
XII страна КУЛТУРА 

НА ЦЕТИЊУ ОДРЖАН XVII ПРАВОСЛАВНИ ДЈЕЧЈИ САБОР ЦРНЕ ГОРЕ 

Будимо сви као дјеца 
Под CJlоrзном "Крст је СН

ла и 3Н8мење, крст је cnace
ње", на ЦетЈјЊУ је јуче одр
жан ХУН Православни лјечјн 
сабор Црне Горе, посвећен 
предстојећсм освећсњу Са
борног храма Светог Јована 
Владимира у Бару. Ова ма
нифестација. како преноси 
"СВе'Пlгора", окупнпаје преко 
1.500 мamtшана из СВИХ ирно
горских крајева. 
Сабор је почео Светом ар

хијерејском литургијом у Це
ТИЊСКОМ манастиру коју су са 
CвeurгeHCТВQM служили МИ

ТЈЮПОЛИТ ЛмфИЛОlнје н епи
СКОП ДИОКIТнјСКII Кнркщt. Ми
трополит је у бесједи 1(8330 да 
је Господ благословио дјецу и 
даје старији~.1З рекао да ако не 
буду као ,lljеца - неће вндјети 
царства небеског. 

- И онда је Господ зaJl'ЛИО 
н пољубно дјсцу. И Т8tro НС
преКИДНО, ево двще хиљаде 
roдина, Он грли и љуби дје
цу, 11 сву творевину Божју, 
све људе, сва створења. Али, 
најприје Господ грли дјецу и 
непрекидно опомиље нас ста

рије - пуcnrтe .цјецу да долазе 
к менн, рекао је митрополит. 

ВЛaдllка је подсјетио да је 
,Једно Ilаше свето ДIIjeтe", 
тац JYC11lH Ћелијскн говорио 
да ће иас пред Богом оправда-

ти дјеца ц wшјеће. Он је рекао 
да је Свети Петар Цетнњски 
као дијете од 12 ГОДlша дошао 
у Цетињскtl MaHBC11Ip и ту 
оство до С80је 85. године. 

- Жртвовао је себе за друге, 
без остатка. ИIlje друге жртво
вао себи. Свети Петар, који 

свештеиицима и вјероучитељима 

је рaдlЮ исто оно цrro је ра
дно Господ када се жртвовао 
за живот свијета, једно је од 
најљепwе дјеце које се рађа
JlО овјде, у Катунској нахији, 
у Цриој Гори. А ја бих рекао, 
иајљепше дцјете у то вријеме 
у читавој Европи, казао је Ам
филохије. 
Након лmyprије, И'Звође

IЬCM химие Сабора "крстим 
се ..... манифестација је свеча
но {Л'В()рена на платоу испред 

Цетињског маиастира. Ми

ТРОПОJllП је, отварајуl\и маии
фестацију. pekВO да је њero
вом срцу овај сабор најМlfЛијн 
у посљедњих 26 roдина, O'I'1<a
да сједн у трону Светог Петрв 
Цетињскога. ПОТОМ су малн
шани, под руководством сво

јих вјероучитеља, кроз IfI1IY, 
пјесму. рецитације, цртање ... 
показали своје энање из вје
роиауке. 

НаС'Ј)'пила су .цјеца И3 Под
горице, Бара, Виршuара, Па
штровића, Никwића, Бијеле, 

Котора, Бераиа, Мојковца, 
Будве, 3елеНИlсе, Радовића, 
Херцег Новог, Куча, Грбља, 
Спужа, Даниловграда, Бије
ЛОI' Поља, Баошнћа, Мељнна, 
Зете, Врањиис и Тивта. 
Гости овоroдишњег Сабора 

су Хор "Свети Николај Срп
ски" из Кикинде и Радмила 

Мишев, уред!!ик дјечјег про
"Рама Радија "Свети гора". 
На крају првог ДIIјела Сабо

ра проrnашен је вјероучитељ 
године. У поподневиом дије
лу манифестације органэован 
је квиз зиања И3 BjepottaYKe, 
који је посвећеи хиљaдyroди
шњици мученнчке СМрп! Све
тог Јована Владимира. КsИ3 је 
осмислио и њиме РУКОВОДИО 

епископ Кирило, а организо
вана је и ликовна радионица, 
којом руководи наСТОјатељица 
манастира Дуљево монахи

ња Ангелииа. Побједницнма 
квиза и најбољим учесницнма 
ликовне радионице уручене . 

су приroдненаграде. А..Ћ. 

ВЕЛИКИ ПОПУСТ У КЊИЖДРИ МАТИЦЕ СРПСКЕ У ПОДГОРИЦИ 

Кпасика, 6епетристика и наука за еуро 
Пoдroричка књижара Ма

тице српске - Друштва чла
НОМ у Цриој Гори је за ло
следњих десет даl1а веJlИI«)Г 

љeтtьeг попуста припремила 

посебно нзненађеље. Наиме, 

сто наслова најугледнијнх из
давача из Србије и окружења 
моту се купити за само један 
еуро. Међу књигама су бројна 
вријеnна дјела наше клаСН'Iне 
кљижеаности, али и савреме

не белетристике. Задовољии 
ПОIIУДОМ биће и они који се 
баве теоријом књижевиостн, 
нсторијом, публицистиком, 
pc.tIигијом ... 
Тако будући читаоцм мо!}' 

за еуор купити .цјела добри
це Ћосића (у туђем веку, Бо
санекн рат), Нелета Карајлића 
(Фајроит у Сарајеву), Слобо
дана Марковића (Моји буле
вари), Богдана Поповића (AII-

