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ПОКРЕТНИ ПРАЗНИЦИ

православни;

Трпод почпње 25. јануара.

Месне покладе 8. фебруара

Беле » 15. »

Тод. Субота 21. »

Цвети 29. марта

Вел. Петак 3. априла

Ускрс 5. »

Преполовен. 29. »

Спасов-дан 14. маја

Духови 24. »

Сви Свети 31. »

Задушнице 7 фебруара 23.

маја и 24. октобра.

римокатолпчкж :

Седамдесет-

ница 6. фебруара
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Цвети 3. априла

Ускрс 10.
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Брашанчево
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дан у понедељак 26. октобра. Божић у петак 25. децембра.
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ЈЛНУЛР — има 31 дан
— (СЕЧШ

ДАНП ПО СТАРОМ д. по новом МЕНЕ MEC.

Ч. 10бр. госп. Вас. В. н. г. 13Хиларпј е

п. 2 Сплвеетр папа рпм. 14 Фелнкс

с. 3 Малах. п Гордије с
15 Павле пуетињак

Недеља пред Просвјешченпјем. Гл. 6. Еванђ. васкрс. 9. на

лптург. апостол. зач. 298. Еванђеље Марково зач. 1.

н. 4 Еветатије арх.*) 16Марцело папа

п. бТеоп. п Теон. (Кр. д.) 17 Антонпје Посл. ч. 3

у. 6 Богојављењо 18 Прпска девој ка
у 4 с. 46

0. •7 Саб. Јов. Крстпт. 19Канхт

■ч. 8Георгпје п Емилпјан 20 Фабпј ан
м. по под.

п. 9 Му ч, Полиј евкто 21 х4гнпца девојка , Aipaa.

с. 10Григорпје еппскоп 22 Впкентиј е

Недеља no Просвјешченпју. Гл . 7. Еванђ. Васкрс. L0. на лп-

тургпјп апоетол. зач. 224 од пола еванђ. Матеја зач. 8

Н. ИПреп. Теодоспје 23 Венч. Марпјпно
п. 12Мученпца Татпјана 24 Тпмотпје Нов месец

у 13 Емпл п Стратон 25 Обраћ. Павлово 10 у 8 с. п

С. 14:Св. Сава I арх. срп.
26 Полпкарпо 24 м. пре

ч. 15 Павле Тпвејскп 27 Јов. Златотст под.лепо

п. 16 Часне верпге 28 Карло великп време

с. 17 Антонпје велпкп 5 29 Франц Салез

Недеља 32 Гл. 8. Еванђ. ваекре. 11. на лптургијп

зач. 285. Еванђ. Лукпно зач. 94.

апостол

Н. 18 Макс. Атан. п Кприл 30 Мартпна девојка

П. 19Макарпје Егппћанпп 31 Петар Нолас. Прва чет.

У. 20Јевтпмпје Велпкп 1 Фебр. Пгњат. 17 у 3 е. 32

с. 21Макспм псповеднпк 2 Сретење м. по n.

ч. 22Тпмотпје п Анастасије О Трипун н В. благо вре-

п. 23 Климент еп. анкпрскп 4'Веронпка xiе

с. 24Преп. матп Ксенпја 5 Агата

Недеља 33 Мптара п Фарпсеја (Трпод) гл. 1. Еванђ. ваекр.

1. на литург. ап. зач. 296, еванђ. Луке зач. 89.

Н. 25Грпгорпје Богослов
;

6 Седамдесетница
Пун xiec.П. 26 Ксеноф. п друж. 7 Ромуалдо

у 27 Прен. м. Ј. Златоуста 8 Пван Псповед. 25 у 7 е.

C. 28 Јеврем Спрпн 9 Аполонија 24 м. по п.

ч. 29 Прен. м. Игњ. Богон. 10 Сколастпка вејавица

п. 30 Be.i. Трп Јерарха 11 Еуфросина п мраз

с. 31Кпр u Јован врач.
12 Евлалпја





ФЕБРУАР ~ имл 28 дана — (ВЕЈШСД:

ДАНИ ПО CTAPOM Д. П0 НОВОЛ1 МЕНЕ AIEC.

Недеља 34 Блуд. Спна Гл. 2. Еванђ. васкр. 2., на лптург.

апостол зач. 13б. еванђеље Луке зач. 79.

Н. i
П- 2

У. 3

С. 4

Ч. б

П. 6

С. 7

Мученпк Трпфун
Срет. Господње

'

с

Спмеон Богопримац

Преп Пспдор

Муч. Агатпја

Вукол. en. смпрн..

Партенпје еп. (Зад.)

13 Катарпна
14 Валентпн

16 Анастасије

16Јулпјана девојка
17 Констација
18 Спмеун
19 Јулијана

Посл. чет.

2у 1 с. п 34

М. ПО ПОН.

ветар

Недеља Зб месопусна. Гл. 3. Еванђ. васкр. 3. на лптургпјп

апоетол зач. 140. еванђ. Мат. зач 106.

Н. 8

П. g

Јт

.ЧО

С. 11

Ч. 12

П. 13

С. 14

Сава П Архиеп. Срп. §)
Мученпк Нпкпфор

Муч. Хараламппје

Ђорђ. Крат. п Вл.

Мелетпје патрпјарх
Симеон Мироточиви

Авксентпје п Кпрпл

20 Елевтерпје
21 Елеонора
22 Петрова Слава

23 Пепељ Среда
24Матпја Апостол

25 Валпурга
26 Александар

Нов. мес.

8 у 8 е. u

40 м. у

вече мраз

Недеља бела. Гл. 4. Еванђ. васкр. 4, на лптург. апостол зач.

112. еванђ Мат. зач. 17.

Н. 1б

П. 16

У. 17

С. 18

Ч. 19

П. 20

С. 21

Ап. Онпс (Б. покладе)

Муч. Памф. (11. поет.) д

Теодор Тпрон
Лав папа

Апостол Архип
Лав. еппек катанскп

Тпмотпје (Тод. суо.)

27 Леандар еппекоп

28 Романус
1 Март Алопн

2 Спмплпцпје

3 Кукпгунда
4 Казпмир
5 Евсевпје

Прва четв.

16 у 12 с.

п 13 м. по

поноћп

мразовпто 1

Недеља нрва поста (Чпста) Гл. б. Еванђ. ваекр. 5, на лптург.

апост. зач. 329. од пола, еванђ. Јована зач. б.

Н. 22lIpor.i. Краљсвипе
П. 23 Полпкарп епископ

У. 241 п II обр. г. Јов. Kp.®
С. 2бТараспје патр. цар.

Ч. 26 Порфпрпје еппекон

П. 27 Прокоппје Декапол.
С. 28 Васплпје п ЈМарпна

6Фридолин 0

7 Тома пз Аквпна

8 Пван од Бога

9 Кирпл п Метод

10 40 мученнка

11 Ираклпје
12 Грпгорпје

Пун мее.

24 у 10 с.

i 28 м. пре

под. благо

i прпјатно

време

ф





ШАРТ - има 31 длн — (ОЖУЈАК)

ДАНИ ИО СТАРОМ д. по новом MEHE МЕС.

Друга недеља поста (пачиста) Гл. 6. Еванђ. васкр.6, на лптург.

апост. зач. 304 u 318. еванђ. Марка 7. п Јов 36.

"Н. 1 Муч. Евдокија 13 Розпна

П. 2 Теод. еи. кирин. 14 Матплда Пос. чет.

у ЗЕвтроп. Клеон. с 1б Лонјчш 3 v 8 е. 48

С. 4Преп. Гераспм 16 Кирјак. м. пзјутра
Ч. 5 Муч. Конон 17 Гертруда д. топло

П. 6 42. mv4. у Аморпјп 18Едвард н. хладно

С. 7 Вас., Јевр., Евген. 19 Јоспф заручнпк

Tpeha недеља поста (крстопоклона) Гл. 7- Еванђ. вас. 7. на

лптургпјп апост. зач. 311. еванђ. Марка зач. 37.

Н. ВТеофплакт еп. 20 Јоакпм

П. 9 40 муч. (Младенци) 21 Бенедпкт Нов. мес.

у 10Муч. Кодрат п др. g) 22 Октавпјан 10 v 9 с. 37
С. ИСофронпје патр. јер. 23 Впкторпн
Ч. 12‘Григорнје Двојеслов 24Гаврпл архангел

П, 13 Пренос м. Нпк. патр. 2б Бдаговести оолачно

с. 14 Преп. Венедикт 26 Кастул

Четврта недеља поста (средопосна) Гл. 8. Ев. васкр. 8. на

литург. апост. зач. 314 п 329. ев. Мар. 40 п Мат. 10.

