића, трговца из Параћи-
на, који помаже да се од митрополита добије 
тражена дозвола.

Са радовима је започето 1. маја 1901. 
године и до 19. септембра је црква била 
сазидана, а пријем је извршила надлеж-
на комисија, у којој су били: Настас Попо-
вић – окружни инжењер, Лазар Поповић – 
срески намесник и Илија Ђелмаш – срески 
намесник. Радови су изведени по плану и 
тадашњим прописима, тако да су послови 
настављени.

Тишлерски радови су погођени 1. ја-
нуара 1902. године са Драгутином Стојано-
вићем из Варварина, по цени од 650 динара.
Пар месеци касније, 1. марта 1902. године 

133 С. Мијатовић, Темнић, 375.
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„намештено је темпло.“ Иконе су поручене 
у београдској фирми Витомира Марковић и 
Ивана Павловић (W. Markovits & Pavlovits), 
за суму од 500 динара, а радови су завршени 
и иконе су постављене 19. јула 1902.године.

Фирма В. Марковића и И. Павловића 
основана je у Београду 1884. године. Нала-
зила ce y Дубровачкој улици бр. 10, преко 
пута Саборне цркве. Предузимљиви терзије 
и трговци, Витомир Марковић и Иван Пав-
ловић (касније су фирми и својим именима 
додали и реч „другови») нису пропуштали 
прилику да добију било какав посао, без об-
зира да ли су за њега били квалификовани. 
Познато je и то да су послове преузимали 
па препуштали другима, аматерима слика-
рима, али и сликарима без посла, који су за 
мали новац, анонимно радили за ову фирму. 
Сасвим je извесно да су на тај начин увозећи 
иконе из иностранства или запошљавајући 
лица чија ce имена нису помињала, „украси-
ли» многе цркве у Србији, али тек нам пред-
стоји да утврдимо које су и шта нас у њима 
очекује. Сигурно je да су добили посао и из-
вели га (говоримо само ο изради иконоста-
са и зидних декорација) y селима Радљеву, 
Калањевику, Кличевцу, Добри, док ће друге, 
следећи овај траг, пронаћи и евидентирати 
неки вреднији истраживачи. Изазов пос-

тоји, тим пре што сликари указују да je фир-
ма В. Марковића и И. Павловића снабдела 
иконостасима 25 цркава y границама тада-
шње Србије.134 

Митрополит је затим поклонио цркви 
антиминс и освештао га, тако да су 19. јула 
1902. године у 17 часова прангије и звоно 
означили радостан догачај и завршетак ра-
дова. Свечана литургија је служена 20. јула, 
следило је „молествије за краља Александра 
I и краљицу Драгињу,“ а затим за митропо-
лита Инокентија.

Патрон цркве у Обрежу је св. Илија. 
Храм је освештан тек 27. августа 1907. го-
дине, када је долазио митрополит.58 Црква 
је добила полијелеј 1924. године као поклон 
Софије Смедеревац.

У цркви је постављена спомен плоча 
изгинулим мештанима у рату 1912 – 1918. 
године.

Карактеристишно за све цркве у Ср-
бији, па и за обрешку, је што је у току првог 
светског рата остала без своја два звона, која 
су однели аустроугарски војници у ливницу.

Угледан протојереј Божидар Милиће-
вић, који је познат и по томе што је био про-

134 О овој фирми детаљно видети у: Угљеша Рајчевић, 
Ο фирми Витомира Марковића и Ивана Павловића из 
Београда, Саопштења XXIV, Београд 1992, 287 – 294.
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тив потписивања конкордата, а иначе је био 
и сенатор Краљевине Југославије, поклонио 
је школи у Обрежу звоно са посветом: „Ово 
звоно поклони обрешкој школској омлади-
ни протојереј Божидар Милићевић сенатор 
са супругом Даринком.“

На цркви су 1970. године урађене веће 
преправке и додат је звоник, чији је ау-
тор грађевински техничар Ђорђе Васић, из 
Београда. Радови су трајали током 1971. и 
1972. године, а освенћење је било 2. августа 
1973. године.

Црква је једнобродна, без куполе, три-
конхосне основе сажетог типа, укомпонова-
не са уписаним крстом, ојачана са пет пари 
пиластера, који су повезани луковима дуж 
полуобличастог свода. Апсиде су засведене 
конхама, досежу висину крова и полуобли-
часте су и споља и изнутра. Сокл је низак и 
сада избетониран, на фасади нема других 
украса осим лука око монофора и степе-
настог кровног венца. Кровни покривач је 
бибер цреп, а кров је изведен на две воде, 
док су конхе апсида кришкасто рашчлање-
не и тако уклопљене у кровну конструк-
цију. Нови звоник бочно има капелу са јуж-
не стране и просторију у коју је смештено 
степениште које води на спрат. Први спрат 
нема прозорске отворе, а на другоме где су 
звона је монофора истог облика као и на на-
осу и олтару. Завршетак звоника је надви-
шен коцкастим постољем.

Главни улаз се налази са западне стра-
не, а споредни је на јужном зиду. Сви прозо-
ри су издужене монофоре са лучним завр-
шетком. По три се налазе бочно и по једна је 
на апсидама. Црква се састоји из олтарског 
простора, наоса и припрате, са пролазом 
кроз звоник, капелом са његове јужне стра-
не, где је на источном зиду постављена спо-
мен плоча, са именима изгинулих ратника у 
првом светском рату.

Фасада је малтерисана и обновљена у 
новије време у две боје, са основном белом, 
на већим површинама и тамно – сивим де-
таљима, око прозора и на симсу.

Црква није живописана, већ је само ок-
речена белом бојом. У ентеријеру доминира 
иконостас високог типа, који досеже до врха 
лука и врло је квалитетне израде. Носач је 
масиван и хоризонтално издељен архитра-
вима, а вертикално ступцима, украшеним 
плитким канелурама и капителима са уп-
рошћеним торусом и трохилусом. Обојен је 
браон масном фарбом, са позлаћеним пар-
тијама. Обзиром да је настао почетком века, 
на њему се наслућују, у стилизацији волута 
на врху конструкције и на самој резби, ути-
цај сецесијске орнаментике. Вертикална 
подела помоћу стубаца који суукрашени 
канелурама икапителима је одлика ста-
ријег стилског правца класицизма, а само 
сликарство је у духу академског реализма. 
Хоризонтално иконе су распоређене у три 
реда. У првом су престоне иконе са лико-
вима: Пророка Илије, Богородице са малим 
Христом, Исусом Христом и св. Јованом 
Крститељем. На дверима су представљене 
Благовести. Велики празници су распоређе-
ни у два реда и почиње се са Рожеством, 
затим следе Крштење, Св.Троица, Преобра-
жење и Вазнесење. У другом реду су укомпо-
новани : пророци Исаија, Јеремија, апостол 
Петар, док у центру доминира Васкрсење, а 
десно су апостол Павле и пророци Захарија 
и Јелисеј. На врху иконостаса је Распеће са 
медаљонима у којима су насликани Богоро-
дица и св. Јован Богослов.

Антиминс патријарха српског Димит-
рија.135 

У црквеној порти у Обрежу осим црк-
ве налазе се стара црквена кућа са тремом, 
нови парохијски дом са луковима преузе-
тим од моравки и кућа за свештеника, сази-
дана шездесетих година XX века.

135 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 151; Споменица 
Епархије шумадијске, Крагујевац 2009, 420
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У јануару 1960. године одржана је 
у Обрежу братска скупштина Народне 
хришћанске заједнице, у народу познате као 
Богомољачки покрет. Богомољци су имали 
највеће упориште у Поточцу (12 чланова), у 
Својнову ( 2 члана), а из Рашевице су Бого-
мољачком покрету припадали: Велимир Ца-
нић, Стојан Ракић и Вула Алексић. (Летопис 
цркве Свете Петке у Поточцу).

Парохијски дом је саграђен 1975. годи-
не а цркве сала 1994. године. 

Након II светског рата па до 1981. годи-
не дванаест младића из Обрежа је завршило 
богословију и сви су они рукоположени за 
свештенике.136 

Обреж је на Видовдан 1981. године по-
сетио епископ шумадијски др Сава, који је 
због мноштва народа служио литургију у 
црквеној порти, уз сарадњу шест свеште-
ника и једног ђакона. Певале су монахиње 
манастира Грнчарице. Литургија је служена 
пред храмом, који је доласком у ово село све-
штеника Косте Планинчића добио но ви из-
глед. Његовим трудом и сарадњом верујућег 
народа, уз цркву је сазидан нов звоник, а у 
порти нови парохијски дом, који је коначно 
завршио његов наследник свештеник Сло-
бодан Станојевић. После Владичине видов-
данске беседе одржан је парастос. Када је 
Владика поделио анафору многобројном на-
роду, прешло се у нови парохијски дом где је 
извршено његово освећење.137 

Епископ шумадијски Јован освештао је 
малим освећењем 3. новембра 2002. године 
храм Светог Илије у Обрежу.

Црква Светог Лазара у Врденовцу

У великом моравском селу Обрежу, 
у самом његовом средишту, постоји паро-
хијска црква посвећена св. пророку Илији 
која, после извршене генералне спољашње 
оправке, својим високим горњем, доминира 
целом околином.

Друга обрешка црква налази се изван 
села, у живописном пределу, који се данас 
зове Врденовац, а посвећена је св. и правед-
ном Лазару. Према предању, овде на огран-
цима планине Јухора, где се сада налази цр-
ква, било је некада село Врбовац. Прича се 
да је ту било омиљено ловиште кнеза Лаза-
ра, и да је он селу подигао цркву посвећену 

136 Освећење новог парохијског дома у Обрежу, Кале-
нић 5/1981, Крагујевац 1981, 15

137 Освећење новог парохијског дома у Обрежу, Кале-
нић 5/1981, Крагујевац 1981, 15

св. и праведном Лазару (из Витаније кога је 
Христос подигао из мртвих). По истом пре-
дању, село је расељено и црква разорена за 
време Варваринске битке 1810. године.138 

Управо за овај крај имамо прилично 
поуздане податке о насељима у XVIII и XIX 
веку и са сигурношћу знамо да у то време 
није било никаквог села Врбовца не само на 
том локалитету него ни било где у Темнићу. 

