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И ДА СТАРОСТ БУДЕ ЛЕПА
И НАСМЕЈАНА У 2021. ГОДИНИ...
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РЕЧ УРЕДНИКА

ВЕСТИ

Драги путници и читаоци,
Знам да једва чекате да се заврши
ова година и да чекамо Нову.
Када имате много пролећа, имате
и много дочека нових година, нова
очекивања, нове планове, нове захтеве.
Први дочек Нове године у свечаној
сали Гимназије. Дочек нове године у
војсци се памти. Једне зиме дочек са
санкама на Златибору.

Министарка културе и информисања Маја Гојковић,
пирликом посете Чачка, од издавача Српског народног
календара добила је примерак књиге уз обећање да ће за
Божић добити и најновије издање књиге за 2021. годину.

Ако желите да путујете, онда
ништа на свету није тако далеко.
Једна Нова година у топлом Бразилу
на обали плаже Копакабана у Рио де
Жанеиру, први пут пробам и жабље
батаке… само пробам. Бразилско
национално пиће је кајпириња,
освежавајући коктел од лимете,
шећера и кашасе – ракије од шећерне
трске. Кафа бразилска. После вечере
одлазимо и газимо у море обучени у
бело и по њиховом обичају бацамо
цвеће у таласе.
Ово је била мучна година, са бригом,
и изгледа без снега.
Приводимо крају нови Српски народни календар са искреном жељом
да нам сване лепше сутра.
Чувајте се и насмесшите се молим....
Слободан Чворовић

Ускоро
Српски народни календар
за просту 2021. годину

Број 38

3
IN MEMORIAM

Никола Стојић

IN MEMORIAM

Милош Лукић

САДРЖАЈ

РЕЧ ИЗДАВАЧА
ЧИТАНКА ПОНОСА И ЉУБАВИ
ДЕСЕТ БОЖИЈИХ ЗАПОВЕСТИ
ХИМНА СВЕТОМ САВИ
КАЛЕНДАР
МОЛИТВЕ
УСНУЛИ У ГОСПОДУ
КРСНЕ СЛАВЕ У СРБА
ПРАВОСЛАВНИ РЕЧНИК
СРПСКА СВЕТИЛИШТА
СРБИ СВЕТИТЕЉИ
ПОВЕСНИЦА
ЗНАМЕНИТИ СРБИ
ГОДИШЊИЦЕ
ПЕСНИЧКА ЗАВЕШТАЊА
ЖИВЕО ЖИВОТ
НАРОДОУМЉЕ
НАСМЕШИТЕ СЕ, МОЛИМ
ЈЕЛОВНИК

О

вог децембра уснуо је у Господу Ника - Никола Стојић,
књижевник, један од најугледнијих сарадника Српског народног календара
Стојић је рођен 1930. године у Гучи,
Студије српског језика и књижевности
завршио је на Београдском универзитету. Радни век провео је у родном
месту - професор и директор Основне
школе и Дома културе, један од оснивача Културно-просветне заједнице Драгачева, Распеваног Драгачева и Драгачевског сабора трубача. Сарађивао је
у бројним листовима, часописима, и
електронским медијима. Учествовао
на научним скуповима. Потписује
преко 70 књига: поезије, духовног народног твораштва, монографије и лексикона. Заступљен је у више песничких
антологија и лексикона познатих личности. Превођен је на енглески језик.
Један је од оснивача и председник
скупштине Удружења самоуких сликара и вајара Драгачева.
Стојић је добитник најпрестижнијих признања за стваралаштво, међу
којима су: Вукова награда, Повеља
Културно просветне заједнице Србије,
Повеља Црвеног крста Србије, Повеља
општине Лучани, Орден рада са златним венцем и Повеља за животно
дело Удружења књижевника Србије.
Сахрањен је на гробљу Гротница у Гучи,
уз верски обред, прочитана је њему
посвећена песма песничког сабрата
Радована М. Маринковића.

Милош Лукић 1985-2020.

