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Галерија

Ученици се обрадоваше видевши Господа.
(Јн. 20,20)
Радујем се и ја са вама, божанствени ученици
васкрслог Владике. Са вама ће се радовати и
сви христоносни народи који су коначно видели
незалазну светлост светоносног дана
Васкрсења. Горе се радују триблажени зборови,
и анђели мира поју победну песму око престола
Цара Сила. Радује се доле и сам ад, сав сијајући
од светле појаве Сунца славе – Онога Који је
несрећним прародитељима донео незалазни дан
живота. Радује се светло одевена невеста Христова, Црква, и са
радошћу поздравља Женика који је изашао из гроба као из палате. И
сама Голгота не изгледа исто: била је грозно место жалости, а постала
славно место свеопште радости. Крст, копље, трнов венац, страшна
оруђа за мучење, боголепно украшавају славље Божанског Победника.
Гроб, некад жалосно место труљења, сада је живоносни двор
нетрулежности. Ране које су доносиле смрт, постале су извори вечног
живота. Ученици се обрадоваше видевши Господа. Обрадујмо се и ми
који славимо, и похвалимо богодану благодат славног васкрсења
Христовог.
Када су била закључана врата раја, из кога је човек изгнан, отворила
су се врата ада, кроз која је у свет ушла смрт, заједно са проклетством
и труљењем. Она је као тиранин завладала над несрећним људским
родом који је са напором и уз страдање носио тешки јарам и стално је
сопственим животом отплаћивао тај тешки дуг. Но, као што је Адам
сагрешио први међу људима, тако је он први морао и да умре. Ипак,
пре самог Адама умро је праведни и невини Авељ, кога је убио
завидљиви брат Каин. Зар не би било праведно да пошто је од Адама
почео грех, од њега крене и умирање, а не од Авеља? Браћо, свако је
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царство стабилно само онда, ако је засновано на праведности. Ако
царује праведност, и темељ царства је тврд, оно ће трајати вечно.
Напротив, царство је нестабилно ако је неправедно, ако му је темељ
климав и ако се одржава насиљем. Онда је његов крај близу. Наравно,
оно што је неправедно то је и нестабилно, и што је насилно то је
непостојано. А сада погледајте узвишено дело човекољубивог
промисла Божијег. Бог је допустио да не умре најпре Адам, који је
први сагрешио, што би било праведно, него невини Авељ. Дакле,
царство смрти је отпочело неправдом, зато му је и темељ колебљив.
Авељ не само да је први умро, него уз то и неприродном смрћу – њега
је убио брат. Царство смрти, које је отпочело неправдом, привукло
себи у помоћ још и насиље, па се зато тако приближило крају. Према
томе, у свету се зацарила смрт, али њено царство било je неправедно и
насилно, па стога и слабо и краткотрајно. Ево мисли Атанасија Великог:
"Да је Адам умро први, смрт би имала тврд темељ, јер би прво однела
онога који је сагрешио. Но, пошто је прво примила онога које је био
неправедно убијен, њено царство је нестабилно и слабо". Од самог
почетка се показало да смрт, иако је тиранин, ипак нема слободну
царску власт над људским родом. Из њених је руку исклизнуо Енох,
који је као жив узет у рај. Избегао јој је и Илија, који се на огњеним
колима узнео у небо. Илија је избавио од власти смрти сина удовице из
Сарепте, а његов ученик Јелисеј сина сунамке. А у последње дане
дошао је оваплоћени Син Божији, Господ живих и мртвих, страшни
истребитељ смрти, и показао јој је колико је слаба. Он јој је једном
речју одузео кћер Јаирову, која је већ била умрла, и као из сна
васкрсао ју је у живот. Одузео јој је сина удовице, када су га носили на
одру ка гробу, и пробудио га само додиром руке. Одузео је смрти и
Лазара, кога је ад већ четири дана држао у својим оковима, и само
једним позивом избавио га је од труљења. Отео јој је многа тела
упокојених светих које је ад држао толико времена и који су из
гробова изведени у живот. На крају, Господ је оборио тиранина,
умртвио је смрт и разорио њено царство када је трећега дана славно
васкрсао из мртвих. Сви ми Адамови потомци били смо као птице
уловљени у ту несрећну замку коју је смрт посвуда раширила. У исту ту
замку предао је Себе и Богочовек Исус примивши добровољну смрт.
Али он је Себе предао са Својом Божанственом силом, покидао је
замку и после Свог славног Васкрсења први се винуо на небо, те је тако
и нас избавио од власти смрти. Замка се сакруши, и ми се избависмо.
Помоћ је наша у Име Господа (Пс. 123,7‐8). Спасени смо, више нисмо
заробљеници смрти. Гледамо је и више се не плашимо њеног суровог
изгледа. До васкрсења Христовог смрт је била страшна за човека.
После Христовог васкрсења човек је постао страшан за смрт. Од
тренутка када је васкрсли Исус победио смрт, ученици Христови смело
је презиру. Међу мученицима јој се подсмевају чак су и мала деца и
девојке. То је дар васкрслог Владике и добитак од славног Васкрсења.
Христос васкрсе и смрт умртви. Христос васкрсе и уклони
пропадљивост. Христос васкрсе и засија бесмртност. Христос васкрсе и
врата раја опет се отворише. Где ти, смрти, жалац? Где ти је,
пакле, победа? (1. Кор. 15,55) Као смртници ми падамо, али као
бесмртни васкрсавамо. Затварамо се у тамницу мрачног гроба, али и ту
продире блажена светлост Владичиног васкрсења и оживотворава нас.
Чекамо смрт, али унапред видимо бесмртни живот, чији нам је залог
дало Спаситељево васкрсење. Христос воскресе!
Вишњи победитељу смрти, вечни Жениче душа наших,
Најбожанственији Исусе, Теби се обраћа језик мој, Теби се овога јутра
у молитви обраћа мој дух, ка Теби усмеравам и душе оних који ме
слушају. Овде, где сам посејао семе јеванђелске Твоје истине пошаљи
изобилну кишу Твоје Божанствене благодати, како би израстао плод
спасења. Прими, божанствени Логосе, моје речи, као мисаону жртву
која се приноси у славу Твог светог имена, за спасење моје грешне
душе и читавог овог сабрања. Јави се духовно и обрадуј нас светлошћу
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Твог славног Васкрсења. Ако чак и наиђеш на закључане двери нашег
срца, ипак прођи унутра, као што си кроз закључане двери прошао до
својих ученика, и удахни нам благодат Твог Светог Духа и и Твог
божанственог мира. Реци нам још једном: Примите Дух Свети... мир
вам (Јн. 20,22,19).
Беседе изговорене 1714. године
у славном граду Навплију
у саборној цркви најсветије Митрополије
Превод: Младен Станковић
Објавио ms у 08.28