После, наводног, рушења цркве и пре-
сељења села Врбовца, ово земљиште је пос-
тало обрадиво све до 1937. године када је, по 
причању, на месту старе цркве пронађена 
икона св. Лазара из Витаније, а народ отпо-
чео поново да се окупља на молитву. Исте 
године црквена општина откупи 10 ари 
земљишта и трудом тадашњег свештеника 
Живана Срећковића буде подигнута капела 
величине 7x5 м. У овој капели Св. литургија 
је служена неколико пута годишње.139

После пензионисања свештеника Жи-
вана Срећковића, градитељску делатност 
код капеле наставио је свештеник Коста 
Планинчић, који је проширио већ постојећу 
зграду за народ, оградио порту и на пос-
тојећем извору свете воде подигао чесму. 
Године 1984. свештеник Слободан Станоје-
вић, парох обрешки, са својим црквеним од-
бором и верницима, отпочео је проширење 
и генералну оправку ове капеле. Тако је са 
западпе стране капела продужена за још 
пет метара. На дограђеном делу подигнут је 
звоник, постављен је нови кров и цела цр-
ква покривена новим црепом. Изведено је 
спољашње и унутрашње малтерисање, из-
бетониран плочник око цркве, постављен 
нови иконостас и Св. престо.140

Дан великог освећења храма Владика 
Сава је заказао за 15. септембар 1985. го-
дине. Још од ране зоре народ је тога дана, 
тракторима, камионима, аугомобилима, 
запрежним возилима, па и пешице, журио 
овој светињи. Око 8 часова стигао је пред 
цркву епископ Сава, срдачно дочекан и 
радосно поздрављен од присутног народа. 
Одмах по облачењу отпочело је троносање 
храма уз полагаље моштију св. мученика 
Харалампија. По завршеном освећењу хра-
ма служена је, испред цркве, света литур-

138 Црква Светог Лазара у Врденовцу, Каленић бр. 
6/1985, каленић 1985, 9

139 Црква Светог Лазара у Врденовцу, Каленић бр. 
6/1985, каленић 1985, 9; Споменица Епархије шума-
дијске, Крагујевац 2009, 419.

140 Црква Светог Лазара у Врденовцу, Каленић бр. 
6/1985, каленић 1985, 9
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гија, у којој је учествовало преко две хиљаде 
верника. Са епископом саслуживало је шест 
свештеника и ђакон. Мећу служашчима био 
је и гост сестринске Грчке цркве, армихан-
дрит Павле, који је на позив епископа Саве 
дошао да увелича ово славље. На литургији 
је певао квартет свештеника из Крагујевца. 
За време причасног, са импровизованог тро-
на, присутном народу Божијем обратио се 
епископ Сава. На крају владика је дуго кро-
пио освећеном водом присутан народ. Пос-
ле краћег одмора и послужења у црквеној 
кући, прешло се за трпезу љубави. У току 
ручка здравицу је подигао епископ иста-
кавши ревност о. Слободана на овом бого-
угодном делу, а затим је владика уручио 29 
похвалница: председнику и свим члановима 
црквеног одбора, мајсторима, великим при-
ложницима и омладини села Обрежа, која 
се својим радом истакла на довршењу овог 
свегог храма. После ручка омладина је у 
порти заиграла народно коло, које је за тре-
нутак било прекинуто, да би Владика био 
испраћен до парохијског дома у центру села. 
У парохијском дому Владика се задржао 
извесно време у разговору са свештеници-
ма, а у предвечерје дана срдачно испраћен 
од стране домаћина, кренуо је са својом 
пратњом за резиденцију у Крагујевцу.141

На дан Светог и праведног Лазара 
1986. године, након св. литургије, епископ 
Сава је осветио темеље будућег цркеног 
дома.142

Епископ шумадијски Јован је 3. новем-
бра 2002. године у Обрежу осветио малим 
освећењем храм Светога Илије, као и попр-
сје Краља Петра Првог.143

СУВАЈА

Село Суваја налази се недалеко од Вар-
варина. Карактеристично шумадијско село 
са око 250 домаћинства православних Рома 
од којих се највећи број породица налази на 
привременом раду широм Европе. Одлука 
о зидању храма донета је у Орашју. Наиме, 
делегација из села Суваје се обратила епис-
копу шумадијском Сави са молбом, што је 
владика са одушевљењем благословио. Од-
мах су почеле припреме за изградњу хра-

141 Црква Светог Лазара у Врденовцу, Каленић бр. 
6/1985, каленић 1985, 10

142 Епископ Сава у Врденовцу, Каленић бр. 4/1986, 
Крагујевац 1986, 14

143 Службени део - промене у епархији шумадијској, 
Каленић бр. 5 - 6/2002, Крагујевац 2002, 48

ма. Вођени неуморним и несебичним зала-
гањем свештеника Петра Пантића мештани 
Суваје свесрдно помогоше изградњу храма. 
Темељ храма освећен је 12. јула 1993. године. 
Све радове око изградње храма обавило је 
предузеће «Јастребац» из Крушевца. Већ 21. 
јула 1994. године освећен је храм посвећен 
Вазнесењу Господа Исуса Христа. Храм је 
осветио епископ шумадијски Сава уз саслу-
жење великог броја свештеника. Овом све-
том чину присуствовао је велики број вер-
ника из Суваје и околине. После освећења 
одслужена је света литургија, после које се 
епископ обратио верницима са речима је-
ванђелске поуке.144 Иконе на иконостасу 
сликао је Адонис Стергиу.145

Епископ Јован је 4. маја 2003. године 
осветио нови живопис у Вазнесењском 
храму у Суваји.146

СЕКУРИЧ

Секурич се налазм у југоисточном делу 
Левча (општина Рековац), у подножју Ју-
хора, на контакту планинске подгорине и 
Левачке котлине. Село се простире између 
тока Жупањевачке реке на западу и падина 
планине Јухор на истоку, у висинском поја-
су од 230 до 400 м. С обзиром да је насеље 
својим периферним засеоцима дубље зашло 
у планинско залеђе, може се уврстити у под-
планинска насеља. Од Рековца је удаљено 15 
м а од регионалног пута Крушевац Белушић 
Крагујевац 5 км. Саобраћајно изоловано 
и периферно, село је локалним асфалтним 
путем, трасираним долином Жупањевачке 

144 Братислав Петровић, Храм Вазнесења Господњег у 
Суваји, Каленић бр. 1 6/1994, Каленић 1994, 9

145 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 154.

146 Е.бр. 547/03. Службени део - промене у епархији 
шумадијској, Каленић бр. 3 - 4/2003, Крагујевац 2003, 
39
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реке, повезано са суседним Белушићем и Бе-
очићем. По површини катастарске општине 
(3.553 ха), Секурич је највеће насеље општи-
не Рековац. Захваљујући положају, атар села 
истовремено одликује знатно учешће шума 
(42,4%) и ораница (35,3%).

Секурич припада разбијеном типу на-
сеља. Састоји се из 17 засеока који се међу-
собно разликују по географском положају и 
надморској висини. Најнижи део села лежи 
на побрђу и делу котлинске равни. У рав-
ни Жупањевачке реке, на 240 м надморске 
висине, формирани су засеоци Река и Мала 
код млина. На нешто вишем терену су: Ста-
ри виногради, Сакицка и Огњанска мала. 
Централни део села заузима висински појас 
између 300 и 400 м надморске висине. Ту су: 
Село, Дамњанска, Илицка, Аницка и Рав-
на мала, које су међусобно спојене. Куће су 
распоређене дуж кружног сеоског пута па 
је средишњи део села полукружног обли-
ка. Југозападно од села, на десној долинској 
страни потока (десне притоке Жупањевачке 
реке), формирао се засеок Старо село.147

Највиши део села (сливови Буџицког и 

147 Снежана Вујадиновић, Mирјана Гајић, Секурич 
– основне детерминанте демографског развоја, 
Демографија књ. VI (2009), Београд 2009, 234

Врбиног потока, десних притока Жупање-
вачке реке) дубље је зашао у планинско за-
леђе. У планински предео Јухора најдубље 
су увучене Богојевска и Адамовицка мала, 
као и највиши део Равне мале. Ту надморска 
висина села достиже преко 400 м. Терен на 
коме је Секурич, дисециран је бројним по-
тоцима који теку преко западне падине Ју-
хора ка Жупањевачкој реци. Наизменично 
смењивање долина и ниских коса даје тере-
ну заталасан изглед. Такав рељеф одразио се 
и на изглед сеоских улица које су често са 
стрмим нагибом и кривудаве. Од важнијих 
објеката у селу налазе се зграда четворораз-
редне основне школе, дом културе, месна 
канцеларија, црква Св. архангела Гаврила и 
продавница.148

Насеље је ратарско сточарско и воћар-
ско. Атар села заузима површину од 3.533 
ha. У власништву индивидуалних газдинс-
тава је 2.800 ha (79,3% укупних поврннша), 
где доминирају оранице са 1200 ha (42,9%), 
шуме 910 ha (32,5%), воћњаци 300 ha (10,7%) 
и виногради 130 ha (4,6%). Ливаде и пашња-
ци заузимају 115 ha (4,1%) односно 110 ha 
(3,9%) а неплодно земљингге 35 ha (1,3%). 
Услед неповољних демографских обележја, 

148 Исто.
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присутна је тенденција повећања необрађе-
них површина као директна последица не-
повољне старосне структуре и недостатка 
радне снаге. Необрађено земљиште захвата-
ло је 2005. године 380 ha или 31,7% орани-
ца. То значи да се трећина њива уоппгге не 
обрађује. Воћарство је развијено, посебно 
гајење шљиве (40.000 родних стабала), јабу-
ке (2.000) и крушке (2.000). У сточарству до-
минира гајење говеда, свиња и оваца. Поред 
ратарства, сточарства и воћарства, приход 
становништво остварује сечом шуме и про-
дајом дрвета. Малобројно млађе радно спо-
собно становништво ради у Рековцу, Белу-
шићу Јагодини и Крагујевцу. У хијерархији 
насеља Левча, Секурич има одлике примар-
ног, аграрног насеља. У области здравства и 
школства село је упућено на Белушић и оп-
штински центар Рековац.