Н. 1бМуч. Агаппје п др. 27Руперт
п. 16 Муч. Савпн п Троф. 28 Гунтрам Прва чет.

1 У. Г7Алексије ч. Божјп 5 29 Еустазиј е 18 у
8 с.

G. 18 Кирил арх. алеке. ЗОГвпдо пз Ареца 40 м. у

ч. 19 Хрисант и Дарије 31 Амос пророк вече

п. 20Јован п Сергије 1 Апрл.1 Хуго суснежица

с. 21Јаков еппскоп 2 Франц Паула

Пета недеља поста (глувна) Гл. 1 Еванђ. вас. 9, на лит. апост.

зач. 321. од пола п 208. еванђ Марк. 47 п Лука Зб

Н, 22 Свети Васплије 3 Цвети
П. 23 Нпкон п 200 учен. 4 Пспдор Пун мес.

у 24 3ахарије п Артемије у б Впћентпје 2б у 10 с. п

п

к
2б Благовестп

26 Сабор Ар. Гаврпла

6 Сикстус
7 Целестпн папа

19 м. увече

п. 27 Матрона п Теодое. 8 Дпонпспје киша

с. 28Преп. Нларпје (Л. суб.) 9Марпја Клеоп.

Шеста недеља поста (Цветна) Јутр. Еванђ. Мат. 83 на

литургпјп апоетол зач. 247. еванђ. Јов. зач. 41.

п. 29 Дветн 10 Ускрс.
п. 30 Јован Лествичнпк 11 Ускрш. поиед.

У. ЗГПпатпје, Јона мптропол. Р2 Јулије I папа





ЛПРШ1 — ПМА 30 ДАНА — (ТРАВАЊ)

ДАНП 110 СТАРОМ Д. ПО НОВОМ MEHE Х1ЕС.

С. 1 Марија егппћанка
с 13Херменегплд Посл. ч. 1

0. 2 Преподобни Тпт 14 Тпблфцпје у 3 с. 27

' П. 3|В(‘лики петак 15Анастаспја м. по п.

С. 4 Преподобни Јоспф 16Тл'рпбије кпша.

Недеља светла, на лптургијп апост. зач. 1. еванђ. Јов. зач.

1. На вечерњу еванђ. Јов. зач. 65.

Н. 5‘Васкрс. Хрпстово 17 Рудолф
П. бјВаскр. понед. 18Аполонпје
5. уВаскр. уторак 19Хермоген '?() ЛТ у R

С. 8 Апостол Продпјон Q) 20 Домицпла
лепо п

Ч. 9Мученпк Евпсихпје 21 Анзелм

П. ТОМуч. Терентпје 22Леонпдас
време

С. 11 Свм,ч. Антппа 23Адалберт

Недеља Томпна. Еванђ. васкр. 1. на литургпјп апост. зач.

14. еванђ. Марково. зач. 65. .

Н. 12Васплпје еп. парискп 24Ђурђев дан

П. 13 Свмч. Артемон 25 Евангелист Марко Прва чет.

У. 14 Мартпн папа рнм. 26 Клетус 17 у 3 с. п

С. 15{Аристарх п Трофим 27 Перегрпн 4 xi. у јут. |
Ч. 16 Аган. Прпн. п Хпја 28 Впталпс д.топло а

П. 17 Спмеон перспд > 29 Петар муч. н.хладно

С. 18 Јован уч. Гр. Дек. ЗО Катарпна сен.

Недеља Мпроноспца. Еванђ. васкр. 3. на лптург. ап
.

зач. 16.

евапђ. Марково. зач. 69.

Н.ТОЈован ветхопешчернпк 1 Мај Фплип

Д. 20Преп. Теодор Трпхпна 2 Анаетаспје Пун. xiec.

У. 21 Јапуарпје п др. ЗОбретенпје f 24 у 7 с. п

С. 22 Преп. Теодор Сикеот. Т Флоријан 33. xi. у

Ч. 23Ђурђев-дан бПпје V јутру вед.

П. 24Мун. Сава Стратпл. @ бЈован пз Дамае. п хладно

С, 25 Евапгел. Марко 7 Стаппслав

Недеља Раслабљепог. Еванђ. васкрс. 4. на литургп п апоет.

зач. 23. еванђ. Јов. зач. 14'

П. 26;Васплије епископ 8 Мпхапло

П. 27 Спмеоп срод. Госп. 9 Глпгорпје Назпјаипн 30 v 10 с.
У. 28Јаеон и Сосппатр 10 Днтоппн

36 м. у в.

кпша
С. 29 Ваеилије Оетр (Прен.) ИМамерто
Ч.;30|Ап. Јаков брат Јов. с 12 Паикрацпје

—ф





МАЈ - има 31 дан — (СВИБ1Њ)

ДАНП ПО СТАРОМ Д- по новом MEHE AIEC.

П. 1 Пророк Јеремпја

1 С. 2 Атанас. Александр.

13 Сервацпје
14 Бонпфацпје

Недеља Самарјанке. Еванђ. васкр. 7. на лптург. апост. зач.

28. еванђ. Јов. зач. 12.

Н. 3

П. 4

У. 5

С. 6

Ч. 7

П. 8

С. 9

Тпмотпје п Мавро

Муч. Пелагпја

Муч. Ирпна

Прав. п мног. Јов.

Муч. Акакпје

Еванђ. Јован G)

Пренос м, св. Нпколе.

15 Пспдор
16 Пван Непомук
17 Бр^уно
18 Венанцпје

19Спасов-дан

20 Бернарццш
21Константпн В.

Нов. МЕС.

8 у 1 с и 58

xi, по подне

кпша.

Недеља слепога. Еванђ. васкр. 8, на литургији апост. зач.

38. еванђ. Јов. зач. 34.

Н. 10 Ап. Спмон Зилот

П. ИКирил п МетОдије
У. 12 Арх. Никодим I.

С. 18 Муч. Гликерпја
|Ч. 14Вазнесен.е Господње

II. 1бПахомпје велпки

С. 16Теод. ос. п Јевр.

22

23

24

25

26

27

28

Јелена цар.

Дезпдерпје
Јованка

Гргур VII. п.

Фплпп 1.

Марпја Магд.

Герман .

Прва ч. 16

у 6 с. 14 xi.

по подне

кпша.

Недеља св, Отаца. Еванђ. васкр. 10. на лптургпјп апост.

зач. 44, еванђ. Јов. зач. 56.

Н.Т7

П. 18

У. 19

С. 20

Ч. 21

П. 22

G. 23

Апост. Андроник

Муч. Теод. п Петар
Свмч. Патрпкпје
Св. Стеван Пипереки

Цар. Кост. п ц. Јел.

Св. Јов. Владимир
Еп. Мпх. (Задушпице)©

29Духовн

ЗОДухов. понед.

31 Феликс I.

IJtuh Нпкод.

2 Еразмо
3 Клотилда
4 Квирин

Пун xiec.

23'у 3. 11.

XI. по под.

кпша.

Недел.а педесетнпце. Еванђ. јутрење Јов. зач. 65, на лптург.

апост. зач. 3, еваиђ. Јов. зач. 27.

Н. 24Дух. (св. Тројнце)
П 25Д.ухоп. понедељак

У. 2бДухов. уторак

С. 27 Свмч. Терапонт
Ч. 28Нпкпта епс. халкидон.

П. 29Муч. Теодоспја

С. ЗОПреп. Нсакпје д

i 5ЈСв. Тројпца
6 Нороерт
7 Роберт
8 Медардо
дБрашапчово

10Маргарпта
11Варнава

Посл. чет.

30 у 7 с. 5

xi. пз јутра

ведро и

лепо spexie 1

Недеља. 1 свију светпх. гл

апост. зач. 33,
.

8. Еванђ. васкр. 1. на

еванђ. Мат. зач. 38.

лптург. 1

Н. 31 Ап. Јермије (П. пок.)

�

12 Васплпд

Ф





ЈУНИ — ИМА 30 дана - (ЈШПАЊ)

ДАНИ ПО СТАРОМ Д- по новом MEHE MEG. !

П. 1 Муч. Јустпн (пост.) 13 Антон п.
Нпв мег'

У. 9 Нпкпфор патр. цар. 14 Васплпје В.
7 у п р

С. 3

Ч. 4

Муч. Лукилпјан

Мптрофан патр.