Препоручи ово на Google-у
Ознаке: Илија Мињати

Нема коментара:

Поштовани читаоци
Током 19 година постојања
Преводилачке радионице Центра
за Православно‐хришћанске
предањске студије у Београду, из
ње је изашло око 120 наслова
преведених са 4 језика (руски,
енглески, црквенословенски и
грчки).
Уз књиге из наших библиотека
"Филокалија", "Котва" и "Предање"
ови преводи, углавном дела
Светих Отаца Цркве, објављивани
су и код других издавача, од којих
15 домаћих и неколико страних.
Највише наших превода да сада је
објављено у Библиотеци "Образ
светачки" Православне
мисионарске школе при храму Св.
Александра Невског у Београду (44
књиге), затим у издању
"Светигоре", Издавачке установе
Митрополије Црногорско‐
приморске (9 књига), манастира
Хиландара (6 књига)...
Такође, десетине наших превода и
ауторских радова штампано је у
црквеним часописима "Светигора"
(издање Митрополије Црногорско‐
приморске), "Хришћанска мисао"
(издање Хиландарског фонда
Богословског факултета СПЦ),
"Црквени живот" (издање ВДС
Архиепископије Београдско‐
Карловачке), "Жички благовесник"
(издање Епархије Жичке), "Свети
Кнез Лазар" (издање Епархије
Рашко‐Призренске), "Истина"
(издање Епархије Далматинске)...
Куповином наших књига помажете
рад Преводилачке радионице као и
ауторске истраживачке пројекте
Центра за Православно‐
хришћанске предањске студије.

Постави коментар

Новији пост

Почетна

Старији пост

Пријавите се на: Објављивање коментара (Atom)

Посетите највећи каталог православних
интернет презентација

predanje on BookCrossing

No recent activity.

Православни календар
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Такав подухват је српски превод
деветотомне Фотијеве
"Библиотеке", најдрагоценијег
дела византијске учене
књижевности које треба да буде у
целини објављено у року од 10
година (од 2015. сваке године
излазиће по један том)...