Д

ругар и сарадник Милош
Лукић преминуо у београдској
болници “Драгиша Мишовић” од
последица корона вируса.
Пристојан и пожртвован човек борио се с том болешћу чак
од почетка новембра и нажалост,
уз сву помоћ лекара, битку није
добио. Ми смо као заједница
свих новинара Србије изгубили
једног од најбољих представника ове професије, али пре свега
оданог, одговорног и несебичног
пријатеља, а сама јавност новинара из реда најбољих репортера у
Србији.
Милош је био дугогодишњи
сарадник и радник за скоро све
медије у Чачку и Моравичком
округу, а касније и националног
Фонета. Од октобра 2018. године
био је оснивач и власник новинске агенције МНА, с којом је
самостално извештавао, уједно
помажући свима нама када је било
најзахтевније и најтеже, одлазећи
на места и догађаје на које би мало
ко пристао да одлази, укључујући
и жаришта актуелне пандемије.

ИЗ АРХИВЕ...
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Iz ulice Kneza Milo{a do svetskih
sokaka i avenija...
Delhija, Pekinga, Bankoka, Honkonga, Tokija, Manile, Kaira,
u svetu Wu
Najrobija, Moskve , Osla, Lisabona, Rio De @aneira, Lime, Karaka-

Iz Ivawi~kog sokaka do Venecije, Rima, Londona, Pariza, Wujorka,
sa, Sidneja...

Ju`na Amerika
Pi{e: Slobodan R.
^vorovi}
^vorak

11.

Peru je prostrana latinoameri~ka zemqa, na obalama Tihog okeana. Geografski je uzdu`no podeqena na obalski deo, gde se
ra{irio glavni grad Lima
sa devet miliona stanovnika, planinski deo u kome su
ostaci starih civilizacija. Iza planina se pru`a zona Amazonije, xungle u kojoj
`ive plemena koja govore
vi{e od stotinu jezika.
Tokom sredweg veka, Peru je bio centar starog Inka Carstva stanovnika. O
bogatstvu Inka ~uo je istra`iva~ Francisko Pizaro,
koji 1531. godine, stigao u
zemqu koja je danas deo Perua. Inke su izgubili rat sa
mo}nijim [pancima, i carstvo Inka pada 1541. godine. Pizaro 1541. godine,
ubijen. Za slede}ih 300 godina, Peru je jedna od najva`nijih kolonija {panskog
carstva.
Dolazim u Limu glavni
grad Perua, koga zovu i
gradom kraqeva, sa `eqom da upoznam moderni,
ali i istorijski deo grada.
U Limi provodim samo
dva dana, odlazim u razgledawe Trga oru`ja sa
starim katedralama, sa
gradskom ve}nicom, svra}amo u manastir San Francisko, slikamo se na trgu
san Martin, a ko je `eleo
odlazio je u muzej zlata.
Glavni grad Lima, brzo
postaje najva`niji grad u ju`noj Americi.

Peru
Ipak zlato i srebro sa
Anda odlazi u {pansko carstvo, i Peru ostaje vrlo va`na kolonija.
Peru dobija nezavisnost
od [panije 1821. godine. Uz
pomo} susednih zemaqa, i
qudi kao Simon Bolivar,

{panski zemqovlasnici su
kona~no proterani, a [panija kona~no prihvata nezavisnost Perua 1879. godine.
Posle rata za nezavisnost
sledi rat sa Ekvadorom oko
me|usobnih granica, koje }e
se tek utvrditi 1999. godine.
Od 1945. do 1980., vojska
vlada Peruom. Drugom polovinom dvadesetog veka u
Peruu postoji zna~ajan terorizam i veliki problemi
sa drogom.
Slu`beni jezici u Peruu
su {panski i ke~uan, jezik
Inka.
Dvadeset osam miliona stanovnika `ivi u duhu tolerancije.