Црква

Секурич је за време прве владе кња-
за Милоша припадао парохији при, најпре 
манастиру а касније мирској цркви у Ив-
ковићу. Након обнове цркве у Прерадовцу 
припао је, негде између 1871. и 1875. године, 
парохији при тој цркви. Коначно, 1890. го-
дине секуричка парохијска црква је постала 

ново саграђена цркве Св. Козме и Дамјана у 
Белушићу.

Храм Светог архангела Гаврила подиг-
нут је 1934. године. Ктитор је Милисав Ми-
лошевић, трговац из Београда. Освештан је 
1935. године од патријарха српског Варнаве. 
Звоник је подигнут 1958. године. Храм је 
добио зидни живопис почетком овог века. 
Антимис патријарха српског Варнаве. Па-
рохијски дом је из 1986. године.149Цркву је, 
као монументалну грађевину, са основом у 
облику слободног крста, са куполом и по-
лукружном апсидом на истоку, пројектовао 
архитекта Фрањо Урбан. испод дела при-
земља налази се крипта са гробовима ктито-
ра. Иконе на иконостасу из времена градње 
цркве и рађене су у духу средњовековне 
традиције. Дуборезни оквир на иконостасу 
сматра се уметнички веома успелим.150 

Између два светска рата Секурич је 
био једно од најнапреднијих села у Левчу. 
У селу је 1923. изграђен млин парни погон 
који представља почетак индустријализа-
ције Левча. Регистрован 1930. године као 
”Индустријско предузеће за ваљање сукна, 

149 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 105; Споменица 
Епархије шумадијске, Крагујевац 2009, 309

150 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 105.
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браће Милутиновић”, млин је радио до 1947, 
када је конфискован. Тих деценија село се 
издваја као важан занатски центар Левча. 
Од 1923. до 1940. године у удружењу занат-
лија у Рековцу регистровано је 14 занатлија 
из Секурича, највише поткивача, опанчара 
и др.151

Село Секурич удаљено око 15 км од 
Рековца, тачно на средокраћи Белице и Левча 
угостило је 7. и 8. септембра 1935. године 
патријарха Варнаву који је у ово пи-томо 
насеље дошао да би освештао новоподигнуту 
парохијску цркву дар београдског трговца 
Милисава Милошевића.152 

Свечаност је почела 7. септембра до-
ласком патријарха Варнаве кога је Рековцу 
поред свештенства дочекала велика маса 
народа. Још свечанији дочек је био у селу 
Белушићу где је патријарха дочекала огром-
на маса света. Тачно у 18 часова уз пуцањ 
прангија патријарх је стигао у Секурич. Го-
тово сво становништво Секурича и околних 
села је дочекало патријарха који је премда 
уморан одмах отишао на бденије у цркву. 
Наон завршетка бденија у 22 часа патријарх 
је тишао на починак у кућу ктитора Мили-
сава Милошевића. Сутрадан од 7 часова је 
почела сужба у новоподигнутој цркви коју 
је служио патријарх уз саслужење архиман-
дрита манастира Каленић Никона Лазаре-
вића153 и свештеника из свих села у срезу. 
На јектенија је одговарао хор свештенства 
под управом Миодрага Јовановића пароха 
из Драгова. Служба је трајала до 9 часова 
када је почела главна свечаност. У то вре-
ме је допутовао и изасланик краља Петра 
II коњички потпуковник Никола Недељко-
вић из Крагујевца као и изасланик минис-
тра војске и морнарице пешадијски потпу-
ковник Владимир Прица из Крагујевца. Од 
почетка свечаности били су присутни и 
предстваник бана срески начелник Срета 
Петровић, председник Привредника Терзић 
и моге друге званице. Служби је присуство-
вало најмање 20.000 људи из Левча, Белице, 
Темнића и других делова Шумадије па и 
шире. Најпре је освећен храм а затим и две 
велике спомен плоче изгинулим ратници-
ма из села Секурича а која садржи имена и 
презимена тачно 200 погинулих ратника. На 

151 Снежана Вујадиновић, Мирјана Гајић, Секурич – 
основне детерминанте демографског развоја, Демог-
рафија књ. VI, Београд 2009, 238

152 Освећење нове цркве у Секуричу, Гласник српске 
православне патријаршије бр. 24 и 25/1935, 447 448

153 Који је у то време био и народни посланик среза 
левачког.

крају освећена је и крипта у којој се налазе 
гробнице чланова породице Милошевић и 
где је патријарх одржао свечани говор чији 
је крај плотунима поздравила почасна чета 
19. пешадијског пука. Истовремено је музи-
ка Шумадијске дивизије интонирала држав-
ну химну. Након свечаности је приређен 
свечан ручак за све присутне.  

Секуричка црква је изграђена као мо-
нументална грађевина у византијском сти-
лу, у облику слободног крста, са куполом и 
полукружном апсидом на истоку. Дуборез-
ни оквир на иконостасу се сматра уметнич-
ки веома успелим.154 Стајала је 600.000 онда-
шњих динара. Пројектант је био архитекта 
Фрањо Урбан. 

Нови живопис у цркви у Секуричу ос-
ветио је, након одслужене литургије, 5. ав-
густа 2002. године администратор епархије 
шумадијске епископ зворничко - тузлански 
Василије.155

БЕЛУШИЋ

У Левчу, тамо где се преплићу последњи 
огранци Благотиња и Јухора, лежи село Бе-
лушић. Белушић се налази на 43° 47' 22» 
географске ширине и 21° 08' 41» грограф-
ске дужине. Просечна надморска висина 
је око 255 м. Смештен је у плодној долини 
Жупањевачке реке. Белушић се простире на 
површини од око 1160 ха.

Белушић лежи на алувиону Жупање-
вачке реке.

Белушић има одличан положај. Налази 
се на раскрсници путева, што је довело до 
развоја занатства и што га је издвојило од 
околних насеља. Овде је 01. Јуна 1960. годи-
не отворена фабрика намештаја «Благотин». 
Белушић има школу, бензинску пумпу, пија-
цу, апотеку, здравствени центар, бројне тр-
говинске и занатлијске радње, па ипак, овде 
је пољопривреда доминантна привредна 
грана.

Белушић је 1924. године добио статус 
варошице.

Цркве

Године 1817, београдски митрополит 
Агатангел постави Самуила Јаковљевића за 
Архимандрита, и Каленићу се даде синђе-
лија на ова села: Доброселицу, Надрље, 

154 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 105

155 Освећен живопис цркве у Секуричу, Каленић бр. 
4/2002, Крагујевац 2002, 15
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Жупањац, Богалинце, Малешево, Дубницу, 
Волујак, Пуљке, Брајиновац, Белушић, Опа-
рић, Калудру, Лепојевић, Сибницу, Преве-
шт, Гор. Дубич и Прњавор, свега 280 кућа.156 
Број становника износи нам један акт од 11 
септ. 1836. године у коме су означене нурије 
манастира Каленића, Љубостиње и Јошани-
це; поред тога броја налази се и број домова 
у нуријама. Манастир Каленић имао је ову 
нурију: Опариће 75 к. 420 д., Надрље 24 к. 
166 д., Сибница 49 к. 345 д., Белушиће 43 к. 
300 д., Доброселица 9 к. 90 д., Прњавор 23 
к. 145 д., Брајиновац 32 к. 230 д., Богаљинце 
36 к. 250 д., Превеш 42 к. 287 д., Пуљце 39 к. 
283 д., Жупањевац 37 к. 305 д., Калудра 43 
к. 324 д., Волујак 40 к. 310 д., Малешево 8 к. 
60 д., Гор. Дубич 16 к. 90 д., Лепојевиће 34 к. 
216 д.157

Манастирску нурију 1864. године чи-
нила су села: Прњавор са 28 кућа, Шљива са 
17 кућа, Превеш са 58 кућа, Дубич са 20 кућа, 
Лепојевић са 54 кућа, Калудра са 64 кућа, 
Опарић са 147 кућа, Белушић са 95 кућа, 
Браиновац са 47 кућа, Пуљци са 76 кућа, Во-
лујак са 73 куће, Малешево са 22 куће, Жу-
пањевац са 65 куће, Богалинци са 60 кућа, 

156 М. Ђ. Милићевић, Манастир Каленић задужбина 
деспота Стефана Лазаревића (1405 1427), Београд 
1897, 22

157 Ем. Ј. Цветић, Неколико статистичких податак 
о насељима у јагодинском окружју 1836 1839., Дело књ. 
42 за 1907, Београд 1907, 240

Доброселица са 24 куће, Надрље са 35 куће и 
Сибница са 89 кућа тј свега 974 куће.158

 У храму Светог Симона монаха у Пре-
радовцу се налази плоча са натписом да 
цркву подиже 1871. године Епископ ужич-
ки Јоаникије Нешковић (игуман Каленића 
средином XIX века) трудом каленићког 
братства.  Црква Светог Симона монаха у 
Прерадовцу била је парохијска за житеље 
села Волујка, Пуљака, Дубнице, Секурича, 
Белушића, Брајановца, Калудре, Лепојевића 
и Опарића и о томе су сачуване матичне 
књиге крштених, венчаних и опојаних. Мо-
наси који ту служе везани су за манастир 
Каленић. По подацима митрополита Ми-
хаила Прерадовац Храм Св. Симона, краља 
српског, саграђен је 1875. године, на земљи 
манастира Каленића, од тврдог материјала. 
У време објављивања Шематизма 1895. го-
дине био је парохијска црква само села Пре-
радовац.