Библиотека ПРЕДАЊЕ,
књига 1. Последња
византијска Царица

05.02.2015
23.01.2015
Свети свештеномученик
Климент, епископ анкирски
Шести васељенски сабор
Свети Павлин Милостиви,
епископ нолански
Свети преподобни Јевсевије
Свети преподобни Мавсим
Сирин
www.crkvenikalendar.com

Друго издање. Царица Јелена
Палеологина (1364‐1450), Мајка
Константина XI, последњег
ромејског самодршца, и његовог
старијег брата и претходника на
престолу Јована VIII, српска
принцеза из породице Драгаш‐
Дејановић, директни изданак
светородне лозе Немањића, под
старост замонашена са именом
Ипомонија, готово шест деценија
седела је на константинопољском
престолу. У животу Византије била
је присутна у последњем и
најтежем периоду, када је
Источно Римско царство већ ушло
у други миленијум постојања. Ово
је прича о њој и о епохи у којој је
живела, испричана на основу
историјских докумената и
сведочанстава савременика (цена:
690 дин).

Бибилиотека
ФИЛОКАЛИЈА
Прво коло:
1. Свети Јован Шангајски, Житије и
Акатист
2. Старци Теодосије и Никодим,
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Светогорски молитвени дневници
3. Цароставник ‐ Свети Царски
мученици, Свети патријарх Тихон
Исповедник, Црква у катакомбама
4. Свети Пајсије Величковски,
Пољски кринови
5. Свети Јован Кронштатски, Мој
живот у Христу
Друго коло:
6. Света мученица Велика кнегиња
Јелисавета
7. Основе православног
богослужења
8. Исповест ‐ Свети Оци о покајању и
исповести, Припрема за исповест, О
чему говорити на исповести
свештенику
9. Свети Теофан Полтавски,
Духовник Царске породице
10. Свети Игњатије Брјанчанинов,
Изабрани Аскетски огледи
Треће коло:
11. Свети Инокентије Московски,
Путоказ за Царство Небеско
12. Свети Игњатије Брјанчанинов,
Писма монасима и људима у свету о
духовном животу

Књига 1. Свети Јован
Шангајски, Житије и
Акатист

Tврди повез, четврто издање.
Целовито житије светитеља Јована
илустровано фотографијама које
се код нас први пут објављују,
његове студије о православним
светитељима Запада и o историји
Руске Заграничне Цркве, такође
први пут преведене на српски
језик, и Акатист светитељу који је
написао његов ученик и духовно
чедо, јеромонах Серафим Роуз
(цена: 350 дин).

Књига 2. Старци
Теодосије и Никодим,
Светогорски молитвени
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дневници

Тврди повез, друго исправљено и
допуњено издање (прво издање:
Православна мисионарска школа
при храму Св. Александра Невског
у Београду, 2002). Монашки
молитвени дневници представљају
драгоцено руководство за оне који
желе да се упознају са уметношћу
над уметностима, молитвом
Исусовом. Често је судбина тих
дневника да пропадну и не постану
доступни православним
читаоцима. По милости Божијој то
се није догодило са молитвеним
дневницима знаменитих
светогорских стараца Теодосија и
Никодима које овде објављујемо
(цена: 390 дин).

Књига 3. Цароставник ‐
Свети Царски Мученици,
Патријарх Тихон
Исповедник, Црква у
катакомбама

Тврди повез, четврто издање.
Кроз паралелно излагање житија и
историјских докумената на којима
су она заснована књига говори о
подвигу светих Царских Мученика,
светог Патријарха Тихона
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Исповедника и о тајном животу
Катакомбне Цркве у Русији. Ово је
књига о пламеној вери,
непостидној нади и бескрајној
љубави и оданости... (цена: 390
дин)

Књига 4. Свети Пајсије
Величковски, Пољски
кринови

Тврди повез, четврто исправљено
издање (прво издање:
Православна мисионарска школа
при храму Св. Александра Невског
у Београду, 1997). Књига "Пољски
кринови" великог старца,
схимонаха и архимандрита Пајсија
Величковског један је од
најдрагоценијих бисера
православне светоотачке
литературе, по значају равна
ремек делима као што су
"Добротољубље", "Лествица",
"Казивања једног боготражитеља".
Обновитељ манастира, преводилац
и духовни писац, старац Пајсије се
са правом слави као препородитељ
светогорског и руског монаштва,
па и православног монаштва
уопште (цена: 350 дин).