od lukija i vanavuana.
Nacionalno jelo je savi}i - sirova morska riba
ise~ena na kose re`weve i
potopqena u sok od zelenog
limuna gde odstoji pola sata, i onda se jede.
Restorani su pristupa~ni, dnevni meni ko{ta dva
dolara, a vo`wa taksijem
dolar i po.
Zbog vla`ne klime vino
je kiselkasto. Najvi{e se
pije doma}e loza pisko i
pisko sonar - koktel sa limunom, {e}erom, cimetom,
ledom i belancetom.
Dr`avni problem broj
jedan
je
siroma{tvo.
U glavnom gradu skoro
tre}ina stanovni{tva `ivi u favelama, naseqima
bez vode i struje, u ku}ama
od drveta, lima i kartona.
Voda se uzima iz cisterni,
a struja sa bandera - divqe.
U svetu bogatih moda su
parkovi oko
porodi~nih
ku}a.
Avionom
idem za Kusko,
razgledam ru{evine Puka
Pukara.
Kusko je
glavni
grad
istoimenog regiona u cen^vorak za dama}im stanovni{tvom za
tralnom Peruu
slikawe
na planinama
}em svih vrsta, mo`e da se Anda na 3416 metara nadnastavi pe~enom zelenom morske visine, i ima
bananom, ili ~ipsom od ba- 250.000 stanovnika.
nane, a da se zavr{i tortom
Kusko je sedi{te nadbiMe{oviti brakovi su ~esti, a ima se i {ta me{ati:
{ezdeset pet odsto domoroda~kog stanovni{tva, milion Japanaca, pola miliona Kineza, i isto toliko
`iteqa iz Afrike, i jo{
oko deset odsto stanovnika
evropskog porekla.
Izbor Fuhimori Alberta za predsednika, ~oveka
koji ima dvojno dr`avqanstvo, japansko i peruansko,
dovoqan je dokaz o nacionalnoj toleranciji u Peruu.
Peru je jedna od najjeftinijih zemaqa na svetu.
Za 30.000 dolara mo`e
se kupiti pristojna ku}a.
Dr`ava je stroga i kada se
mesec i po dana ne plati
ra~un za struju, odmah je iskqu~uju.
Osnovni sastojak hrane
je vo}e u raznim oblicima.
Obrok po~iwe ce|enim vo-
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Ma~u Pik~u je sveti grad
skupije i ima univerzitet,
a vi{e je od prestonice jer Inka koji se nalazi na najje prestavqao idealnu dr- vi{em delu isto~nih Anda,
`avu gde su svi bili ujedi- na padinama planinskog
lanca Urubamba, na visini
weni pod Bogom Sunca.
Odlazim na celodnevni od 2.350 metara koga ga je
izlet do ~uvene svete do- otkrio Amerikanac Hajram
line Inka reke Urubamba Bingam.
Ma~u Pik~u svedo~i o
na neobi~noj pijaci, u selu
Pisku kupujem majice i sli- vremenu veli~anstvenog
carstva Inka. Nakon osvajakam se sa prodavcima.
Nalazim mali internet wa teritorija, mo}na vojska
kafe i javqam se mojima .
Posle doru~ka, gde pijemo ~aj od
koke odlazimo do Oqanta `elezni~ke stanice i
vozom putujemo do Akvakalijentasa.
Nalazi se na
kraju Svete
doline.
Malim autobusom pewemo se ka vrhu
do svetskih
poznatih ru{evina Ma~u Inka sagradila je kanale
za navodwavawe i sisteme
Pik~u.
Ovo je polazna ta~ka za poplo~enih puteva, a gra|eposetu izgubqenom gradu vinari su sagradili tvr|ave, hramove i monumentalInka - Ma~u Pik~uu.
Grad je
bio prestonica carstva
Inka i obiluje spomenicima
iz
vremena Inka i kasnije
{panske kolonizacije u
gradu i okolini.
Originalni grad Inka, verovatno osnovan u
11.
veku,