1б

16

Витус
Бено

м. у јутру

олуја п

град.
П. б Доротпје еп. тирски 17 Рајнер
С. 6 Впсарион, Текла 18 Марцелпн

Недеља 2. Глае 1. Еванђ. васкр. 2. На лптург. апостол зач.

81 од пола, еванђ. Мат. зач. 9.

Н. 7 Теодот еп. Мар. S) 19 Герваспје
П. 8 Теодор Стратплат 20 Флорентпна Прва чет.

У. 9 Кирил арх. алекс. 21 Алојзпје 1б у б с б4
С. 10 Тпмотпје еп. прускп 22 Павлпн

Ч. 11 Вартоломеј п Варнава 23 Спдонпја
м. ујутру

П. 12 Онуфрпје, Петар 24Лвањ-дан лепо в.

С. 13 Мученица Акилина 2б Проепер

Недеља 3. Глас 2. Еванђ. васкр. 3, на литург. апост. зач. 88,

еванђ. Мат. зач. 18.

Н. 14Пророк Јелиспје 26Јеремпја прор.

11. 1бКц. Назар (Б. д.) 5 27 Владпслав краљ Пун мес.

У. 16 Чудотворац Тпхон 28 Лав II папа 21 у 10 с.

С. 17 Псм., Ман. Савел. 29Петров-дан п 12. м.

Ч. 18 Муч. Леон., Ипатпје 30 Спом. Навлов у вече

П. 19 Јуда брат Гоепод. ГЈулп Теобалд киша

С. 20 Методије еп. патар. 2:Похођ. Богор.

Недеља 4. Глас 3. Еванђ. васкрс. 4, на литургији апостол

зач. 93. еванђ Мат. зач. 2б.

Н. 21 Муч. Ју лпјан тар. @ 3 Анатолпј е

Н. 22 Евсевије еп. самосатскп 4 Удалрико Посл. чет.

■

х '. 23 Муч. Агршшна б Кирил п Метод 28 у б с.

С. 24гожд. Јос. кр. (И. д.) 6 Исаија пророк 42 м. п. п.

Ч. 2б : Муч. Февронпја 7 Вилиоалдо лепо

11. 26 Преподобни Давпд, Јов. i 8 Кплпј ан време.

С. 27|Преп. Сампсои 9 Впкториј а

Недеља б. Глас 4. Еванђ. васкр. б. на литургијп апостол

зач. 103, еванђ. Мат. зач. 28.

Н.|28 Нренос м. Кира и Јов. с 10 Амалпј а

П. ЈАп. Петар п Павле 11 Ппје I напа

У. 30 Сабор 12 апостола 12 Хај нрих





ПШ — ПМА 31 дан — (СРПЛЊ)

ДАНП ПО СТАРОМ д. по новом MEHE MEC.

С. 1 Врач. Кузман п Дамјан 13Маргарпта
ч. 2 Полаг. хаљ. Богор. 14Бенавентура
п. 3 Муч. Јакпнт 15 Растанола апостак

с. 4 Андрпј а арх. крпт. 16 Марпја

Недеља 6. Глас 5. Еванђ.

зач. 110.

васкр. 6, на литург. апостол

еванђ. Мат. 29.

њ 5 Атанаспје атонски 17Алексиј е

п. 6 Преп. Спсој велпкп @ 18Арнолд Нов мес.

У. 7Тома и Акакије 19Арсеније
6 у 8. с 47

с. 8 Вмч. Прокопије 20 Плија пророк

ч. 9Муч. Панкрацпје 21 Данпло пророк
у вече л.

п. 10 45. муч. у Нпкопољу 22 Марпја Магд. време

с. ГђЕуфемпја, Олга 23 Аполпнарпје

Недеља 7. Глас 6. Еванђ. васкр. 7. на лптургијп

зач. 116, еванђ. Мат. зач. 33.

апостол

н. 12 Прокло п Иларпје 24 Хрпстпна Прва чет.

14 v 2 с 40
п. 13 Cađop арх. Гаврила 25 Јаков апостол

У. 14 Апостол Акпла 26 Ана
м. по под.

кпша а за
с. 1б Кпрпк п м. Јулита 27 Пантелпја
ч. 16 Свмуч. Атпноген 28 Пнокентије I

тпм л

п. 17 Марпна (огњ. Марпја) 29 Марта
време.

с. 18 Јакинт п Емплпјан 30 Абдон

Недеља 8 св. отаца. Глас 7. Еванђ. васкр. 8 на литургпјп

апост. зач. 334, еванђ. Јован. зач. 56.

Н. 19Макр. с. Васплпја Вел. 31 Пгњат Лојола
II.20 Нророк Илпја @

1 Апг. Ч. Вер. Пун мес.

у 21 Спмеон п пр. Језекпљ 2 Порцијункула 20 у 5. с 30

G. 22 Марпја Магдалена 3 Стеван м. у јутру
Ч. 23 Трофпм и Теофил 4 Доминпк лепо но

П. 24 Муч. Хриетина 5 Марпја снежна ветровпто

С. 25 Успенпје св. Ане 6 Преображење

Недеља 9. Глас 8. Еванђ. васкр. 9. на литург. апост. зач.

128, еванђ. Мат. зач. 59.

н 26 Јермолај, Параскева 7 Кај етан

п. 27 Великомуч. Пантелејмон 8 Кпрпјак Посл. чет.

У. 28 Прохор и Нпканор с ■ 9 Роман 28 у 7 с п

с. 29 Муч. Калиник 10 Лаврентије 13 м. у в.

ч. 30 Мати Ангелина 11 Сузана кпша.

п. 31 Јевдоким (покл. Госп. ) 12 Клара





ЛВГ7СТ — пма 31 дан — (К0Л0В03)

ДАНП ПО СТАРОМ д., по новом MEHE МЕС.

С. 1 Налаз. f (Макав.) пост 13 Хпполпт

Недеља 10. Глас 1. Еванђ. васкр. 10, на лпт. апост. зач.

131. еванђ. Мат. зач. 72.

Е. 2 Краљев-дан 14Евсевпје
П. 3 Исак., Далм., Фауст 1б Вел. Госпођа Нов. мес.

У. 4 7 деце у Ефесу 16 Рокус б v 11 с. 34

с. бМуч. Евсигније 17 Лпберат пре под.

ч. 6 Преооражење 18 Јелена цар. ведро п

п. 7 Муч. Дометпје 19 Лодовпк лепо време
с. 8Емплпјан п Мпрон 20 Степ. кр. угар.

Недедља 11. Глас 2. Еванђ. васкр. 11, на литург

зач. 141. еванђ. Мат. зач. 77.

апостол

н. 9 Апостол Матпја 21Францпска
п. 10Архпђ. Лаврентпје 22 Тпмотпје Прва чет.

у. ИЕупло п Сосана 23 Фплпп 12 у 9 с.

G. 12 Фотпје п Анпкпт 5 24Бартоломпј е 32 м. у в.

Ч. 13 Макспм Нсповеднпк 2б Генезпје ведро но

П. 14 Пророк Мпхеј 26 Самуило ветровпто

С. 1б Усп. Бог. (В. Госп.) 27 Јоспф

Недеља 12. Глас 3. Еванђ. васкр. 1, на лптург.

зач. 158. еванђ. Мат. зач. 79.

апостол

н 16Пренос убруса Госп. 28 Августпн

II. 17 Мпрон, Страт п др. 29 Усејекновење Пун мес.

У. 18 Муч. Флор п Ловро 30 Роза
19 у 1 с

с. 19 Андрпја Стратпл. л- 31 Рајмунд
50 м. по п.

ч. 20 Пророк Самупло 1 Септ. Егпдпје
11. 21 Апост, Тадпја 2 Антоније лепо време

с. 22 Муч. Агатоник 3 Рајмунд

Недеља 13. Глас. 4, Еванђ. васкр. 2, на литург.

зач. 166, еванђ Мат. зач. 87.

апостол

Н 23 Муч. Луп 4 Розалпја
п. 24 Свмуч. Евтпх 5 Впкторпн Посл. чет.

•V. 25 Ап. Вартол. п Тпт 6 Захарпја 26Гу 11 с.

с. 26 Адријан п Наталпја с
i Регпна 51 м. пре

ч. 27 Преп. Ппмен 8 Мала Госпођа под. лепо

П. 28 Мојспје Мурпн 9 Горгониј е време.