Митрополит Михаило у свом шематиз-
му из 1895. године наводи да је храм Св. вра-
чева Козме и Дамјана у Белушићу, саграђен 
1890. године, од тврдог материјала. Парохију 
су 1895. године сачињавали Белушић, Секу-
рич и Браиновац са 389 домова и 2625 ста-
новника. Храм Светих бесребреника Косме 
и Дамјана је заиста подигнут 1890. године у 

158 М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, Гласник 
Српског ученог друштва књ. IV, Београд, 1867, 51
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време службовања пароха Тодора Поповића 
„који је ову цркву својим трошком подигао 
и место за њу купио“.159  Митрополит Ми-
хаило је 10. јула 1893. године обишао ново 
подигнуту цркву када је и похвалио јереја 
Тодора.160 Трконхалне је основе и подсећа на 
брвнару, мада је зидана опеком. Припрата 
није издвојена већ је сав простор претворен 
у наос. Изнад централног дела налази се по-
лукружни свод од шашовца. Над апсидом је 
равна таваница. Зидни живопис и иконе на 
иконостасу сликао је Јанко Брашић. Анти-
минс митрополита српског Михаила. Паро-
хијски дом са црквеном славом освећен је 
1979. године.161

 Триконхалне је основе и подсећа на 
брвнару, мада је зидана опеком. Припрата 
није издвојена већ је сав простор претворен 
у наос. Изнад централног дела налази се по-
лукружни свод од шашовца. Над апсидом је 
равна таваница. Зидни живопис и иконе на 
иконостасу сликао је Јанко Брашић. Анти-
минс митрополита српског Михаила. Паро-
хијски дом са црквеном славом освећен је 
1979. године.162

159 Српска православна црква у краљевини Србији, 
Београд 1895, 74

160 Митрополит Михаило, Црквени летопис, Просве-
тни гласник 3/1894, 125

161 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 98; Споменица 
Епархије шумадијске, Крагујевац 2009, 295

162 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 98; Споменица 
Епархије шумадијске, Крагујевац 2009, 295

Храм св. бесребреника Косме и Дамја-
на у Белушићу, на путу за манастир Кале-
нић, прославио је 1979. године своју славу 
архијерејском литургијом, на којој је узело 
учешћа и старо и младо ове малене парохије. 
Служио је епископ Сава са већим бројем 
свештеника и двојицом ђакона. Певале су 
монахиње манастира Каленића. Након за-
вршене литургије и опхода, епископ Сава 
је осветио новоподигнути парохијски дом, 
који сагради љубав парохијана. Иако Белу-
шић спада мећу најмање црквене општине, 
његови парохијани су без ичије помоћи и 
задужења саградили парохијски дом и изра-
зили жељу за својим сталним свештеником. 
Владика је, после освећења дома, одао при-
знање народу и њиховом администратору 
парохије свештенику Драгиши Нешићу, па-
роху села Секурича, и истакао их за пример 
и већим црквеним општинама и парохија-
ма.163

Храм Светог великомученика кнеза 
Лазара српског подигнут је 2006. године у 
време службовања пароха Милана Вранића 
и Ивана Јовановића. Темеље је на Видовдан 
1989. године осветио епископ шумадијски 
др Сава. Епископ шумадијски Јован осве-
штао је 29. октобра 2006. године новоподиг-
нути храм Светог кнеза Лазара.164

163 Храмовна слава у Белушићу, Каленић бр. 6/1979, 
Крагујевац 1979, 14

164 Српска православна епархија шумадијска 1947 – 
1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 98; Службени део 
- промене у епархији шумадијској, Каленић бр. 5/2006, 
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ИВКОВАЧКИ ПРЊАВОР

Куће овог села су на западном подножју 
планине Јухора, у клисури, с једне и с друге 
стране реке Надрљке (данас Жупањевачка 
Река, МЗ). Пије се изворска вода. Извори су: 
Вучицки Кладенац и Митровицки Точурак, 
а има још неколико без нарочитих имена. 
Зиратна је земља слаба. Шума је на десној 
страни реке.

Њиве и ливаде су на местима: Коса 
Река, Над Грачу, Под Грачу, Пољанка, Поље. 
Шуме: Продановица и Влаховица. Има мес-
то Виногради.

Село је у клисури са збијеним кућама. 
Дели се на Горњу и Доњу Малу, које су од-
војене.

Село је добило име по цркви (манасти-
ру) Ивковићу коју је, по предању, подигао 
кнез Лазар,165 а обновио Ивко Кованџија 

Крагујевац 2006, 39; Споменица Епархије шумадијске, 
Крагујевац 2009, 294

165 Ова је црква некада била манастри, што сведочи и 
њен прњавор. Она је у благом пристранку с леве стра-
не Надрљке. По предасу била је велика, висока и лепа, 
са четири кубета и високим звоником, па су је Турци 
до темеља срушили. После неког броја година Ивко 
Кованџија молио је турске власти за одобрење да на 
истим рушевинама подигне данашњу црквицу. За ово 

(пчелар). Црква има велико имање под шу-
мом, њивама, сенокосима и пашњацима с 
једне и с друге стране Надрљке. Испод шуме 
је чесма на коју долазе болесни да се на њој 
умију и да пију воду. Око цркве су стари 
гробови без натписа. Црква слави Малу 
Госпођу, када се купи велики сабор као и на 
Преображење и Цвети. Село (прњавор) је 
засновано када и црква, али су му се станов-
ници мењали, па данас скоро и нема стари-
наца.

Ивковачки Прњавор има 28 кућа, 5 ро-
дова, 250 становника

је, кажу, пешке ишао у Цариград. Постоји предање да 
је ова црква била испосница манастира Беочина, који 
је био мало више уз исту реку, у хатару села Беочића, 
као што има и предање, противно овоме (које је у на-
роду очувано) да је манастир Беочин био испосница 
или метох манастира Ивковића. Јоаким Вујић каже за 
Ивковачку цркву: „Ова је црква веома мала, а некада 
је била манастир пак је имала своје калуђере; обаче да 
су је Турци многократно палили, рушили, и робили, 
тако је најпосле потпала под парохију која има свога 
пароха са сингелијом. Осниватељ ове цркве био је цар 
Лазар, а храм је цркве рожденство пресвјатије Бого-
родице. Ова црква и нека зданија около себе, садерже 
и нешто мало грунта (имања) за које ондашњи парох 
Турчину спахији јежегодну главницу по 12 гроша 
плаћа, пак од свакога плодородија десетак даје. Сниже 
дола јесте и један источник са прекрасном водом…“ 
(Ј. Вујић, Путешествије по Сербији, Београд 1901, књ. 
1,  132-133).
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Сеоска слава је Бела субота (по Троји-
цама), а заветина Св. Врачи, јесењи, за 
здравље чељади. – Гробље је у Влаховици.

С. Ивковачки Прњавор је имао 58 ста-
новника 1834 године, 82 у 1874, 90 у 1884, 
210 у 1948, 102 у 2002, и 88 у 2011 години, у 
томе 3 млађа од 5 година, уз просечну ста-
рост од 45,5 година.

Храм Рођења Пресвете Богородице 
у Ивковачком Прњавору

Југозападно од Јагодине, уз реку Лу-
гомир, пут води до села Драгошевца а иза 
Драгошевца долази село Лоћика, одакле 
се преко брда стиже у некадашњи манас-
тир Ивковић. У ствари, да будемо прециз-
нији, некадашњи манастир Ивковић, Храм 
Рођења Пресвете Богородице се налази у 
Ивковачком Прњавору, у једној клисуру 
кроз коју тече Жупањевачка река. Пеша-
чење води покрај саме речице, кроз уску 
клисурасту долини стешњену с обе стране 
огранцима Јухора, чије се крајње косе губе у 
моравској равници. У близини самог манас-
тира клисура постаје мало шира, те око ре-
чице, нарочито на њеној десној обали, има 
нешто зиратне земље, то је атар села Ивко-
вачки Прњавор. Даље је планина Јухор. Пут 
од реке води благим успоном ка манастиру, 
који се види тек када му се приближи на де-
сетак метара, јер га скрива десна страна уз-
вишице. 

Као што је сва околина живописна и 
романтична тако је и сам положај манасти-
ра предиван. На једној узвишици са благом 
падином, готово на њеном крајњем делу, 
одакле се непосредно уздиже манастирска 
планина, сва обрасла густом храстовом шу-
мом, подигнут је манастир Ивковић. Лево 
од њега, у увојку што га чини планинска 
коса, тихо жубори бистри поток, сливајући 
се поред саме манастирске чесме у падину 
ка ушћу. Десно од њега простире се непре-
гледна манастирска гора.

“Манастир” Ивковић је врло слабо за-
ступљен у литератури.166 О времену његовог 
настанка нема никаквих писаних података а 
тешко га је повезати и са неким од манасти-
ра забележених у турским дефтерима.

На основу аналогије Ђурђе Бошковић 

166 Јоаким Вујић, Путешествије по Сербији I, 
Београд, 1901, 132: М. Ђ. Милићевић, Манастир у Ср-
бији, Гласник СУД XXI, с. 52; Мом. Милетић, Старине 
- Манастир Ивковић, Венац књ. VIII, 1923. г,. св. 6 с. 
430-434 (Овде су дата и нека предања о манастиру); 
Ч. Марјановић, Темнићки зборник III, 1936, с. 136: СЕЗ 
LVI, Насеља књ. 30, 44 и 110.