тологија нове српскс ""!'~"')' 
Ивана Мrot.-ур3инћа 
Смаил аге Чеигића), 
на Сремца (Вукадии и дpyrc 
приповетке), Јована Схерли
ћа (Студије и критике), Оска· 
ра Давича (Хана и друге пе
сме), Снма Матаауља (БaJroња 
фра Брне), Светислава Басаре 
(Изгубљени у С3..hlопослу-

зн, Дyroвечност), Селимнра 
Рaдynоаиhа СПО лицу ноћи), 
Миљеика Јерговића (Oraц), 
.lJs!aгor Вујачиhа (Разбојник и 
дијамант), Горчииа Стојано
внћа (Апокалипсо), Младена 
Марковиha (Разбијање кари
катуре), Саве Дамјанова (Срп
ски еротикан) .. 
Не треба заобићи ни дје-

па Милана Ракића (Песме), 
Оскара Давича (Хаиа и друге 
песме), Војислава Илнћа (Пе

сме), Бранислава НуиJl!ћа (На
родни посланик), Владнслава 
Пenroвиhа Диса (YтoruьeHe 

душе н последње песме), ЖИ
војина Павловића (Испљувак 
пун крви), Г. Ј. Маизарднса 
(Глобалнзација и универзал
ност), Боrдaна Кољеиови!'!а 
(Косово, Европа, демократи
ја), Игора Ma~ћ8 (Кај сте 
писали, бре? Шта сте иаписа· 
пи, бре?), Бориса Гројса (Стил 
Стаљин), Анте БаUlllћ а (Ан 
дрићево свјетло изнад пута), 
митрополита Амфилохија (у 
jarњeтy је СIIЗС), Апулеја (Со
кратов демон и бесједа о ма
гији) ... 
Акција траје до 10. септем

бра. 
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ОТВОРЕН 10. СТРИП ФЕСТИВАЛ 
У ХЕРЦЕГ НОВОМ 

Кутак испуњен 
животом и цртежом 
У градској галерији ,,Јо

сип Бепо Бенковић" свечаним 
отварањем прекеиноћ је по
чео јубиларни , десети Хер
цerнoВCKII стрнп фестивал. 
Манифестација са децеииј. 

ским ст8жом постала је сим
болични залог за окупљање 
савремених мајстора стрипа 
не само реГllоиа, аећ и Евро
пе. Стрипу у част а херцегиов
cl«)j н UPl lOгopcкoj кymypll IIa 
добробит, одржавају се .ОВИХ 
даиа занимљиви и ВрИЈеДlШ 

дани стрипа. Педесетак гости
ју, угледних мајстора цртања 
који су дошли из Србије, Хрв. 

тске, ХолаНДIlје, Велике Бри. 

таније н Црне Горе срДзчно 
су поздравили предстаВllИltи 

културних lIиституција. Међу 

њима је била 11 Тамара Леле
тмћ, секретар Секретаријата 
за културу Општнне Херцег 
Нови, који се свестрано зала
же да ово септеыбарско, ве!'! 
традиционалио сусретање 

осваја нове просторе нспо
љавања и дјеловања, а прије 
свега доприноси њеroвању и 

афирмацији стрила. На 0'I13a

рању, публику је Ilоодравио и 
Вмлнјам Снмп(он, в предста
вио се и са иеколико брзо ура
ђених радова . Сиипсои, који 
је права звнјезда фестивала 
поред осталих нс мање спек

тaкynарllИХ гостију, рекао је 
да друrn пут у пола године 

борави ов.цје, "urro значи да 
мн је било добро да се вратим 
оадје у ОIЮ мјесто које живи 
и сваки свој кутак испуњава 
живoroм". Он је изrnасио да 
је у времену цмвилизацијСI«)Г 
бума природна тежња да се и 
путем стрипа повежемо. 

- Зато сам се врarnо и то 

је дивно. Прије овог 0'tВЗр3-
ња имапи смо љетљу шетљу 

Херцег Новим и вlЩjелн како 
то све лнјепо изrnеда. Ов.цје у 
галерији прирерђеиа је једна 
сјајна Н31Iож6а која је и ме
Ile натјерала да rnenaM (воје 
радове. И ово дружење и по
четак су показали да су врло 

практични ови мањи фестива
ШI. Нема rnамура. Комуиицм
рате са РЗ3tIIlМ ЉУДIIМа, црта

те, дружнтесе. Не морају бити 
само профеСИОН8ЈЩи. Упозиа
вате те мале lIесвакидашње 

људе и то је оно што ме испу
њава' и мене и све моје колеге 
- каже Симпеон. Додаје да се 
овим послом професнонално 
бави, а да је иа овај фетивал 
дошао и да се забави. 

• Стр"" нема никаквнх пре
прека. Томе циљу и науму уда. 

pellH су већ поузда .. и темељи. 
То је показао и овај ваш први 
петак у сеrпембру који сте 
како сам сазнво узели за дан 

Херuегиовског стрип фести
вала на којем има за сваког по
неurro. Надам се да ће тако би

ти и у наредним данима нашег 

дружења - рекао је Симпеои . 
Изложбу су заједнички 

отворили Јouн Су6отиIi Н 
Не60јша Мандиli КОји су уз 
cnихара и стрнп upтача RИk:G
лу Ћурчкна из Херцег Новог, 
који је организатор фестива
ла, носноuи Ilporpaмa oвoro

дишње манифестације. ПО
cjCТ1loцн којн су бкли бројни 
вlЩjели су радове Симпсона, 
Мајка Колинеа, Игора Кор

пеље, Гиљерма Ортеге, 
Валтера Трона, Ммлора
да Вицаtl08нћа · М8З4!, Јаие 
Адамови6 . 
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