с. 29 Усјек. гл. Јов Крст. 10Нпкола

Чедеља 14. Глас 5. Еванђ. васкр. 3, на лптургпјп

зач. 170, еванђ. Мат. зач. 89.

апостол

11 ЗОСабор Срп. Проевет. 11 Аврам праотац

п. 31Полаг. појаса Богор. 12 Гвндо





СВПТЕММР — ИМА 30 ДАНА — (РУЈАН)

дани по станом ii Д. I по новом : МЕНЕ МЕС.

: у. 1Симеун Столпник 13 Маврпкпје
с. 2 Муч Мамант 44 Крстов-дан

llUil лсс.

4 у 1 с. п

10 п м.

по поноћи

ч. ВЈоаникИ. п. патр. срп. 1б Нпкодпм
п. 4 Вавила en, п Мојсеј 3) 16 Људмила
с. б Захарпја u Јелпсав. 17Хплдегарда

Недеља 1б. Глас 6. Еванђ. васкр. 4, на литург. апостол

зач. 176, еванђ. Мат. зач. 92.

н. 6|Муч. Евдокспје 18 Тома

п. 7Муч. Созонт. 19 Јануарпје Прва чет.

у. 8Гожд. Бог. (М. Гос.) 20 Евстахпј е
11. у 3 с.

с. 9 Јоакпм и Ана 21 Матеј Еванг.

ч. ЈО Мпнодора п Мптродора 22 Маврпцпје
39 м. у јут.

п. 11 Преп. Теодора j 23 Текла л. време

с. 12 Свмч. Автоном 24 Руперт

Недеља 16, пред воздвиженијем, гл. 7. Еванђ. васкр. б, на

лпт. апост. зач . 215. еванђ. Јов. 9.

Н. 13'Сатнпк Корнплпје 2б Клеофае
П. •14розд. чес. (Кр. д.) 26 Кипрпјан Пун мес.

у. 15 Вмуч. Нпкпта 27 Косма п Дамјан 18 v 19р
С. 16Вмуч. Еуфпмпја 28 Већеслав краљ

Ч. 17 Софпја u 3. њ. кћерп 29 Арх. Мпхапло
10 м. по п.

п. 18;Отац Евменпје © 30 Јеронпм кпша.

с. ,19 Трофим и Саватије ГОктоб. Ремпгпје

Недеља 17. по воздвпженпју. Гл. 8. Еванђ. васкр. 6, на лпт.

апоет. зач. 203. еванђ. Марка зач. 37.

Н. 20 Вмуч. Евстатиј е 2 Леодегарпје
п. 21Апостол Кодрат 3 Кандпд Посл. чет.

у !22 Фока п пр. Јона 4 Францпск, С.
2б у 7 с.

С. 23 3ачеће Јов. Крстптеља 1 б Плацпд

Ч.ј24 Симон краљ првов. 6 Фидес
11 _|. м. у л.

П.ј 25 Преп. Еуфросшшја <с 7 Јустина променљ.

с. ЈбјСмрт Јована еванг. 8Брпгпта

Недеља 18. Глае 1. Еванђ. васкр. 7, на лптургијн апост.

зач. 188, еванђ. Лукпно зач. 17.

Н.ј:27'Муч. Калистрат 9 Дпонпепје
п. 28 Преп. Харптон .0 Франц, Борђ.
у ђ29 Киријак от. (Мпхољ д.) |11 Нпкаепје
С. 1ЗОГрпгорпје пз Арменпје 12 Макспмплпјан





ОКТОБАР — има 31 ДАН — (ЛИСТОПАД)

ДАНИ ПО СТАРОМ д. по новом МЕНЕ МЕС.

Ч. 1 Покров Богород. 13,Коломан

п. 2 Кппр. п Јустина 14Калист

с. 3 Дионис. Ареоп. ; G) 16 Терезпја

Недеља 19. Глас. 2. Еванђ. васкр. 8, на лнтург. апостол

зач. 194. еванђ. Лук. зач. 26.

н. 4 Стеван Штпљановпћ 1б|Галус
п. 5Муч. Харптпна 17 Хедвпга Нов мес.

У. бАпостол Тома 18 Еванг. Лука 3 у 1 е. 37

С. 7 Сергије и Вакхо 19 Фердпнанд м. по

Ч. 8 Преп. Пелагпја 20 Фелпцпјан пон. вет.

П. 9 Стеван деспот 21Урсула п хладно

С. 10Муч. Евламппје 22 Кордула

Недеља 20 св, отаца. Гл. г 1. Еванђ. васкр. 9, на литургпји

апост. зач. 834 еванђ. Јов. зач. бб.

Н. ИАпостол Фплип 23 Пван Каппстран
П. 12ЈМуч. Пров п Тарах 24Арх. Рафапло Прва чет.

У. ISKapno п Паппла 2б Хрпсант 10 у 10 е.

јс. 14Ilpen. М. Параск. 26 Амадеус 9 м. пре п.

ч. 1б Јевтпм п Лукпјан 27 Влоренцпје хладно п

п. 16 Муч. Лонгпн 28 Спмеун п Јуда ветровпто

с. ГТПророк Осија ® 29 Евсевпја

Недеља 21. Глас 4. Еванђ. васкр. 10, на лптургпјп апостол

зач. 100, еванђ. Лук. зач. 8б.

Н. 18Евангелпст Лука 30 Клаудпје
П. 19Пророк Јопљ 31 Фолфганг Пун мес.

У. 20 Артемпје 1 Нов Овп Светп 17 у 1 с. 18

С. 21 Преп. Иларпон 2 Задупшпце м. по пон.

ч. 22Аверкпје еппскоп 3 Хуберт облачно п

п.

с.

23 Јаков брат Госп.

24 Муч. Арета п д. (Зад.)

4 Карло Бором
б Емерпх

хладно

Недеља 22. Глас б. Евађ. ваекр. 11, на литург. апост. зач.

220. еванђ. Лук. зач. 83.

Н. 2б|Марк. и Мартир с 6 Леонард
П. 26 Вмуч. Димнтрпје 7 Енгелберт Посл. чет.

У. 27 Мумеппк Неетор 8 Готфрид 2б у 3 с. 27
C. 28 Арсен. архиеп. ерп. 9 Теодор

Ч. 29 Аврампје, Анастаспје ШТрпфун
П. 30 Милутин, краљ срп. Л Мартпп en. променљ.

С. ‘31 Стахпје п Амплпје 12 Емплпјан





ШШШ — iima 30 дана
— (СТУДШШ)

ДАНП ПО СТАРОМ д. по новом МЕНЕ МЕС.

Недеља 23. Глас 6. Еванђ. васкр. 1, на лптург.

зач. 21 б, еванђ. Лук зач. 38.

апостол

Н. 1 Врач. Кузм. п Дамјан
П. 2Акпнд. п Автон. @

•

v . 3 Обн. хр. св. Ђурђа
С. ЛЈоанпкпје велпкп

Н. бГалакт. п Еппстпм

П, 6 Павле арх. Царпгр.
С. 7.33 муч у Мелптинп

13 Станпслав

14 Венерада
15 Леополд

16 Отмар
17 Грпгорпје
18Роман

19 Јелпсавета

Нов мес.

2 у с. 20 м.

по подне

ведро.

Недеља 24. Глас 7. Еванђ. васкр. 2, на лптург.

221 п 305. еванђ. Лук. 39 п 51.

апостол

П. 8Сао. Арх. Мпх.
5

П. 9 Онпспфор п Порфпр
У. 10 Ераст, Олпмп п др.
С. 11 Стеван Дечанскп
4. 12 Јов. патр. алек.

П. 13 Јован Златоует
С. 14Ап. Фплпп (Б. покл).

20 Фелпкс

21 Ваведенпје
22 Цецплпја
23 Клпмент

|,24|Хризоген
25 Катарпна
26 Конрад

Прва чет.

8 у 6 с. 5

м. у в. му-

тно п обл.

време

Недеља 25. Глас 8. Еванђ. васкр. 3, на лптургпјп
зач. 334 еванђ. Лук. зач. 53.

апостол

Н. 15Муч. Гурпје (Пост)
П. 16Еванг. Матпја (£•■

У. 17 Грпгорпје еппскоп

С. 18 П.татон п Роман

Ч. 19 Пророк Авдпја
П. ЗОГрпгор Декаполпт
С. 21 Вход. Вог (Вав.)

27 Впргп.тпје

;28Состен
29 Сатурпн
30 Апостол Андрпја

1Дедем. Елпгпје

2 Јовијана
3 Франц Ксавер

Пун мес.