Ивковић укључује у групу средњовековних 
цркава без одређеног стилског архитектон-
ског карактера, међу које спадају на пример 
Благовештење, Петковица, Ралетинац, цр-
ква у горњем Жупањевачком граду итд.167 
Професор В. Петковић је навео да је, по пре-
дању, Ивковић основао кнез Лазар и даровао 
га свом кованџији Ивку, по коме је манастир 
добио име.168 Нешто друкчију верзију овог 
предања је својевремено детаљно забележио 
Мом. Милетић и оно гласи овако:169

“Предање вели да је за време кнеза Лаза-
ра живео у овом крају неки пустињак Ивко. 
Немајући неигде никог свога, а одан верском 
аскетизму, повукао се у планину, хранећи 
се искључиво биљном храном, највише ко-
рењем. Такву би храну спремио и себи за зим-
ницу па кад би настали хладни дани, а он не 

167 Археолошки споменици и налазишта II, Централ-
на Србија, Београд, 1956, 112

168 Л(азар) М(ирковић), Манастир Ивковић, у : 
“САНУ - Археолошки споменици и налазишта у Ср-
бији II Централна Србија”, Београд, 1956, 170; Др Вла-
димир Петковић, Преглед цркава кроз повесницу српс-
ког народа, Београд, 1950, 129

169 Мом. Милетић, Старине - манастир Ивковић, 
“Венац” Књ. VIII, св. 6 фебруар 1923, 432-434. Пошто 
је часопис “Венац” релативно тешко доступан, пого-
тово читаоцима у унутрашњости ми предање о на-
станка манастира Ивковића дајемо у целини.



ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ ЈУЖНОГ ЈУХОРА 81

Јухорске зоре

би могао ништа да нађе за храну, имао би 
шта да једе у свом скровишту - једној пећи-
ни у близини. Поред тога хранио се и медом 
који му је служио као главна храна. Тада је на 
Јухору било доста пчела и пустињак је нала-
зио њихове ројеве у каквој дупљи или вртачи. 
Док је мед узимао за храну, восак је склањао 
на, за друге људе, непознатом месту.

Српској властели главни спорт је био 
лов. Кнежева свита је често долазила из 
Крушевца на Јухор да лови. Једном тако 
дворјани кнеза Лазара беху у лову на Јухо-
ру, па не уловивши ништа спустише се до 
крајњих огранака Јухора и ту наиђоше на 
Ивка. Ивко, изненађен и уплашен појавом 
непоснатих људи поче бежати, не би ли им 
се уклонио с очију. Али ови заинтересовани 
полу-дивљим створом, појуре за њим, сус-
тигну га и ухвате. Премда је Ивко очајнич-
ки покушавао да се извуче из њихових руку 
то му не пође за руком. На сва питања која 
су му постављали Ивко није одговарао, није 
чак ни проговорио. То још више пробуди ин-
терес кнежевих пратилаца за овог човека па 
како ништа не беху уловили одлучише да га 
поведу са собом кнезу у Крушевац да се имају 
бар каквим ловом похвалити.

Сазнавши о чему је ствар кнез Лазар 
нареди да Ивка сместе у једну од дворских 

одаја и да му дају храну из кнежеве кухиње. 
После неколико дана доведу му Ивка и овај му 
потанко исприча своје житије као и узроке 
који су га нагнали да се повуче од људи дале-
ко у планину и проводи усамљенички живот. 
Чувши Ивкову причу кнез Лазар се сажали на 
њега и позва га да на његовом двору проведе 
остатак живота. Али Ивко то одби јер му 
је било тешко да се растави од Јухора и мир-
ног усамљеничког живота. Његова пећина и 
неограничена слобода коју на јухору имађа-
ше били су му дражи и милији од све лепоте 
и удобности двора у Крушевцу.

Сва наваљивања кнеза Лазара нису по-
могла јер је Ивко по сваку цену желео да се 
врати на свој Јухор. Ипак, бојавши се да да 
га силом не задрже на двору, обећа кнезу Ла-
зару, да ће му проказати неки скривену ма-
настир ако га само пусти. нато га кнез пус-
ти са неколико његових дворјана да пронађу 
скривени манастир.

При повратку им Ивко откри своју ду-
гогодишњу тајну и скривени манастир би 
пронађен. Кнез Лазар нареди да се мемлом 
обвијен манастир откопа и да се на њему 
изврше потребне поправке. Тако уређени 

Ивковић пре задње обнове
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манастир предаде Ивку и из захвалности 
према налазачу прозва га његовим именом: 
Ивковић. Тако се Ивкова давнашња жеља ос-
твари. Предајући се сав уређењу манастира 
Ивко ускоро подиже велики уљаник, од кога 
је добивао доста меда и воска. Мед је по ра-
нијем обећању, редовно слао кнезу Лазару а 
восак чувао за манастир. Предање не гово-
ри ништа о томе када је умро Ивко и где је 
сахрањен, сем да је становао у једној ћелији, 
у близини храма, од прилике где је данас ко-
нак.

Место где се налази манастир заис-
та изгледа као да је некада било затрпано 
земљом а и једна страна дворишта је као 
усечена у брег. Иначе, и почетком XX века у 
том крају народ се доста “занимао” са пче-
ларством. У осталом, у близини манастира 
се налази село Медојевац у коме се, по кази-
вању неких, налазио Ивков уљаник, одакле је 
кнез Лазар добијао мед.”

 Данашњи изглед Ивковић је попримио 
у другој половини XVIII века када се об-
навља и постаје метох Каленића.170 Ивковић 
је по Лазару Мирковићу обновљен 1768. го-
дине када је постао и метох Каленића.171 По 
подацима епископа Јоаникија манастир Ив-
ковић је обновљен између 1768. и 1788. го-
дине. Наиме, каленићског игумана Василија 
су убили Турци око 1768. године у Богдању. 
Наследио га је синовац Јосиф Вукашиновић. 
Негде у то време, дошао је у Каленић из руд-
ничког округа неки свештеник Обрад Крпа-
чић који се замонашио и добио име Онисим. 
Пошто је био позван од народа отпочео је да 
уз игуманову помоћ из Каленића и помоћ 
околног народа, да обнавља стари “у зи-
динама порушени” манастир Ивковић. По 
обнављању Ивковић је постао метох Кале-
нића.172 По предању које је забележио Мом. 
Милетић у прошлости је Ивковић важио као 
исповедаоница манастира Каленића, чије је 
братство редовно слало по једног калуђера 
да у њему станује. А ту су, по предању, дола-
зили и други испосници а за име једног од 
њих се везује, као што смо већ навели, и сам 
постанак манастира Ивковића.173

Изгледа да је манастир добио мирског 

170 В. Петковић, н. д, 129; П. Пајкић, Манастири који 
су сада парохијске цркве, Шематизам Шумадијске 
епархије 1947-1997, Крагујевац, 1997, 231

171 Л(азар) М(ирковић), н. д, 170 – без позивања на 
извор.

172 Архив САНУ - 9117, Епископ Јоаникије, Опис ма-
настира Каленића, објављено у: Бранко Перуничић, 
“Крушевац у једном веку” 1815-1915, Крушевац, 1971, 
489

173 Мом. Милетић, н. ч, 432

свештеника још 1818. године а не 1821. годи-
не како тврди Милићевић.174

Наиме, 23. маја 1817. године Кнезови 
Милета Радојковић и Илија Вукомановић су 
из Јагодине послали писмо књазу Милошу у 
коме су између осталог навели и следеће:175

“...
Особито вама јављамо како је у Текију 

она калуђер из Ивковића – када дођемо из 
Београда он беше утекао и поарао манастир 
што је имало изварао млоге људе. По зајму 
узимао паре и давао им писмо да и манастир 
дужан тако што му је био сеиз – ишао с њим 
и превезао се на Ветислам и отишао у Влаш-
ку кад прешао на ону страну онда вратио 
сеиза и сеиз му био одавде из Левча и тако 
каза и ми вама јавља за свашта.”

Није познато ко је опслуживао паро-
хију у Ивковићу али крајем 1818. године на 
парохију долази свештеник Сава Ранчић 
који је рукоположен 6. децембра 1818. годи-
не у Београду од митрополита Агатангела.176

О његовој парохији 1823. године саз-
на-јемо из писма Милете Радојковића кња-
зу Милошу послатог 16. јануара 1823 из 
Јагодине:177

“Високо милостиви господару 
Господару здравствујте 
Ја ваш покорни слуга не пропуштам 

вама покорно јавити за ради попа Живана 
пароха јагодинског држао 6 година под ће-
сим село Коларе и Драгошевац сад му гос-
подин владика отузео и дао попа Саве што 
држи монастир Ивковиће. 

Зато вама покорно јављам како доста 
криво за попа Живана зашто врло је оску-
дан а попа Сава може само монастирем до-
вољно да живи а особито што има још 4 села 
нурију под манастир. Зато како заповедате, 
сотим остајем и јесам ваш покорни слуга 

Милета Радојковић”
У порти се налази надгробна камена 

плоча на којој пише: “Здје почивајет мла-
денец Божији Павле, петолетниј син попа 
Саве Ранчића, преставијсја септ. 15. 1827. 

174 М.Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, Гласник 
СУД књ. IV, Београд, 1867, 52

175 Књажеска канцеларија Јагодинска нахија књига 1 
(1815 - 1823), (приредили Љубодраг Поповић – Зоран 
Марковић), Јагодина 2005, 46

176 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак све-
штенства монашког и мирског реда у целој Србији го-
дине 1836. число 140. лист 64

177 АС, КК  XII, 221 - Милета Радојковић-Господару 
(Милошу Обреновићу) јавља да је владика попу 
Живку, јагодинском пароху, одузео села Kоларе и 
Драгошевац. , 161
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год.”178 Јавља се и као пренумерант “Данице” 
за 1828. годину179 и 1829. годину.180 Коначно, 
такође у порти, налази се и надгробна плоча 
његове супруге из 1831. године на којој је за-
писано: “Здје почива раба Божија попа Саве 
Ранчића, попадија у Ивковићу 1831 год.”181

Негде између 1831. и 1837. године пре-
шао је Ранчић из Ивковића у Грабовац у Ре-
сави, недалеко од Свилајнца. У време пописа 
почетком 1837. године живео је у Грабовцу 
али нити је имао парохију нити синђелију.182 
Касније ће ипак добити Грабовац у парохију 
а 1841. године његовој парохији ће бити 
прикључено и село Дубље.183

Када је Јоаким Вујић посетио 1826. го-
дине Ивковић, он није био више манастир 
но парохијска црква чији је парох плаћао 
Турчину 12 гроша и десетак од плода. Вујић 

178 Слободан М. Милановић, Манастир Ивковић 
(код Јагодине), Јагодина 2000, 20

179 Вук Караџић, Забавни лист “Даница” за 1828, 377; 
Слободан М. Милановић н. д, 40

180 Вук Караџић, Забавни лист “Даница” за 1829, 444; 
Слободан М. Милановић, н. д, 40

181 Слободан М. Милановић, н. д, 20

182 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак све-
штенства монашког и мирског реда у целој Србији го-
дине 1836. число 140. лист 64

183 АС – Митрополија – No 532 Сави Ранчићу, пароху 
грабовачком предато село Дубље.