Књига 5. Свети Јован
Кронштатски, Мој живот
у Христу

Тврди повез, четврто исправљено
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и допуњено издање (прво издање:
Православна мисионарска школа
при храму Св. Александра Невског
у Београду, 1996). Најлепша места
из двотомног дневника светог
Јована Кронштатског изабрао је
његов млађи савременик
свештеник Александар Јељчанинов
и систематски их распоредио
према областима: грех, људи,
свет, душа, вера и чудо, молитва,
Црква, Бог. "То је повратак духу
Светих Отаца ‐ каже о. Георгије
Флоровски ‐ и то не само као
историјској симпатији, нити кроз
подражавање, него кроз
обнављање или препород самог
светоотачког духа" (цена: 350
дин).

Књига 6. Света
мученица Велика
кнегиња Јелисавета

Тврди повез, треће издање. Света
Јелисавета ‐ немачка принцеза,
руска Велика кнегиња, а потом
монахиња и игуманија ‐ удостојила
се да мученички пострада за
Христа и прими непропадљиви
венац из руке свога Господа. Иако
се одликовала необичном
лепотом, имала славно име и
велико богатство, рано је увидела
да је све то сујета која брзо
пролази и у часу смрти се
развејава као дим, те да овај
кратки и непостојани живот треба
искористити на спасење ‐ кроз
љубав према Богу и људима,
православно исповедање вере,
очишћење срца, молитву и
чињење добрих дела. Јер управо
то је једино благо које ће душа
понети са собом после смрти
(цена: 350 дин).
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Књига 7. Основе
православног
богослужења

Тврди повез, четврто издање са
оригиналним ислустрацијама. У
овој књизи на једноставан и
прегледан начин објашњен је
поредак свих црквених
богослужења, посебно јутрења,
вечерња и Литургије. Она ће вас
упознати са православним храмом,
свештеним лицима и предметима,
богослужбеним књигама,
празницима и одговориће на многа
ваша питања, на пример: како се
саставља црквена служба за
одређени дан у години? Додатак:
Божанствена Литургија ‐ тумачење
светог Јована Кронштатског (цена:
350 дин).

Књига 8. Исповест ‐
Свети Оци о исповести,
Припрема за исповест, О
чему говорити на
исповести

Тврди повез, пето издање
(преводи појединих текстова из
ове књиге, који су претходно
објављени у часопису "Истина"
Епархије Далматинске, или у
зборнику "Ја Сам Пут, Истина и
Живот" Православне мисионарске
школе при храму Св. Александра
Невског у Београду, за ово издање
прегледани су и исправљени). "За
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подршку нашој немоћи и лечење
греховних рана које задобијамо
после Крштења, за подршку
светињи којом смо запечаћени у
светом Крштењу, Бог нам је
даровао Свету Тајну Исповести.
Овом Светом Тајном се обнавља и
поново успоставља стање које нам
даје свето Крштење" (св. Игњатије
Брјанчанинов). (цена: 350 дин)

Књига 9. Духовник
Царске породице ‐
Светитељ Теофан
Полтавски

Тврди повез, друго издање.
Светитељ Теофан Полтавски ‐
Нови Затворник, духовник
породице последњег руског Цара,
истакнути богослов и ректор
Санкт‐Петербуршке Академије,
био је уједно изузетан подвижник,
у духу великих светих Отаца.
Избегавши из Русије, настанио се
у Србији, потом Бугарској, да би
последње године провео у
потпуном затворништву, у
пећинама на обали Лоаре у
Француској. Књига садржи житије
светитеља Теофана, које је
написао његов ученик архиепископ
Аверкије Џорданвилски, и
изабране текстове светитеља о
верности предању, односу
хришћана и света, календару и
неопходности чешћег
причешћивања (цена: 350 дин).

Књига 10. Свети
Игњатије Брјанчанинов,
Изабрани Аскетски
огледи
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Огледи сабрани у овој књизи, по
речима њеног аутора, написани су
првенствено поводом питања из
области аскетике која су се
јављала међу монасима и
богољубивим хришћанима уопште.
Нашем времену својствена је
крајња оскудица благодатних
наставника хришћанског живота и
умножавање лажних учитеља.
Стога је за савремене хришћане
неопходно да се руководе
понајпре Светим Писмом и делима
светих Отаца Цркве. Објашњење
ове неопходности, као и начина
таквог духовног руковођења, чини
основну идеју "Аскетских огледа",
главног дела светог Игњатија
(цена: 150 дин; у припреми ново
издање).