16 у 5. с.

39 м. у јут.
облачно п

х.тадно.

Недеља 26. Глас 1. Еванђ. васкр. 4, на литургпјп
зач. 229. еванђ. ЈГук. зач. 66.

апостол

11. 22 Апостол Фплпмон

П. 23Амфил., Алексан.

■У. 24Вл1ч. Катарпна £

С. 25 Клпмент папа

Ч. 26Преп. Алпмппје
П. 27 Јаков Перзпјанац
С. 28 Пспов. Стеван новп

4 Варвара
5 Сава

6 Нпко.та

7 Амвроспје
бЗачеће Богор.
9 Леокадпја

10 Јудпта

Посл. чет.

24 у 11 с.

5 м. пре

подне хл.

кпша.

Недеља 2 1 . Глас 2. Еванђ. васкр. 5, на лптург. апостол

зач. 258, еванђ. Лук. зач 71.

| f, 29 Муч. Парамон
П. ЗОАпоетол Андреја

Ф

11Дамас
12 Евла.тпја

Ф





ДЕЦЕШБЛР - имл 31 дан — (ПРОСИНАЦ)

: ДАНИ ПО СТАРОМ д. по новом AIEHE МЕС.

у 1 Пророк Наум 3) 13 Луција
Нов мес.

1 у 12 с.

43 м. п. п.

С. 2Цар Урош срп. 14Сппрпдон
ч. 3 Пророк Софонпје 1б Прпнеј
п. 4Вмч. Варвара 16 Аделапда

с. б Сава освећенп 17 Лазар

Недеља 28. Глас 3. Еванђ. васкр. 6, на.литургији апост.

зач. 233 и ЗЗб, еванђ. Лук. 71 п 24.

н. бСв. отац Никола 18 Грацпјан
п. 7 Амвроспје еппскоп 19 Игњатије Прва чет.

у_ 8Преп. Патаппје д
20 Хрпстпј ан

8 у 4 с. 21
с. 9 Зачеће Богородпце 21 Апоетол Тома

4. 10Јован деспот 22 Зенон У ЈУТРУ

П. 11Данпло ступнпк 123 Впкториј а снег.

С. 12 Св. Сппрпдон 24Адам и Ева

Недеља 29 праотаца. Глас 4. Еванђ. васкр. 7, на лпт. апост.

зач. 2б0, еванђ. Лук. зач. 76.

Н. 13Евст., Авкс. (Матерпце) 2бБожић
п. 14 Тирс, Левкпје 2бСв. Стеван

16 у 12 е! у ПбјМуч. Елевтерпје 27Еванг. Јован

с. 16 Пророк Агеј § 28 Невпна деца понпћтт ве-

ч. 1 < Пророк Данпло 29 Тома цпископ
дро п хл.

време.
п. 18ЈМуч. Севаетијан 30 Цар Давпд

с. 19 М. Бон., Дан. арх. ерп. 31 Сплвеетар I.

Недеља 30 св. Отаца пред Рождеством Глас 5. Еванђ. васкр.

8, на лпт. апостол зач. 328. еванђ. Мат. 1.

Н. 20Нгњатпје Богонос.ац “ 1Јан. 1899 г Н. r.

п. 21 Муч. Јулијана 2 Макарије Пос, чет.

1 у. 22 Вмуч, Анастаспја 3 Геновева 24 у 7 с.

с. 23 10 муч. (Туцин дан) 4Тптус еппскоп 39 м. пре

! Ч. 24Муч. Евг. (Бадњи дан) с б Телесфор подне

јП.
с. 1

-брожд. Хрпстово

26|Сабор. Богор.

бТри краља

7 Луцпј ан

мраз.

Недеља 31 n'o Рождеству. Глас 6. Еванђ. васкр. 9, на лпт.

апост. зач. 200 и 1 1 . еванђ. Мат 4 и 83.

H.l 27|Св. Стеван. Архиђ. 8 Северпн ' Нов мее.

п. 28 20 хпљ. мученпка i 9 Јулијан
31 у 2 r*

У
-

с’
29 14 хпљ. деце

ЗОАнпспја мученпца

10Павле пустињак

11 Хпгин
23 м. ноћу
благо вр.

Ф

i4 -
Љ

31 Преп. Меланпја 3) 12Ернест





ДАНИ, У КОЈЕ СУ РАДЊЕ ЗАТВОРЕНЕ ЦЕО ДАН

1. у све недељне дане;

2. на Ђогојављење (6 јануара), Св. Сава (14 јануара), ITpo-

глас Краљевине (22 фебруара), Велики ттетак. Caacoe дан ,
Видов-

дан (15 јуна), Даи рођења Краљева (2 августа), Преображење

(6 августа) Ваведење (21 нов.) п Први дан Ђожиба.

У остале празнпчне дане, којп by у овом календару оз-

наченп црвенпм словпма, радње п дућанп затварају се са.мо за

вре.ме с.тужбе Ђожије у v/ркви.

ДРЖАВНЕ СВЕТКОВИНЕ У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

Краљевпна Србпја славп;

22. фебруара ,
као дан ступања на престо Његовог Велп-

чанства Краља A ленхандра I. п што је тога дана проглашена

Србпја за Краљевпну ;

Цвети, као дан, када је Кнез Милош Оареновиб подпгао

устанак на Турке;

15. Јуна, као дан, када се чпнп помен свпма борцпма,

пзгпнулпм у ратовпма за веру п отаџбпну;

2. Авгусша,
као дан, рођења Његовог Велпчанства Краља

Алексаидра I. п

30 Августа
,

као и.мен-дан Његовог Велпчанетва Краља

Александра I.

СЛАВА (КРСНО ИМЕ) ЕКОНОМСКИХ ЗАВОДА У СРБИЈИ

1. фебруара,
Св. Трпфун, слава Школе за впнодеље п во-

ћарство у Букову код Неготпна:

23. Априла, Ђурђев-дан, слава Ратарске школе у Краљеву:

29. Јуиа, Петров-дан, елава топчпдерске економпје.

30. Октобра, Св. Краљ Мплутпн, слава српског пољо-

прпвредног друштва (првп пут прослављена 1897. год.).



АЛЕКСАНДАР I

ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ НАРОДНОЈ

КРАЉ СРБИЈЕ

РОЂЕН 2. АВГУСТА 1876. ГОД., СТУПИО НА КРАЉЕВСКИ ПРЕСТО

22. фЕБРУАРА 1889. ГОД., МИРОПОМАЗАН НА КРАЉЕВСТВО

У ЖИЧИ 20. ЈУНА 1889. ГОДИНЕ, ПРОГЛАСИО СЕ ПУ-

НОЛЕТНИМ I. АПРИЛА 1893, ГОДИНЕ.

КРАЉЕВИ РОДИТЕЉИ

ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉ

МИЛАН
РОЂЕН 10. АВГУСТА 1854. ГОД., ПРОГЛАШЕН ЗА КНЕЗА СРПСКОГ 20.

ЈУНА 1868. ГОДИНЕ, ПРОГЛАШЕН ЗА КРАЉА СРБИЈЕ 22. фЕБРУАРА
1882. ГОДИНЕ, АБДИЦИРАО НА КРАЉЕВСКИ ПРЕСТО У КОРИСТ

СВОГА СИНА 22. фЕБРУАРА 1889. ГОДИНЕ.

ЊЕНО ВЕЛИЧАНСТВО КРАЉИЦА

НАТАЛИЈА

РОЂЕНА 2. МАЈА 1859. ГОДИНЕ.



ЦРКВЕНА УПРАВА

АРХИЕПИСКОП БЕОГРАДСКИ И МПТРОПОЛИТ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

МИ ХАИЛ .

ЕПАРХИЈСКП АРХИЈЕРЕЈ ЖИЧКИ

САВА.

ЕПАРХИЈСКИ АРХИЈЕРЕЈ ТИМОЧКИ

МЕЛЕНТИЈЕ.

ЕПАРХИЈСКИ АРХИЈЕРЕЈ НИШКИ

ИНОКЕНТИЈЕ.

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ И ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА

АНДРА ЂОРЂЕВИЂ.

РЕфЕРЕНТ ЦРКВЕНИХ ПОСЛОВА

Тодор Петковић.

епископи у миру:

Димитрије, саветник у пензији.

Никанор, епископ жички у пензији.



Читаоцима

Признати се мора, да су календари данас једина још.

књига наша, која највпше продире у масу нашега народа.