је забележио да је реч о малој цркви коју су 
Турци по предању више пута палили.184

По мишљењу Николе Кусовца иконо-
стас цркве је из 1840. године, а радио га је 
Јања молер. Од старијих икона сачувана је 
само једна на дрвету на којој је представљено 
„Успеније Пресвете Богородице”. Рад је 
непознатог уметника. Ова икона је једна од, 
најстаријих у овом крају, али није стручно 
заштићена и конзервирана.185

Црква је 1973. године, са спољашње 
стране, рестаурирана, и тек тада је могло 
да се види да је још старијег датума него 
што се претпостављало. Зидови цркве 
су урађени од речног камена белутка из 
реке Жупањевке, која протиче у близини 
манастира. Камен је врло вешто, у правим 
редовима, узидан, што потврђује да су 
манастир зидали искусни мајстори. Камен 
је затопљен врућим кречним малтером, тако 
да се и данас, после толико времена, држи у 
веома добром стању.186

Приликом рестаурације цркве пронађе-
ни су људски костури, што сведочи да је око 

184 Л(азар) М(ирковић), н. д, 170

185 Слободан М. Милановић, Манастир Рођење Бого-
родице Ивковић код Светозарева, Каленић бр. 3/1981, 
Крагујевац 1981, 15.

186 Исто, 15.
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цркве некада било гробље. Све ово иде у 
прилог мишљењу да је црква много старијег 
датума него што се обично мисли.187

Георадаром смо априла 2019. године 
потврдили да су габарити данашње цркве 
идентични габаритима оригиналне цркве 
тј да нема никакве веће а старије цркве. 
Ако су подаци о зидовима цркве тачни то 
је још једна доказ да је наос данашње цркве 
у ствари и наос старије цркве. само што је 
приликом неке од обнова црква продужена. 
То отприлике потврђују и мини георадари 
по којима је оригинална мања црква која је 
идентична са данашњим наосом у једном 
моменту продужена. Ми сматрамо да је 
оригинална црква била тзв тршка црква то је 
да је била саграђена са том наменом јер је по 
Душановом законику било обавезно да трг 
има цркву било мирску било манастирску.

Црква Св. Петке у Станичењу код Пи-
рота има зидове Градиво у зидовима готово 
искључиво чине речни облутци са везивом 
од кречног малтера. Зидови су били ојача-
ни дрвеним арматурама – сантрачама (греде 
квадратног пресека, димензија 15х15 цм до 
18х18 цм) које су се налазиле у структури 
зидне масе – по две паралелно постављене 
у хоризонталним низовима на међусобном 
растојању по вертикали од по 0,7 до 0,8 м.188

Црква у Речанима у Метохији има тако-
ђе зидове рађене углавном од облутака, 
нарочито у доњим деловима зидова.189

По списку свештенства монашког и 
мирског реда за 1836. годину састављеном 
25. фебруара 1837. године при цркви у Ивко-
вићу су била два свештеника Симеон (Сима) 
Захарић и Милош Поповић. Јереј Сима За-
харић је пребивао у Ивковићу. Њега је руко-
положио Митрополит Антим 8/20. септем-
бра 1830. године у Београду. Јереј Сима је 
имао синђелију на парохију.190 По подацима 
из матичних књига (у којима се помиње до 
1847. године) његовој парохији су припада-
ла села: Секурич, Беочић, Прњавор, Драго-
шевац, Коларе, Лукар, Тополу, Медојевац и 
Лоћику. По запису на једном псалтиру као 
дародавац се потписује Стојанка из Беочића 

187 Исто, 15.

188 М. Поповић, С. Габелић, Б. Цветковић, Б. Попо-
вић,  Црква Светог Николе у Станичењу, Београд 
2005, 21 - 31.

189 Бојана Стевановић, Архитектура цркве Светог 
Ђорђа у Речанима - првобитни изглед и позније изме-
не, Зограф 39, Београд 2015, 119 - 128. Ту видети и за 
старију литературу.

190 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак све-
штенства монашког и мирског реда у целој Србији го-
дине 1836. число 159. лист 64

мајка Симеона Закарића.191 Његорв брат Пе-
тар Захарић је завршио богословију и најпре 
је радио као учитељ да би 1843. године био 
рукоположен за свештеника и постављен на 
бунарску парохију. Иу учитељске кондуит 
листе Петра Захарића сазнајемо да су браћа 
родом из Беочића и да су из сиромашне по-
родице.

Други свештеник, јереј Милош Попо-
вић је пребивао у Беочићу. Њега је рукопо-
ложио Митрополит Антим 26. октобра/7. 
новембра 1828. године у Београду. Јереј 
Милош је, такође, имао синђелију на паро-
хију.192 По подацима из матичних књига (у 
којима се помиње до 1849. године) његовој 
парохији су припадала села: Вукмановац, 
Рабеновац, Кавадар, Течић и Комаране.

Интересантно је да сазнамо шта о цр-
кви “Ивковић” кажу намесник протопрез-
витеријата јагодинског Огњан Павловић и 
“Член Исправничества Окружја јагодинс-
ког” Давид Милисављевић у свом извештају 
о црквама и манастирима у Окружју јаго-
динском из 1836. године.193 

Они најпре наводе да је храм цркве Ив-
ковачке Рождество Богородице. Даље наво-
де да се црква налази у планини, изван села, 
на брегу, покрај реке и са портом прилично 
великом. Црква је “стародревна а сада по-
новљена од нуријаша.” Саграђена је била од 
камена и те 1836. године је била у добром 
стању. Наиме из “особитих примечанија” 
сазнајемо да је црква је оправљана у лето 
1836. године због чега се црква задужила за 
601 грош по “чаршијском теченију”. Од црк-
вених утвари црква Ивковић је 1836. године 
поседовала: 2 памучна покровца на престо-
лу, један Антимис нов, један путир среб-
рни, један дискос од калаја, једно звонце од 
тенеће, једну кашику од параћумиша, један 
крст сребром окован, 2 чирака жута, једно 
звонце, једну кадионицу, једну петохлебни-
цу од тенеће, једну машу, 2 иконе престолне 
- на Богородичној икони сребрна рука, једно 
Распеће старо, 2 иконе код распећа, 6 канди-
ла калајна, 6 Богородичиних малих икона, 7 
столова, један полиелеј и једну Просхоми-
дију. Од одејанија црквених црква је имала: 
једну одежду половну, једне наруквице по-
ловне, један “појасак” са павтама од параћу-
191 Слободан М. Милановић, н. д, 41

192 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак све-
штенства монашког и мирског реда у целој Србији го-
дине 1836. число 160. лист 64

193 АС - ДС - II Бф1Но30/836, Списак цркви находећи 
се у Окружју Јагодинском и описаније сваке цркве по-
наособ и њеном состојанију 1836. године, (извештај је 
преписан 13/25. октобра 1836. године) лист 292 – 293.
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миша, један стихар полован од памука, један 
стихар старији, 2 ђачка стихара, једне нове 
наруквице од кадифе и 2 пешкира. Било је 
књига и то: једно Евангелије са Тестамен-
том и Апостолом уједно, један Служевник, 
један Триод посни нов, један Пентикостар 
нов, један Обштак старији на велико коло, 
2 Обштака на мало коло, један празнични 
Минеј на мало коло, један Псалтир непове-
зан, један Требник велики на средње коло 
и један старији Часловац неповезан. Црква 
“Ивковић” 1836. године није имала звона, 
ни новца било у готовини било на облига-
цији а није поседовала ни покретне имо-
вине изван цркве. Са друге стране имала је 
непокретне имовине и то: једну нову кућу 
са две собе и ћилером, једну “капалу” од да-
сак, један виноград од 10 мотика са подру-
мом даском покривеним, 2 воћњака од 600 
дрвета шљива, 4 посебне – одвојене баште 
ограђене прошћем, 6 дана које ливаде које 
ораће земље као и једну кошару.194

Комисија која је 1839. гoодине обилази-
ла манастире у јагодинском округу навела је 
да у округу постоје још две богомоље Ора-
шје и Ивковић које су раније биле манасти-
ри. Орашје је, као манастир, обновио народ 
у време Мустафа паше. Манастир је 1821. 
године претворен у мирску цркву. Другу 

194 АС - ДС - II Бф1Но30/836, Списак цркви находећи 
се у Окружју Јагодинском и описаније сваке цркве по-
наособ и њеном состојанију 1836. године, лист 289 – 
290 – число 5.

је, по причи, кнез Лазар начинио свом ко-
ванџији Ивку, због чега је прозван Ивковић. 
И она је 1839. године била мирска црква. Ни 
у једној комисија није нашла никаквог запи-
са. По речима комисије обе цркве “слабог су 
великолепија”.195

На беочићкој парохији је крајем 1852. 
године био јереј Стефан Јефтић који ће се 
на њој задржати бар до 1867. године. Он је 
изгледа 1848. године наследио на парохији 
Симу Захарића а када је Симин син Пав-
ле завршио школовање највероватније је 
1849. године његова парохија подељена на 
беочићку и ивковићку. Том приликом је 
Стефан остао на беочићкој а Павле је добио 
ново формирану ивковићку парохију. 