Књига 11. Свети
Инокентије Московски,
Апостол Америке и
Сибира ‐ Путоказ за
Царство Небеско

Тврди и меки повез. Књига се
састоји из два дела. У првом су
описана путовања и подвизи
светог Инокентија, апостола и
просветитеља Сибира, Камчатке,
Алеутских острва и Аљаске, без
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сумње једнога од најактивнијих
хришћанских мисионара свих
времена. Други део књиге је
"Путоказ за Царство Небеско",
главно дело светитеља. Овај
катихизис написан је на алеутском
језику 1833 године, за
домородачко становништво
Алеутских острва која се простиру
од Камчатке до Аљаске. Убрзо је
преведен на руски и за кратко
време доживео 46 издања. Ово је
први пут да се у целини објављује
и на српском језику (тврди повез:
590 дин; меки повез: 450 дин).

Књига 12. Свети
Игњатије Брјанчанинов,
Писма монасима и
људима у свету о
духовном животу

Недавно се навршило 200 година
од рођења светитеља Игњатија
Брјанчанинова (1807‐1867). Његова
дела чине вредну библиотеку
намењену свакоме ко се
интересује за питања духовног
живота. У овој књизи, која почиње
Житијем светог Игњатија,
одабрана су писма светитеља са
најважнијим саветима о
практичном животу хришћана, како
монаха тако и људи у свету.
Посебно је значајно то што су
поуке светог Игњатија плод
његовог личног духовног искуства
и што је он, како сам каже, за
сваку недоумицу одговор и
упутство тражио код древних
хришћанских Отаца (цена: 250 дин;
у припреми је друго издање).

Библиотека КОТВА
1. Георгије Сфранцес, ХРОНИКА ‐
Пад Византијског царства
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2. Свети Марко Ефески ‐ Житије,
Дела, Служба
3. Седам стубова Премудрости ‐
Историја Васељенских Сабора
4/5. Свети Фотије Велики,
БИБЛИОТЕКА I‐II (у припреми)
‐ Јеромонах Серафим Роуз, Ово је
твој дом ‐ Житије и изабрани
текстови (распродато)

Књига 1. Георгије
Сфранцес, ХРОНИКА ‐
Пад Византијског
царства

Тврди повез, заштитни омот,
двојезично (грчки/српски).
Георгије Сфранцес је био
дворанин, великодостојник и
дипломата у служби тројице
византијских царева, Манојла II
Палеолога и његових синова,
Јована VIII и Константина XI
Драгаша. Посебно близак однос
имао је са последњим ромејским
василевсом Константином, с којим
га је од детињства везивало
блиско пријатељство, а потом и
кумство. Пред крај живота
Сфранцес се замонашио и саставио
ово историјско‐мемоарско дело у
коме приповеда о догађајима
којима је био сведок током
последњих пет деценија
постојања Византије, као и о паду
Цариграда и ономе што је потом
уследило. Сфранцесова "Хроника"
поседује приповедачку живост
романа, будући да он пише
једноставно и разумљиво, а уједно
представља један од главних
историјских извора за поменути
период (цена: 1.500 дин).

Књига 2. Свети Марко
Ефески ‐ Житије, Дела,
Служба
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Тврди повез, заштитни омот.
Свети Марко Ефески (1391‐1444),
један од великих Отаца и Учитеља
Цркве из њене византијске епохе,
прославио се одважном одбраном
Православља на Флорентинском
сабору. Попут древних богослова
који су исповедање вере
формулисали бранећи је од
различитих јереси, он је утврдио
Православље насупрот латинским
новотаријама. Када је папа
Евгеније IV обавештен да су сви
представници Православне Цркве
потписали акт о Унији и
прихватили римокатоличке
догмате, упитао је: "А Марко
Ефески?" Уследио је негативан
одговор и он је закључио: "Дакле,
ништа нисмо учинили". Тако је Бог
преко светог Марка спасао чистоту
апостолске православне вере. Зато
се овај светитељ с правом назива
"богомудрим и богоданим лекаром
и спасиоцем народа и Цркве
Православне, светитељем и
пријатељем Божијим" (цена: 1.300
дин).