Prodavci suvernira na Oqante
opqa~kao je
`elezni~koj stanici
Francisko Pizaro 1535. Postoje jo{ uvek ne kamene zgrade.
Danas arheolozi tvrde
ostaci Hrama sunca i Hrama
sun~evih devica. Oni se na- da Ma~u Pik~u nije bio grad
laze u dana{woj crkvi San- u klasi~nom smislu jer nisu
prona|eni ostaci biroto Domingo.
Zemqotres koji se dogo- kratske uprave, trgovine
dio 1950. uni{tio je mnoge ili vojnih utrvr|ewa.
Najverovatnije je gra|en
crkve i ku}e (90% grada).
Zidovi iz vremena Inka su kao carski posed i religijdobro podneli zemqotres, sko uto~i{te ili kao tajni
za razliku od kasnijih ceremonijalni grad.
Ostaci Ma~u Pik~ua
{panskih gra|evina.
Ostaci iz doba Inka i odaju carski stil Inka kakolonijalni centar grada kav se mo`e na}i i na drusu 1983. progla{eni Svet- gim mestima.
Sme{ten je usred bujne
skim nasle|em pod za{tivegetacije koju navodwava
tom UNESKO-a.
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reka. Grad ima oko dve sto- od{tete {to ga nema, ka`u
tine gra|evina sme{tenih da }e ga poslati.
Dolazimo u hotel Urupo terasama i raspore|enih
oko velikog sredi{weg tr- bamba. Luksuzni hoteli
ga. Grad je podeqen na uske imaju besplatan internet.
i izdu`ene ~etvrti koje Radomir mi pi{e {ta ramaksimalno iskori{}avaju di, a iz Agencije {ta se
prostor. Postoje i terase doga|a u ^a~ku.
Ve~eramo i umorni leizvan naseqenog dela koje
imaju kanale za navodwava- `emo u svojim bungaloviwe. Na visini u sredi{tu ma, samo je na{a grupa u
grada nalazi se granitni hotelu. Doma}in je mimonolit, koji je mo`da bio slio da nam treba dru`rtvenik, karakteristi~an {tvo i muzika, pa doveo
za Inke, a mo`da i opserva- orkestar, a od nas nigde
nikoga.
torija.
Zidine Ma~u Pik~ua izgra|ene su od
blokova kamena. Podatak
je
jo{
neobi~niji jer se zna
da Inke nisu poznavale to~ak ni gvozdeno oru|e, a analizom je utvr|eno da
su blokovi savr{eno izrezani u kamenolomima i da su se
zavr{ni radovi obavqali na samom gradili{tu.
Grad koji je 400
godina bio zaboravqen u andskoj pra{umi, ~ini se da je
bio napu{ten jo{ i
pre nego {to su carstvo Inka pokorili
[panci.
Iz ^a~ka na Ma~u Pik~u
Prema jednoj teoPoveo sam muziku kroz
riji, stanovnike je pokosio
sifilis koji je stigao iz ba{te, lupao na{ima na
Evrope, a ostalo je u~inio prozore, a oni spu{tali
roletne.
gra|anski rat.
Strah sam im prekinuo
Godine 2007. progla{en
je za jedno od novih sedam muzikom. Neobi~an prizor kada se otvaraju vrata
svetskih ~uda.
Sa ~u|ewem se vra}am i prozori, i onako u pixau hotel. O~ekujem da mi je mama svi se skupqaju kod
bazena. Divno januarsko
stigao izgubqeni kofer.
Onaj mali u kojem su bile no}no kupawe u Ju`noj
Americi.
majice za moju decu.
Rano ujutru iz Lime
Kupujem nove majice za
moju decu, ali i decu moje idemo za Bogotu, glavni
bra}e i sestara, gde oba- grad Kolumbije.
Ostajemo kratko, samo
vezno pi{e odakle su.
na aerodromu dok ~ekamo
Kofer mi jo{ nije sti- avion za Karakas.
gao, pla}aju mi 50 dolara
Nastavi}e se...