Крајем 1852. године на ивковићкој па-
рохији је био Симин син Павле Захарић. 
Њега је 1856. заменио јереј Вукашин Попо-
вић који је већ следеће 1857. године прешао 
на ратковачку парохију а на ивковићку па-
рохију је дошао Димитрије Поповић.

На лоћичкој парохији крајем 1852. го-
дине биће Мирко Теодосијевић који је се на 
њој задржати само до 1854. године. Од 1854. 
до 1856. године ова парохија ће бити уп-

195 Комисију за јагодински округ су чинили: помоћ-
ник начелства Илија Вукићевић, члан окружног суда 
Мојсило Јанковић, окружни прота Јован Димит-
ријевић и писар Мијат Остојић. АС – Митрополија 
– 376/195, Одговор намесника јагодинског Јована Ди-
митријевића консистерији од 4. маја 1839. године; М. 
Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, Гласник СУД књ. 
IV, Београд, 1867, 52



Небојша Ђокић, Слађана Митровић, Марија Савић86

Јухорскe зoре

ражњена да би затим само годину дана (од 
1856. до 1857.) на њој био Милун Мачужић. 
Коначно од 1857. године на лоћичкој паро-
хији биће Сава Поповић.

Током следећих година од 1858. до 1868. 
године долазиће до врло честих промена на 
овим парохијама док коначно не дође до по-
новног спајања ове три парохије у две – бе-
очићку и лочићку. Споменимо само да је у 
пролеће 1868. године парох беочићки Сте-
фан јевтић по сопственој молби премештен 
у Медвеђу (близу манастира Љубостиње).196

Сачувани су детаљни подаци за ив-
ковачку цркву и из 1869. године и то из 
документа: “Попис и стање свих цркава 
у протопрезвитерству јагодинском 1869. 
године”.197 Ево шта стоји у том попису о цр-
кви ивковачкој:

“XV ЦРКВА ИВКОВАЧКА
У Округу јагодинском притјажава две 

парохије Беочићску и Лоћичку. Састоји се 
из села: Секурича, Беочића, Драгошевца, 
Прњавора, Колара, Лоћике, Медојевца, То-
поле, Г. Лукара, Вукмановца и Рабеновца. 
У Секуричу је гробље заграђено, у Беочићу, 
Прњавору, Драгошевцу, Колару, Медојевцу, 
Тополи и Вукмановцу нису гробља заграђе-
на, а у Лоћики, Г. Лукару и Рабеновцу гробља 
су заграђена. У свима овима селима Капела 
у гробљима нема, осим у Вукмановцу но и 
она није свршена. Распећа Христовог нема 
у свима. 

Свештенство ових парохија зове се: 
Добросав Петровић и Веселин Михаиловић 
које међусобно не живи добро, последњи се 
и са парохијанима добро не обходи. 

Порта је око Цркве врло добро заграђе-
на високим прушћем и поплетена, има на 
њој и две мале капије. Једна покривена ће-
рамидом. 

У овој цркви има свето миро и свете 
частице уредно. 

Здање црквено у добром је стању, само 
потребује да се препокрије. 

Звонара је од дрвета но здрава и тврда. 
Протоколи Крштених, венчаних и умр-

лих нису уредно вођени. Један у протоколу 
умрлих у 1867-ој години од свештеника Сте-
вана Јевтића, на 8. месту записано је да су 
пре сахрањени а после умрли. Свештеници 
Добросав и Веселин у овоме протоколу за-
водили су у осталим прилично, само што им 
се нађе и то Добросаву једно место у датуму 

196 Пастир бр. 16/1868, 254

197 Историјски архив Јагодина, Фонд „Архива цркве”, 
кутија 4, (1852-1947).

размењено; а свешт. Веселину једна примет-
ба што је отац хтео своје дете да прикрије 
и да га не опоје, па је с тога записао пре-
стављење деветога фебруара а погребен 27. 
фебруара. 

У Протоколу Крштених и венчаних 
није на два места кума записао, но стоји 
место празно; али се он обећа да ће попуни-
ти кад буде од јеромонаха Паисија из Кале-
нића, који је венчао, дознао како је име куму. 

У Ивковићу     
Прегледао и оверава

31. јула 1869. г.   
М. Милићевић, прота окружни”
Добросав Петровић је рођен, веро-

ватно, 1843. године у Параћину. Завршио 
је основну школу, полу – гимназију и бого-
словију. Рукоположен је за свештеника 1864. 
године. Интересантно је да ни 1879. године 
још увек није имао синђелију на парохију. 
Био је доброг здравља. У кондуит листи 
из 1879. године оцењен је са приличан кад 
је реч о способности, посвећивању цркви, 
знању у свештенодејствовању и опхођењу 
са старијим и млађим. Његова приљежност 
з раду је оцењена као добра. Никад није био 
осуђиван ни кажњаван ни од црквених ни 
од световних власти што је тада, политич-
ке нагажованости свештеника, заиста била 
реткост. Годишњи приход му је износио 200 
талира.198

Други свештеник Веселин Михаило-
вић је био прилично живописна личност. 
Веселин је рођен, вероватно 1846. године 
у Малој Крушевици. Завршио је основну 
школу, полу – гимназију и богословију. По 
завршетку богословије најпре је 1867. годи-
не пола године радио као учитељ а затим је 
јуна 1868. године рукоположен за свештени-
ка и постављен за пароха лоћичког.199 Био 
је доброг здравља. Ни он није имао синђе-
лију на парохију. Оцењен је као приличан 
кад је у питању приљежност дужностима, 
способнистима, посвећивању цркви и на-
чину на који свештенодејствује. Али је зато 
оцењен као сваколики кад је у питању однос 
са претпостављенима и млађима. Због тога 
је најпре био укорен а затим и кажњен са 
15 дана епитимије. На крају ево шта је над-
лежни протопрезвитер те 1879. године забе-
лежио о њему у приметби: “Свађа се, псује 
и бије, дружи се са комунцима и наплаћује 

198 ИАЈ, Фонд „Архива цркве”, кутија 4. Кондуитни 
списак мирских свештеника и ђакона у Епархији 
београдској, Протопрезвитерства јагодинског за 1879. 
годину. бр. 35

199 Пастир бр. 24/1868, 382
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преко тарифе”.200

Храм Рождество св. Богородице је око 
1895. године имао лоћичку парохију која 
се састојала од села Лоћика, Вукмановац, 
Беочић, Медојевац, Топола, Драгошевац и 
Прњавор са укупно 380 домова и 2845 душа. 
Свештеник је био Богољуб Јовичић.201

Ивковић је 1922. године обишао Мом. 
Милетић и ево како га је описао. Црквено 
двориште није било велико и њему су се тада 
налазили само црква, конак и још једна мала 
зграда. Двориште је било лепо ограђено и у 
њега се улазило с предње стране кроз велику 
дрвену капију, чија је резбарија представља-
ла дуг и смишљен рад непознатог мајстора 
који је имао велико стрпљење. Реч је, по 
Милетићевом мишљењу, о врло успелој, до 
ситнице извденој резбарији више манас-
тирских врата, на уласку у двориште. Право 
испред врата налазио се сам храм. Око њега 
се видело неколико надгробних плоча где 
су, по казивању свештеника, који сад ту слу-
жи, сахрањени калуђери и свештеници под 
чијом је управом раније био манастир. По 
Милетићу храм није велики, око десет ме-
тара у дужину и око четири у ширину. Кубе, 
које се налази на његовом задњем делу, по 
тврђењу Милетића, раније није постојало, 
већ је подигнуто тек у време књаза Мило-
ша Обреновића. На њему је 1922. године још 
увек стајао масним словима исписан натпис 
да је храм обновио књаз Милош. Унутра-
шњост храма је доцнијим поправкама знат-
но измењена. Иконе су 1922. године већином 
биле новијег датума, осим њих неколико 
које су “задржале старији тип наше црквене 
сликарске уметности”. У том погледу Миле-
тићу су нарочито падале у очи иконе четири 
јеванђелиста у многоме сличне фрескама 
(!? - напомена Н. Ђ.) у манастиру Каленићу. 
По томе је Милетић закључио да су ова два 
манастира, чија разадаљина не износи више 
од 24 км саграђена у истом периоду. С де-
сне стране од улаза, налазила се 1922. годи-
не “камена гробница”, која импровизује гроб 
Св. Деве Марије, јер је њој посвећен овај ма-
настир. Болесници, који су често долазили 
у манастир, одлежали би мало на тој гроб-
ници верујући да ће бити исцељени. Испод 
пода у задњем делу манастира постојао је 
отвор који је нарочитим каналом био у вези 
са другим отвором у подножју узвишице, на 
200 ИАЈ, Фонд „Архива цркве”, кутија 4. Кондуитни 
списак мирских свештеника и ђакона у Епархији 
београдској, Протопрезвитерства јагодинског за 1879. 
годину. бр. 36

201 Митрополит Михаило, Православна српска црква 
у Краљевини Србији, Београд, 1895, 53

којој је манастир саграђен.202

Ивковић је 1922. године имао мало 
земље за обрађивање али је зато имао ве-
лики комплекс земљишта под гором, који 
је обухватао обе брдовите стране Жупанс-
ке реке.203 На жалост за време окупације у I 
светском рату манастирска шума је страда-
ла, бар њен већи део. Сечење се настављало 
и после тог рата тако да је двадесетих година 
XX века остао само онај део што се непос-
редно дизао изнад манастира.204

У Ивковићу, када га је неколико деце-
нија касније обишао проф. Лазар Мирко-
вић, није било ни живописа, ни рукопис-
них књига ни старих икона. Иконостас је, 
по њему, барокни из XVIII века и иконе на 
њему су рађене на дасци примитивно, али 
је његов сликар знао иконографске елемен-
те, што се најбољен види на икони “Рођење 
Богородице”. Професор Мирковић је за-
писао казивања старијих људи да су споља 
на кубету између прозора биле фреске које 
су замалтарисане. У новије време неко је 
на југозападној старни кубета насликао је-
ванђелисту Јована са орлом. Поред цркве се 
налазила звонара од брвана, подигнута, по 
Мирковићу, од књаза Милоша. Испод цркве 
су били конаци.205 

Црква је мала једнобродна грађевина 
правоугаоне основе, засведена полуобли-
частим сводом. Изнад централног простора 
уздиже се витко кубе ослоњено на полу-
кружним луцима. Бочни лукови на северној 
и јужној страни у кровној равни излазе из 
двосливних површина крова и подухватају 
коцкасто постоље на коме лежи купола. На 
источној страни цркве је споља и изнутра 
полукружна олтарска апсида. Зидана је од 
ломљеног камена са малтерисаним и ружи-
часто окреченим фасадама. Према причању 
старијих мештана црква је била декориса-
на сликаном орнаментиком на фасадама и 
њени полихромни зидови и купола оставља-
ли су снажан утисак на посетиоце. Данас је 
немогуће утврдити тачност овог предања. 
Од архиеткстонских украса очуван је само 
кровни венац рађен од притесаних камених 
плоча.