Књига 3. Седам Стубова
Премудрости ‐ Историја
Васељенских Сабора

Тврди повез, заштитни омот.
Треће, исправљено и допуњено
издање (прво издање:
Мисионарски и духовни центар
манастира Хиландара
"Тројеручица", 1998). (цена: 900
http://predanjems.blogspot.com/2010/04/blogpost.html#more
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дин)

Јеромонах Серафим
Роуз, Ово је твој дом ‐
Житије и изабрани
текстови

Књига више није доступна
(садржала је животопис
јеромонаха Серафима Платинског,
сећања савременика на њега, као
и његова изабрана писма и чланке
који претходно нису били
објављени на српском језику).
Текстове о. Срафима из ове књиге
потражите под ознаком Серафим
Роуз или једноставно кликните на
корицу књиге.

Наше књиге можете да
пронађете у следећим
књижарама:
Андрићград (Вишеград, РС), ИЛИ‐
ИЛИ, ул. Младе Босне
Бања Лука (Р. Српска), РИЗНИЦА,
Јеврејска бб
Београд, АТОС, Нушићева 5
Београд, БЛАГОДАРНИК, Београдска
33
Београд, Књижара Богослов.
факултета, Краља Петра 2
Београд, Вазнесењска црква, Кн.
Милоша/Адм. Гепрата
Београд, ДЕЛФИ (СКЦ), Краља
Милана 48/Ресавска
Београд, ЗЛАТНО РУНО, Светогорска
24
Београд, ИНИЦИЈАЛ (САНУ), Кнез
Михаилова 35
Београд, КРУГ‐Боготражитељ, Иван
Бегова 7
Београд, Манастир Ваведење на
Сењаку
Београд, Патријаршијска књижара,
Краља Петра 5
Београд, Патријаршијска књижара,
Теразије 22
Београд, ПЛАТО, Кнез Михаилова 48
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Београд, Продавница СПЦ, Булевар
кр. Александра 20
Београд, Продавница СПЦ, Булевар
кр. Александра 26
Београд, Продавница СПЦ, Ресавска
27
Београд, Традиционална књига,
Крушедолска 1Б
Београд, ZEPTER book World, Кн.
Михаилова 42
Ваљево, Друштво Хиландар,
Пантићева 43
Велика Ремета Манастир, Фрушка
Гора
Врање, Књижара отац Јустин, Ивана
Милутиновића 26
Врање, Манастир Св. Прохор
Пчињски
Врдник, Манастир Нова Раваница,
Фрушка Гора
Врњачка Бања, Књижара и галерија
СЛОВО
Земун, БЛАГОСЛОВ, Загорска 10 б
Земун, РИЗНИЦА, Његошева 7
Зрењанин, Преп. Рафаило Банатски,
Светосавска 2
Ковиљ, Манастир Ковиљ
Крагујевац, Каленић, Саборна црква,
Кр. Александра 31
Крагујевац, Књижара Св. Ђорђе,
пешачка зона у центру
Краљево, Манастир Жича
Краљево, Манастир Св. Петка ‐
Стубал, Чукојевац
Краљево, ПДЦ Св. вл. Николај,
Карађорђева 3
Крушевац, ЈЕФИМИЈА, Топличина 13
Крушевац, Центр. магац. Епархије,
Косанчићева 21
Крушевац, Црква Лазарица
Лепавина (Хрватска), Манастир
Лепавина (Копривница)
Лесковац, ДПХ Свети краљ Милутин,
Трг Револуције 5
Лесковац, црква Оџаклија
Ниш, Књижара Св. цар Константин,
Душанова 48
Ниш, Књижара Св. царица Јелена,
Страхињића бана 1
Нови Пазар, Манастир Ђурђеви
Ступови
Нови Сад, БЕСЕДА, Пашићева 26
Нови Сад, ДЕЛФИ, Краља
Алеκсандра 3
Нови Сад, Лемијева књижара,
Алексе Шантића 23
Нови Сад, СОЛАРИС, Сутјеска 2
(СПЕНС)
Paris (France), Cathedrale de Saint
Sava, Rue du Simplon
Подгорица (ЦГ), Цент. магац.
Митроп., Храм Васкрсења
Пожаревац, Манастир Рукумија,
село Брадарац
Свилајнац, Миљков манастир, село
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16/21

5. 2. 2015.

Центар за православне предањске студије: Христос Воскресе!