То су увидели свп мисаони људи наши, и зато кален-

дарска књпжевност наша данас, не само напредује, већ

као самостална чињеница почиње н да се грана и на

сзоје гране посебне; и тако имамо и календаре искљу-

чиво за пољопривреднике, за школе, за судство, иче-

ларе и т. д.

Једна врста ноуке оскудева у свима овим кален-

дарима, на име; религиозно-моралне поуке. Да би ма

и најмање понунили ову иразнину, ми смо се иодухва-

тили. да учинимо један само више него смео иокушај.

- Читаоци имају сада у рукама »Жичу«, која хоће

иоред иривредне садржине из пера наших признатих

стручњака по могућности да иружи и свештеиству и

нашем иароду религиозне-моралне поуке.

Да овај покушај буде од оне кбристи по наш ре-

лигијски и морални живот народни, какав замишљају по-

кретачи »Жиче« зависи од нашега свештеиства и учи-

тељства и свију иријатеља наше свете цркве, и моралиог

напретка народног.

»Жича«. на ирво место доноси слику Поглавара

свете Цркве наше; а у будуће доносиће слике и живо-

тописе свију заслужних наших' Архијереја и свештеника

оба реда, како би тиме сачували од заборава многе

заслужне служиоце светога олтара, који су и својим

животом и радом били од користи ио нашу св. Дркву
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и Отаџбину. ¥ томе ће нас руководитп једпно ин-

терес св. вере и Цркве.

Понављамо, од другова нашпх, свештенпка, једпно

завпсп, да пстрајемо у овоме раду, а мп нећемо жалпти

нп труда нп времена, да што успешнпје одговорпмо

ономе цпљу, којп смо истаклп прп покретању овога

предузећа.

ОКТОБРА 1897. год.

Краљево.

Дим. К. Михаиловић

СВЕШТЕНИК.

Драгутин Димитријевић

"БАКОН.



Михаил
АРХИЈЕПИСКОП БЕОГРАДСКИ И МИТРОПОЛИТ СРПСКИ

У реду најзаслужнпјих спнова ове земље за свету

Цркву и Православље наше, нема сумње, заузима прво

место Његово Високопреосвештенство господкн Ммхаил,

архијеппскоп београдскп н Мптрополит Краљевине Србпје.

Ми смо малени, да говоримо о раду и заслугама

Впсокопреосвећеног Мптрополпта г. Михаила, о њему

ће да говори Исторпја, када томе буде време; а колико

прпзнања п поштовања ужпва Узвишенп Поглавар у

нашој Домовини, то се је видело приликом прославе

Његове четрдесетогодишњпце Архипастпрске службе,

када је сва наша штампа, гласила свију политпчкпх

странака, поздравпла седога јубплара најтоплијим при-

знањем и за обилну службу Његову светој Цркви, чи-

стом нашем Православљу, нашој сиромашној црквеној

књижевностп, којој је Он поставио сталан и чврст темељ

п ову обогатио толиким својим радовима. А име и рад

Узвпшенога Поглавара прослављено је како у Београду,

тако у целом православном и словенском свету. Томе

су доказ толике многобројне нестпгке из пајудал.епијих

крајева Српства, свете Русије, северне Амерпке и осталпх

држава п крајева света.

Петрдесет н трп годнна навршило се је како је Он

с малим прекидом као Поглавар српске Цркве служио

свохме роду и својој Отацбинп. Служећп верно и одано

св. Цркви послужио је верно и одапо Српству и нашпм
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народшш идеалпма, и данас с прпмерном ревношћу

све то врши са пуно младалачког одушевљења п пстрај-

ности.

Мп му желпмо, да још дуго послужи светој српској

Црквп, своме Краљу п својој Отаџбпнп; јер носпмо уве-

рење, да му се у редовима српскога духовенства неће

наћи достоЈан следбенпк. којп ће брод цркве српске про-

вестп с таком мудрошћу п опрезношћу кроз толпке

мучне мене нашега државнога жпвота, како је то умео

Високопреосвећенп г. Мпхапл, а да се очува п углед

наше св. вере п впсоко одржп достојанство наше св.

Цркве. Жеља нам Је само, да пожпвп бар толико, да

впдп очпма својпма остварену п ону своју мпсао, за

коју Је тако псто неуморно радпо, а п данас непрекпдно

радп: да впдп Србију уједпњену. Српство јако п морално

п физпчки, да се као једна народносна Једпнпца одржп

п очува у велпкој културној п нацпоналној борбп на-

рбда, супрот вековнпм велпким непрпјатељпма нашпм.



ЗНАЧАЈ ВЕРЕ У ИСТОРИЈИ СРПСКОГА НАРОДА.

Давно је то било, кад српски народ свим жаром

племенпте душе своје, прпгрлп веру Христову и постаде

брат по вери осталим народима науке Христове. Тај

догађај беше један од најзнаменптијих догађаја за бу-

дућност његову. Прпмањем хришћанства на словенском

језику, српски народ потпуно се обезбеди од покушаја

других странпх народа да га претопе у своју народност

п натуре му веру на свом језику. После тога, за њ не

само не беше опасности да ће га сасвим нестати, већ

гата више брзо се осети благодетни утецај вере на др-

жавни живот његов. С јачањем и ширењем хришћан-

ства упоредо се јавља у њему и тежња да се ослободп

туђинске власти и образује једну снажну п уједињену

државу. Покушаји на стварању такве државе чињени су

впше пута, али да се она у потпуности оснује стајаху

многе препоне на путу. Прва од тих препона беше за-

себан племићски живот српског народа, што показује

да он тада још не беше довољно дозрео за правплан и

уређенп државни живот. Осим тога и саме земљописне

прилике и околнн спољни ненријатељи чињаху му ве-

лике сметње у томе. Тек с појавом Пемањином српски

народ успе да оснује једну такву државу п од тада

отпоче да живи новим животом. Стеван Немања беше

мудар и побожан владар и као такав умео је правилно

да схвати значај вере и цркве по државни живот једног

народа. Зарад тога, чим је ступио на владу одмах је неу-

морно почео да зида манастире и цркве, а све то

чињаше у тој намери да свој народ запоји једнаком и
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правом вером Христовом п као таквог прпбере га око

себе. Таквим радо.м Немања је стекао безгранпчну л.у-

бав свога народа п народ под његовом снажном ру-

ком за кратко вре.ме. успео је да оснује себн државу.

Та држава беше основана на доста јаком верском је-

дннству српског народа, а таквом основу поред Нема-

њина рада највише допринесе рад спна његова познатог

просветитеља н учитеља нашег св. Саве. Светн Сава јавља

се у срећном тренутку баш кад младој српској државп

требаше човек његова ума и побожности. X почетку

свог државног жнвота сваки народ н.мао је да искуси

много непрнлнка и недаћа, па такав беше случај и са

српскнм народом. До правнлног развитка свог, млада

српска држава морала је да претрнн још много непрн-

лнка, које више пути доведоше у пнтањесам опстанак њен.

алн за срећу њену, на челу њену стајаху два човека,

два рођена брата којн узајамннм световањем н помагањем

умедоше мудро све те непрнлнке отклонитн. Један од те

двојпце беше н Св. Сава. Њега само нровиђење одреди

да по смртн очевој с много већом радљпвошћу наставн

рад његов око утврђења хришћанства у српском иароду,

и буде мудрошћу својо.м десна рука брату Стевану у

државннм пословнма. За српски народ и младу српску др-

жаву он је много урадио како на црквеном тако на просве-

тном и државном пољу. Али нема сумње, да му је нај-

важнпје дело што је српској државн израдпо црквену

самосталност п тиме јој отклонно једну од највећнх пре-

пона правплиом развптку њеном. После тога српска др-

жава беше самостална држава н у полнтичком н у црк-

веном погледу и као таква могаше се слободио развијатп.