Унутрашња кота цркве нижа је од 
спољњег терена за око 50 цм тако да се у њу 
улази степеницама. Током времена због на-
носа земље и камена тротоар је постављен 
знатно више од средњовековног оригинал-

202 Мом. Милетић, н. ч, 431 – 432

203 Мом. Милетић, н. ч, 430

204 Мом. Милетић, н. ч, 434

205 Л(азар) М(ирковић), н. д, 170
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ног нивоа. Под је првобитно био од опека 
великог формата, али је данас постављен 
од дрвених дасака. Двосливни кров пок-
ривен је ћерамидом. На цркви постоје два 
улаза, главни западни и споредни на север-
ној страни. Прозорски отвори су новији и 
накнадно су проширивани и уграђивани. 
У цркви нису видљиви трагови сликане де-
корације. Данашњи иконостас је новији са 
иконама без веће уметничке вредности.

Звонара је саграђена у XIX веку и врло 
је занимљиве конструкције. Доњи деоје 
рађен од камених блокова до висине од два 
метра док је горњи део од дрвених хратсо-
вих греда. На врху звонаре је четворослив-
ни кров покривен ћерамидом. Укупна ви-
сина грађевине је преко десет метара. По 
народном предању звонара је подигнута по 
наређењу књаза Милоша Обреновића у част 
срећно окончаних преговора са Али Ма-
рашли пашом.206 Међутим, већ споменути 
попис из 1836. године нам јасно говори да 
предање није тачно јер те године црква још 
увек није имала ни звоно а ни звонару.

Конак и трпезарија су подигнути у XIX 
веку. По подацима из пописа из 1836. годи-
не можемо са великом вероватноћом да за-
кључимо да је бар конак те године довршен. 
Били су то значајни објекти, рађени у духу 
народног градитељства. Њихове дмензије, 
начин обраде и једноставна декорација ув-
ршћују ове грађевине у реди најзначајнијих 
остварења ове врсте у Србији.

БЕОЧИЋ

Беочић се налази на 43° 50’ 48” географ-
ске ширине и 21° 11’ 51” грографске дужине. 
Просечна надморска висина је око 210 м. 
Насеље се простире на површини од 2450 
ха. Припада му и засеок Ново Село. Кроз 
Беочић протиче Жупањевачка река. У њу се 
овде улива поток Бела Грача. Беочић лежи 
на метаморгитима (гнајсеви и микашисти) 
и мезозојским флишним творевинама.

Пољопривреда је главна привредна 
грана у Беочићу.

Ово је село више Ивковачког Прњаво-
ра, с обе стране река Надрљке и Црне Гра-
че. Реке не пресушују, а кад надођу не чине 
штету селу. Пије се бунарска и изворска 
вода. Извори су: Грача (у Бучју), Томицки 
Кладенац, Мићицки Извор и још неколико 
безимених.

206 Предраг Пајкић, “Ивковић”, у: Српска православна 
епархија шумадијска 1947 – 1997 – Шематизам, Кра-
гујевац 1997, 232

Места у сеоском хатару се зову: Церо-
вик, Јасик (брдо), Радосављева Коса, Ракина 
Коса, Ђурмановица, Граб, Гумниште, Вуко-
ве Ливаде, Клењак, Дрењачка Коса, Бако-
ва (брдо), Река, Влаховица, Градац (брдо), 
Врлетна Страна, Митров Клик, Летовишка 
Коса, Јаглин, Илине Козаре, Оштри Клик, 
Шарени Клик, Цветков Гроб (брдо), Церјак 
и Прљачка Коса. По хатару су измешане 
шуме, њиве, сенокоси, пашњаци, виногради. 
Изузетак чини само Дрењачка Коса, Бакова, 
Бучје, Влаховица и Градац, који су већином 
под шумом.

У Црној Грачи куће су мало збијеније 
него поред реке Надрљке. Дели се на Ново 
Село, Доњу Малу или Реку и Грачу. Махале 
су одвојене. Прво је насељена Грача, па после 
Река или Доња Мала и најпосле Ново Село. 
Село је добило име по манастиру Беочину. 
(По предању овај манастир је задужбина 
Немањића, па је порушен за време Тура-
ка. До 1903 године одржали су се цели зи-
дови без крова и кубета. Црква (манастир) 
је била у облику крста. Познавао се олтар, 
средина храма и паперта. У средини храма 
су на зидовима били лепо очувани ликови: 
св. Димитрија, св. Луке и св. Ђорђа. Свеци 
су били измалани у природној величини са 
отвореним књигама у рукама (изузимајући 
св. Ђорђа). По изради и боји били су врло 
слични свецима у манастиру Каленићу. Око 
храма је био град са дебелим зидом. Године 
1903 Беочићани су на темељу овога манас-
тира подигли малу, лепу и скромну цркву.) 
Старијег је постанка, али су се становници, 
према прилика, расељавали и досељавали, 
па зато има мало старинаца.

Беочиће има 159 кућа, 19 родова, 893 
становника.

Сеоска слава су Врачеви (летњи). Заве-
тине су Младенци (22 марта по н.к.), а цр-
квена слава Ваведење, када се купи велики 
сабор. – Гробље је код цркве, а ту је и чесма 
са врло добром водом, као и она у Ивковач-
ком Прњавору.

Беочић је имао 191 становника 1834 го-
дине, 386 у 1874, 465 у 1884, 1.023 у 1948, 467 
у 2002, и 364 у 2011 години, у томе 7 млађих 
од 5 година, уз просечну старост од 50,2 го-
дине.

Црква

Већ споменути акт од 11 септ. 1836. го-
дине у коме су означене нурије манастира 
Каленића, Љубостиње и Јошанице нам даје 
значајан да оперделимо нурије око Беочића 
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у то време. Манастир Јошаница имао је ову 
нурију: Манастир Јошаница: Црнча 29 к. 225 
д., Каленовац 8 к. 68 д., Д. Штинље 32 к. 217. 
д, Гор. Штинље 19 к. 126. д, Прњавор 7 к. 37. 
д.,  Мишевиће 14 к. 73. д., Лозовик 22. 136., 
Белућа 37 к. 211 д., Шуљковац 53. к. 333 д., 
Копачевац 7 к. 35 д., Шантаровац 37 к. 244 д., 
Бунар 25 к. 163. и Врба 16 к. 120 д.207

Храм Преподобне мученице Параске-
ве (Трнова Петка) озидан је 1902. године на 
месту где је постојала већа црква. Накнанд-
но је живописан од Јанка Брашића.208

Село је добило име по манастиру Бе-
очину који је, према предању, из времена 
Немањића. На месту овог манастира, који су 
по предању разрушили Турци, 1903. године 
подигнут је данашњи храм.209

Станоје Мијатовић је за овај храм забе-
лежио: „До 1903. године одржали су се цели 
зидови без крова и кубета. Црква (манастир) 
је била у облику крста. Познавао се олтар, 
средина храма и паперта. У средини храма 
су на зидовима били лепо очувани ликови 
св. Димитрија, св. Луке и св. Ђурђа. Свеци 
207  Ем. Ј. Цветић, Неколико статистичких 
податак о насељима у јагодинском окружју 1836 1839., 
Дело књ. 42 за 1907, Београд 1907, 240

208  Српска православна епархија шумадијска 
1947 – 1997 – Шематизам, Крагујевац 1997, 35

209  Археолошки споменици и налазишта II, 192

су били измалани у природној величини са 
отвореним књигама у рукама (изузимајући 
св. Ђорђа). По изради и боји били су врло 
слични свецима у манастир Каленићу. Око 
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Summary

CHURCHES AND MONASTERS OF SOUTH JUHOR

Th e paper gives a brief overview of the churches and monasteries of southern Juhor. atten-
tion, this time, was largely devoted to their history while less attention was paid to architecture, 
iconostases and paintings and this was left  for the next work. Th e paper discusses the following 
churches: St. Nikola in Svojnovo, St. Petka in Svojnovo, Ivković and churches in villages: Potočac, 
Obrež, Bačina, Suvaja, Pajkovac, Trešnjevica, Sekurič, Belušić, Beočić, Ibzenica ...

храма је био град са дебелим зидом.“210 Ст. 
Мијатовић наводи како је: „код цркве и че-
сма са врло добром водом“.211

Георадаром смо априла 2019. године 
потврдили да се димензије данашње цркве 
мање више у потпуности поклапају са  диме-

210  С. Мијатовић, Белица, Београд 1941, 111

211  С. Мијатовић, Белица, Београд 1941, 113

нзијама старе цркве тј да су бар темељи код 
обе цркве идентични. Шта је још од старе 
цркве сачувано тешко је рећи. У цркву су, 
мини георадаром, откривена три гроба - два 
одрасле особе и један дечји гроб.
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