TURISTI^KA
AGENCIJA

IDITE U SVET IZ INATA
U NEKOLIKO RATA
Dubai
Prag, Atina,

^A^AK

Pariz, Be~...

032/22-26-23

Skijanje - Kopaonik, Bansko,

cvorak032@yahoo.com

Borovec...
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Загрљаји
Конкурс за суфинансирање пројекта за остварење јавног
интереса у области јавног информисања на територији града
Чачка у 2020. години

В

олим загрљаје који, чак и ако ништа не решавају, чине да разумемо
тешкоће и схватимо да нећемо лако
одустати...
Волим загрљаје који састављају
сломљене делове мене, који одводе
усамљеност и уносе радост. Јер када
нас снажно загрле чини нам се да
ћемо се распасти, али заправо нас ти
загрљаји састављају. Зато што постоје
загрљаји који стварају посебне везе,
пуне хармоније, који заустављају време...
Има оних који не желе загрљај или
говоре да им није потребан, али загрљај
је неопходан за било коју особу у неком
тренутку живота. Постоји много врста
загрљаја, колико и људи, ситуација и
веза, али сваки од њих нам шаље другу
поруку.

Чишћење душе
Били бисмо много здравији кад бисмо сви говорили о томе шта осећамо.
Психијатри би тад имали много мање
посла или би били потпуно укинути.
Људи треба да редовно чисте душу,
као што то раде са телом и кућом.
Кад би чистили душу, људи би лакше долазили до решења, не би се
осећали фрустрирано у ситуацијама
које им делује безизлазне, јер увек
постоји излаз.
Маја Волк

Загрљаји које лече
Каже се да кад год неког загрлимо
са задовољством, зарадимо један дан
живота.
Много пута загрљај је најбоља
терапија, јер нам може помоћи да се
осећамо јачим и да наставимо даље.
Загрљај је најбржи начин комуникације
са људима које волимо, јер говори много више од речи.
Спајање наших тела у загрљај нас
испуњава срећом, омогућава нам да
будемо стрпљиви и да се опустимо.
Осећајући се вољеним и способним

да енимо мир који нам пружа топлота загрљаја, додатно ојачавамо наше
самопоштовање.
У ствари, загрљаји нам омогућавају
да лакше пребродимо бол, да допустимо другима да схвате како се осећамо
и дозволимо себи да покажемо нашу
љубав и подршку.
Има толико загрљаја колико и тренутака...
Мали загрљај може обрисати много
суза, мала реч пуна љубави може нас
испунити срећом и мали осмиех може
да промени свет. Те мале ствари чине
наш свет и испуњавају га љубављу и
срећом...
Понекад је загрљај само физички,
резултат контакта два тијела, брз и
лаган. У другм случајевима, напротив, загрљаји су пуни емоција, у стању
да учине да експлодирамо и осетимо
неописиве емоције.
Затим постоје загрљаји душе, они
пуни најчистијих и најбољих намера...
кроз ове загрљаје схватамо да је мир
слободан и приступачан, јер саслушање
другог нас довршава и омогућава нам
да дајемо без размишљања то што ћемо
добити заузврат.
Загрлити живот је најбоља ствар
коју можемо учинити за наше емоционално благостање и за добробит оних
око нас. Ово се дешава јер загрљајима
нису потребне речи да кажу све, тако
да није неопходно да наша душа пати,
јер постоји загрљај за сваку тугу.
Загрлите...
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Будимо велики у делима,
а скромни у животу