Гложане
Сремски Карловци, КАИРОС,
Патријарха Рајачића 1
Сремски Карловци, Магацин ЕУО,
Влад. двор
Суботица, ПЛАТО, Трг Цара Јована
Ненада 2‐4
Toronto (Can), St Andrew Books Inc.
25 Henry St.
Требиње (Р. Српска), ВИДОСЛОВ,
ул. Краља Петра I
Требиње (Р. Српска), Манастир
Тврдош
Ужице, Манастир Рујан
Уранополис (Грчка), Књижара
Тројеручица
Херцег Нови (ЦГ), СВЕТИГОРА, Трг
Херцега Стјепана 15
Херцег Нови (ЦГ), СО, Трг Н.
Ђурковића 3
Хиландар (Грчка, Света Гора),
манастирска књижара
Чачак, СВЕТОСАВЉЕ, Драгише
Мишовића 71
Шабац, РИЗНИЦА, Цара Душана 14

Читаоци
Придружите се овом сајту
Google повезивање пријатеља

Чланови (49) Још »

Везе које
препоручујемо:
http://predanjems.blogspot.com/2010/04/blogpost.html#more
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Предањске студије (наша главна
презентација)
Дивна & Мелóди (слушајте музику)
Охридски Пролог (Светосавље)
Свето Писмо
The Fathers of the Church
Migne PG online
Sources Chretiennes
Myriobiblos
Patrologia
Водич кроз богослужења
Свето Писмо: читање за данас
Православна Енциклопедија (рус)
The Online Liddell‐Scott‐Jones Greek‐
English Lexicon
Старогрчко‐руски речник
Learn Greek Online
Богослов ‐ научни богословски
портал
Fr. Georges Florovsky Orthodox
Christian Theological Society
Агенда српских културних
манифестација
Документарна ТВ серија "Икона"
Православна берза (Живе речи
утехе)

Препоручите нас
пријатељима
Share this on Facebook
Tweet this
View stats
(NEW) Appointment gadget >>

Предање
Прати

+1
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Нађи нас на Фејсбуку

Предање
Свиђа ми се

Корисник
Предање поделио
је фотографија
корисника
Историја српског
поморства.
1 сат

Историја српског
1.728 особа каже да им се свиђа
Предање.

Листа блогова
Предање
Библиотека
ПРЕДАЊЕ ‐
*Библиотека
ПРЕДАЊЕ* 1.
Последња
византијска
царица ‐ књига о српској
принцези Јелени која је шест
деценија седела на
константинопољском престолу и
била ...
Пре 2 недеље

The Last Byzantine Empress
Битка код Ангоре ‐ Битка код
Ангоре – монголска
минијатура"...Бајазит је даље
појачао опсаду Константинопоља
http://predanjems.blogspot.com/2010/04/blogpost.html#more
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и сада се већ
свима чинило да је
Ромејима коначно
дошао крај. Ста...
Пре 3 недеље

Divna
Следующие
концерты: /
Upcoming
concerts: /
Наредни концерти:
‐ *САНКТ
ПЕТЕРБУРГ, 17 я**нваря 2015.
года*, Большой концертный зал
"Октя́
брьский", Лиговский просп.
6, начало в 19 часов:
"Крещенские вечера" ‐ К 1000‐
лет...
Пре 2 месеца

Укупно посета

102,660

Архива чланака
►
►
►
►
►
▼

2015
2014
2013
2012
2011
2010
►
►
►
►
►
►
►

(2)
(11)
(12)
(13)
(28)
(200)

децембар (11)
новембар (5)
октобар (8)
септембар (8)
август (16)
јул (16)
јун (24)
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► мај (23)
▼ април (17)
Основе православне вере
Кареја, Атос
Житије светог Серафима Саровског
Новости
Црноришчев светлопис
Свети старац Макарије Оптински,
РЕЧНИК СПАСЕЊА
Манастир Григоријат
Са Светим Оцима из дана у дан
Поглед кроз прозор
Из дела светог Теофана Затворника
Андреј Рубљов, Анђео ‐ минијатура
из Хитровог Јева...
Св. Игњатије Брјанчанинов, Поуке
Васкрс у манастиру Фенек
Свети старац Макарије Оптински,
РЕЧНИК СПАСЕЊА
Са Светим Оцима из дана у дан
Христос Воскресе!
Христос Воскресе!

► март (34)
► фебруар (21)
► јануар (17)

► 2009 (74)
► 2008 (39)
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