Зидање манастпра н цркава, које је мудрп Стеван

Немања ревносно отночео. прихватпли су после њега сви

српскп владаоцп п подпзањем новпх задужбина давали

су впдљнве знаке велнке оданостп своје према српској

црквн. При томе раду некнма од њих, онако нсто као
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и Немањп. вазда су лебдели пред очпма пптереси срп-

ске цркве п српске државе, а неки су то чпнили или

пз велпке побожностп пли из поштовања према Немањи

и спну .његовом св. Савп. Било једно или друго, на тај

начпн пзмеђу државе и цркве брзо је произишла она

тесна веза, која је за све врехме српског државног жи-

вота постоја.та и највпше допринела да се у српском

народу дубоко укоренп хришћанство. Свештенство тада

заузе угледпо .место у држави и знатно учешће у др-

жавнпм пословима, а владаоцп поред световних послова

својих велику брпгу п старање свакада посвећиваху и

српској цркви. С проширењем граница државних они

шпре п веру п свуда у завојеванпм земљама подижу

сјајне п велелепне задужбпне задобијајућп на тај начин

све впше свештенство за себе, а преко њега и љубав

пародну. Отуда пм углед у држави непрестано расте, п

парод понет велпкнм одушевљењем према својим вла-

даоцима а запојен правом веро.м Христовом, проноси

п своје II њпхово име на далеко. А колпко је у томе

успео најбоље нам сведочп сјајно доба пајзиаменптпјег

владаоца српског цара Душана Силног. Тада и држава

и црква дођоше до врхунца.

11.

После сјајног периода српског државног живота

долази перпод опадања. Тај период почиње одмах по

смрти цара Душана а завршује се битком косовском

кад српскп народ пзгубп царство своје. После тога српски

народ живљаше још неко вре.ме државнњм завпсним жп-

вото.м, па најзад п то изгубп и остаде и и

без владара. Од тог вре.мена њему би суђено да буде роб

јачем непријатељу Турчпну п да у ропству тугује за про-

палохм сјајном прошлошћу својохм. То ропство беше ду-

готрајно и хмучно, и као такво грозило је српском на-

роду опасношћу да га са свим пестане. Бесан и тиранпн
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по крви п нарави непрпјатељ га бесомучно гоњаше на

сваком кораку п одузе му све што имађаше од вредностп

па на послетку дрзну се да п у светпњу његову дпрне

у веру п цркву. Жалосна је бпла тада судбпна срп-

ског народа! Угњетен и прптешњен грознпм варварпном

он беше остављен на; мплост п немплост његову п још

једгшо склоншпте беху му његов задружнп дом п света

црква. Али га непријатељ нп ту не оставп на мпру. Да

сломије потпуно свога роба, он уђе п у његов дом п

одведе му све 'што ,му белпе најмплпје п најлепше на

овоме свету. У залуд је молпо беднп отац да му оставе

децу, мнлости за њ нпкакве не беше, п у место ње до-

бпјаше поругу плп смрт. После тога остаде му још једна

нада, очп му се заустављаху на небо, п он хпташе да

чује божанске речп пз уста свештенпка п калуђера којп

још једпни осташе да блаже паћенпчком народу своме

невоље п муке. Њима је тада провпђење одредпло ве-

лпкп задатак у животу п онп су допста тај задатак нај-

светпје п најсавеснпје вршилп. Окружени п до дна душе

ганутп жалосном слпком свога измученог народа онп

му се јављају као Божјп анђелп п свакога пута поред

пропбведничке дужностп улевају му наду да не клоне

и да се узда у моћ Божју. Блага и света реч њпхова

падала је на уцвељену душу Србпнову као најблажи ме-

лем п он је у тпм часовпма заборављао на све невоље

п патње своје па гледао пред собом Бога у кога се још

једпно уздао за лепшу будућност своју. Блажени су то

часовп били за њега! Али зао дух u ту се јави да му

помутп u то расположење п пакленом руком својом дпрну

и у цркву, светињу Србинову. Од тог времена у жпвоту

српског народа настаје најжалоснпје п најмучније доба.

После толпких мука њему бп још суђено да издржи је-

дно најтеже пскушење гледајућп како му душманин руши

цркве п манастпре п односи пз њих све што беше од

вредностп. Миогп манастпрп п цркве беху тада сасвим
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уништени п опљачкани. а све веће и велелепније заду-

жбине олавних Немањпћа п осталих српских владара

буду претворене у џампје. За богомољу српском народу

после тога остадоше неке омање црквпце п капелице

удаљене од градова п главних друмова, и ту се народ

крадом скупљаше да се тихпм и нечујнпм гласом помоли

Богу. Број таквпх црквпца п капелица беше незнатан,

п у таквнм прилпкама српском народу претила је опа-

'сност да не промени вером што душманнн и жељаше.

Алп све би узалуд. Оно што се вековима улевало у пле-

меннту душу Србинову ни највећа снла не беше у стању

да заљуља п искорени, н он увек беше Србин и хри-

шћанпн којп се поносаше сјајном нрошлошћу својом

и вером прадедова својих. Вера му беше увек светиња

па тако п овога пута би. Пред обестн душманиновом

он не устукну ни један корак натраг, већ шта више по-

каза се много јачп и сталнији у вери својој него што

би се и мпслило. Пзгубивши храмове и светилпшта он

пође за учитељима својим у густе шуме и неприступачна

места и тамо маленим прилозима својим подиже себи

нове црквице п манастприће, чијп је значај од неоце-

њене вредностп у исторнји српског робовања. Сваком

згодном приликом народ се у њима скупљао и склоњен

од гоњења и зулума душманиновог заједно с учите-

љима својим молио се Богу за лепше дане нове буду-

ћности. Ту је у души његовој још јаче н светлпје ва-

скрснуо спомен на сјајну прошлост његову и он само

чекаше згодан моменат па да полети »За крст часнп и

слободу златну». Велики дух Савин освежно је у њему

памћење о свему што му беше најмилије из те про-

шлости и дух његов далеко се вину да сам себи створи

зору лепших дана.

111.

Почетком овога века за српскп народ у данашњој

Србији куцну час борбе и слободе. После дугогодишњег
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робовања и онолпкпх патња најзад »земан дође. ваља

војеватп«, и јуначки српскп народ днже се на оружје

да јошједном покаже своју матерпјалиу и моралну снагу

своју. A да лп беше те материјалне и моралне снаге у

њега најбоље на.м показује дугогодпшња п неуморна

борба његова у којој на сваком кораку сусрећемо се

с велпчанственпм нрпмерпма велпког самопрегоревања.

јунаштва и ножртвовања у свпма сталежима његовпм.

У тој борбп поред впђенпјпх људп у народу п простог

сељака, којп се свп прославпше јунаштвом својпм, знатно

п впдно место заузпмаху н свештенпцп п калуђерп којп

с крстом у ■ руцп подстпцаху народ на пстрајност п па-

трнотнзам. Њп.ма не беше доста што спремпше свој парод

за ту борбу већ п делом показаше како треба бранпти

веру п отаџбпну своју. Имена њпхова онако су псто све-

тла као п пмена велпког Кара-Ђорђа, мудрог Мплоша,

неустрашпвог Хајдук-Вељка п другпх многобројнпх срп-

скпх јунака. Онп у тој борбп п опет подсетпше народ

на златно доба прошлостп његове п јеванђелском речју

нроповедаху му да је дошао час кад ће се давнашња

пада Србпнова пспунптп, а народ пх с нпјететом слу-

шаше, н брзо успе да пзвојује себп слободу златну. Та

слобода залпвена је крвљу многнх јунака п бораца међу

којп.ма налазпмо п имена Хаџп-Рувпма, Хаџп-Ђере п

другпх још мпогпх проповедппка пауке Хрпстове. Свп

онп славно погпнуше »за крст часнп п слободу златну».
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ХРИШЋАНСКИ ДОМ

„Ако Господ неће градиши дома, узплуд

се муче, којп ;а граОе“ (Пс. 126, 1).

По хршпћанском обпчају, оно место, где ће се правити

нов дом, благоепља се п оевећује црквеном молптвом.

Овај обнчај врло је похвалан п корпсан по душу, јер

„који живи у заклону
Виитвга

, у сени Свемогу£ега тгочива“ (пс.
90). Градећп нов дом, ми га препоручујемо покровитељству

Свемогућег Творца, од њега очекујемо помоћп у свима посло-

впма, почецпма п потребама нашим.

Под домом разуме се, не само дрвено или камено здање,

него п наша породица. Као год што дом, који је еазпдан стално

II етоји на здравом земљигату и јаком темељу, дуго п дуго

траје; тако псто п породпца, која почива на чврстом основу

Божпјег закона, молптви, раду, прпсебности, слози и узајамној

љубави свпх њених чланова, проживеће на земљп дуго п ерећно,

а где тога нема, такав се дом раније или доцнпје рушп,

јер нема добар и сталан основ.

Као што је камен темељац најјачп основ еазидаиог дома,

тако је исто п брачна л.убав најбољи основ нородпчног живота,

п то љубав не само телеена него п духовпа. Телесна љубав

брзо пролази у оном браку, где нема духовне љубави, а духовна

љубав има свој основу љубави према Богу и Његовом св. закону.