ЈОШ УВЕК
ЧЕКАМ…

К

ад сам био мали једва сам чекао
да порастем. Говорио сам да имам
шест и по година. Чекао сам да кренем
у школу. Чекао сам да завршим основну школу. Чекао сам да завршим прву,
другу годину гимназије, чекао да напуним 18 година, да будем пунолетан,
да имам личну карту и да полажем
возачки испит. Чекао сам да завршим
цео економски факултет.
Путовао сам и када сам морао и где се
могло а и тамо где нисам морао, чекао
сам бродове и аутобусе…
Чекао сам једне године три дана на
аеродрому Сурчин на лет за Њујорк.
Чекао сам једну Нову годину са усамљеним људима у београдском биоскопу.
Чекао сам Нову годину у Бразилу када
су нам рекли да се обучемо у бело и да
бацамо цвеће у море.
Чекао сам да добијем сина. Чекао сам
да добијем унуке. Чекао сам да одем у
пензију.
Чекао сам ове године да изађем из
болнице. Чекам да се одштампају календари.
И овог децембра чекаћу Нову годину.
Пред поноћ поставићу неке шарене
тањире, плитке и дубоке које сам негде
купио. У рерну ћу ставити драгачевски
кромпир. Тако ћу сачекати Нову годину, извадити кромпир и на њега, из
ината, ставити сир и кајмак. Појешћу
из ината велико парче Дезерт торте.
Пожелећу себи радост а својој деци
која нису овде да не брину због мене
и своје деце.
Кад пођем да спавам пожелећу да
сањам како чекам пролеће.

Бојана Јакшић, председница
Кола српских сестара „Надежда
Петровић“ у Чачку. Наставила је
хумани рад великих српских жена.
Њено име везано је за црвени крст
Чачак, за добротворно удружење
„Надежда Петровић“, за удружење
„Стари град“, за Удружење неговање
традиције ослободилачких ратова 1912-1918, секретар Удружења
војних пензионера, удружења за
истину и правду, председница програма бриге о старима.
У време бомбардовања, ратних
разарања 1999. године Бојана је у
Чачку организовала и учествовала
у збрињавању избеглог становништва Хрватске и Босне. Пратила
је конвоје са прикупљеном помоћи
у Републику српску и на Косово.
За време катастрофалних поплава
Јаша Томић и Сечањ, одвезено је
више тона помоћи у храни, одећи и
хемији угроженом становништву.
Године 2007. Бојана Јакшић постала је председница Кола српских

сестара „Надежда Петровић“ у Чачку. За своје ангажовање и показане
резултате добила је низ признања.
- специјална плакета за једно од
најплеменитијих подвига 1998. године додељена у Скупштини града
Београда.
- Бојана Јакшић је добила преко
150 захвалница и повеља.
- добитник је децембарске награде за највише признање за допринос
напретка и угледа града Чачка.
Бојанин мото је: „Будимо велики
у делима, а скромни у животу“.
Новине, радио, телевизије,
портали са насловима: „Помоћ
вишечланим породицама Нововић
и Стевлић захваљујући фирми Суртекс из прељине“, „Трачак наде пред
зиму“, „Коло опет помогло
Вељовићима из Самаила“,
„Помоћ за угрожене, запослени у компанији Comtrade
уручили су 150.000 динара за
хуманитарне пакете свакоме
ко се обрати колу“ .
Донације можете оставити свакодневно од 8 до 13
часова у улици Цара Лазара
број 33. у Чачку.

ОТВОРЕНО ПИСМО

Дан Армије,
некад...
ЖЕЛИМ ВАМ

С

лужити војску значило је да
можеш да се жениш. Касарне од
Словеније до Македоније.
И сви устају и сви у строју и сви
једу исто и сви се радују одласку кући
.
Када дођу дани за растанак, тугују
и обећавају да ће се поново срести и
поново СМЕЈАТИ.
Кад дођу кући хвале се да су лако
прошли војску, заборављају хладноћу,
спавање у рововима, гађања, расправе
и понеку тучу.
Сећају се писама која су се ујутру
делила на збору.
Пакети су се отварали и одмах, али
баш одмах су поједене све ванилице,
обланде, одмах исечена пршута послата од куће. Тако је мени било у

Зајечару, кажу да је теже било у
Билећи а и у далекој касарни у
Словенији.
Отишао сам у војску у октобру а
већ дошао кући у новембру да узмем
телевизор за војску.
Некоме су писале девојке, мени
је ћерка Бојана, од неколико месеци,
дошла у посету.
Сада Бојанини синови неће служити војску, све је наопако.
Ове слике су моје, да син Радомир
види како су му оца поштовали и наградили.

2021.
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