Друкчије волп муж женудкоја с ране зоре ради у дому,

ночињући и евршујући свој рад молитвом, која поучава децу

у добру, приљежио с децом посећује у недељне п празнпчке

дане дом Божји, усрдно тамо слуша реч Божју, а друг-

чије воли муж ону жену, која се не уме правплно ии прекр-

стити ii почиње дан са свађом, псовком и инатом, која се

занима вшне пањкањем п оговараљем другпх људи п жена,

иего васгштањем своје деце, која нерадо иде у цркву п за

то нађе увек узрока да нема времена, а увек опет има времеиа

за разне пијанке, весеља и з,рбаве, и то бага онда, кад је у

њеном дому иеуредност, нечпстоћа и расипање. Нека је жена

нрва лепотица, по ако она иема вере н врлине, срце њеиог

мужа затворено је за њу, као што је оно опет отворено жени,

која је побожна, радиа, мирна, и којој је најглавиији посао

васпитање своје деце.



Годпне брзо пролазе, п у старостп телесна љубав ослабп,

алп нпкада неће ослабптн љубав двеју душа, које еу

нскрено предане једна другој, п та љубав не слабп, већ на

протпв, она пз годпне у годпну све вшпе п впше расте. Мп

врло често впдпмо да лепп, младп брачнп паровп мрзе један

на другог, а то је с тога, што пх не везује узајамна духовна

љубав; а колпко опет впдимо старп, којп њежно воле друг

друга од првог дана њпховог брачног жпвота па до гроба, а

то је зато, што пх везује п духовна љубав.

Где је основ дому телесна п духовна љубав, тамо, на том

оенову, стоје јакн стубовп добра п среће, тамо ее у страху

Божпјем п врлпнама васпптавају деца.

Добар вештак. н. пр. жпвоппсац, намолује бојама на платну,

хартнјп плп знду, елпку, којој се дпвп свет; а на.молована

елпка таком нстом бојом, на пстом платну, хартпјп плп зпду,

руком невештог жпвопнсца, пзазнва само емех п сажалење за

узалуд пскварен матерпјал п пзгубљено време. То псто бпва

п код родптеља. Код добрпх п паметнпх родптеља деца су

здрава п пз малена се навпкавају на све што је добро п по-

штено: код неразумнпх, грешнпх п неваљалнх родптеља, расту

деца често п телом елаба п душом пеквареном свемогућпм

лудпм навпкама п греховпма. Не каже наша пословпца узалуд,

да ~ивер не mi-ja далеко од кладе“‘

Основ је целог човечпјег живота васшааање
, које се добнје

у прве дане жпвота. Човек долазп на свет слаб п нејак, п

зависп, у разнпм годпнама, од околпне, која га окружава:

његово васпптање ночпње са првнм дахом жпвота.

Многе матере, може бптп, не знају, да дете још у утробп

њиховој жпвп п страда од онпх болестп н рђавпх навпка,

које оне пмају. Ако се матп љутп, раздражује, плашп, тужп,

нлаче, болује пт. д. то детенце, коме ова матп даје жпвот,

још у утробп њеној добпја ове мане пс њом заједно страда.

Врло често, деца јављајућп ее на свет, доносе са собом већ

готове, тешко пзлечпве болестп п рђаве навпке, те поетају

њихова жртва.

Ево само два нримера: Бпла је једна жена потпуно здрава,

матер неколнке лепе п здраве деце. У суседству њеног дома

појавио ее врло јак п пзненадан пожар. Поплашена, она је

нобегла пз куће на дворпште п јасин пла.мен пожара, тако је

поразно њене очне нерве, да је после неколнко мпнута сасвпм

ослепила. Поеле месец дана, она је родила детенце сасвпм
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елепо п на место очију, оно је пмало некакве црвене куглпце

без зенпца. Један амерпканскп државнпк изразио се о себп

овако; »ја бих данас био безбожник, да ми мајка није бпла

побожна." Док сам жив не могу заборавпти ону њену матерггаску

руку, која ме је онако малога за руку хватала и небо у мо-

лптвп показивала: »клекнп енне, тамо горе пма Бога«.

Према овоме дете се васпптава још у утроби материнској.

Васпитање може бпти шелвсно и духовно. Телесно се васпптање

односи на тело; да тело буде здраво п развпјено, а то ће се

постићп ако се оно још из детињства навикне на ма какав

рад, ако се сачувају од сваке повреде од првих дана њиховог

рођења, ако имају довољно чпста ваздуха, добре воде, ако се

на време буду окупала, преобукла п здраву храну добила. Ко

желп да види своју децу здраву пс јакпм телесним саставом,

дужан је да их упражњава у гпмцастпцп. У нашим се школама

учи гимнастика, но васпптаватп децу здраву школа не може

постићп без родитељске помоћи, она еамо врши неки мали

Део родптељске задаће. Важност телесног васпптања од нео-

цењене је користи по будућу срећу човечијег жпвота; јер само

у здравом и снажном телу, може бити здрав и јак дух.

Упоредо са телееним васгштањем, иде и духовно васни-

тање. Оно почиње још у утроби материнској, а после рођења

опет зависн његово васпптање најчешће од матере, јер се оно

налази непрестано у друштву са мајком, а по мавици, дете

прпма све што види од других. Један енглескп иаучен човек

вели: „једна добра мајка 'врелп. вШlв.лlсишlo.учттља.
и

и заиста

све добре ипи рђаве особпие мајчине, врло се лако.опазе на

детету.

Отац II мати треба да раде све оно, што је добро и да

избегавају рђаве поступке и речи, јер се у кући деца угледају
на њих и радо примају, те после ове врлине илп мане усађене

у њихову душу у детпњско доба остају у целом њиховом бу-

дућем животу. Отац и мати треба да су деци пример свега

доброга, побожиостп и нелицемерне и истинпте вере. Сви у

дому треба да почињу дан са општом молитвом, да се моле

Богу пре и после ручка, пред почетак и евршетак еваког поела

и у вече пре спавања. Није довољно од роднтеља да децп

говоре како треба да се моле Богу и иду цркву, а они то да

не раде; нужно је, да деци у свему претходимо примером. У

родитељима својим, деца, треба да виде, као нека виша бића,

непогрешима, света. Мз уста оца п мајке иикада, а тим мање
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у прпсуству деце, не треба да пзлазе неваљале п непрпстојне

речи. Имајући пред собом прпмер поштенпх п ваљанпх родп-

теља, којп се плаше и најмањег греха, којп не кваре уста

своја нпкада нп оговарањем, нп лажом, нп клеветом, п

деца пзрасту у таквпм врлпнама п од њпх буду добрп u по-

гптенп људп.

Како је ружно п одвратно, кад морамо елушатп, како у

прпсуству деце сам отац лаже. Дође ма ко у дом п ппта за

нешто. Отац мпслп шта ће одговорптп п каже лаж, а деца

слушају п знају да отац лаже п после се сама уче да лажу.

Иа да у цркви п у школп онп слушају са евим друго, овде

ofln иехотично долазе на мпсао: отац наш не чува заповестп

цркве, значп, то нпје врло потребно, п на тај начпн, семе

зла расте у
г њпховпм младпм душама, онп уче лагатп своје

претпостављене, учптеље па п саме родптеље, п на тај се начпн

још у ранпм годпнама пскваре.

..Дибар је ттримср кајбољи- цчижсљ." Хрпстос Спасптељ про-

поведајућп своју “спаеоносну науку, увек је народу п својшл!

апостолпма претходпо прпмером; према томе, п родптељп су

дужнп, да добрпм прпмером претходе својој децп. Хоће лп,

рецпмо, родптељп, да пмају радну п вредну децу треба п самп

да су таквп, п да их уче: да време пролазп п не враћа се,

да је скупоцено п да свако слободно време употребп на какав

корпсан рад по душу п тело. Један енглескп научењак ппсао

је; „рано 'усшај, рано лези «. бибеш здраи, богаш и уман“. Не

треба нарушаватп прпродне законе п обраћатп ноћ у дан, а

дан у ноћ. Угледајте се на птпце п друге жпвотпње. Мрав је

малп, а колпко вредаи. Тако псто п пчела је мала алп вредна.

Дању п ноћу она радп, а кад је топло п богата берба меда,

још пре пзласка сунца пзлеће из кошнпце на рад п не одмара

се цео дан. ..Сгариљењв и рар свс ’nooelji/je ", ~где се рари нема

гларг, „лењост јв маши свију порока“ веле наше мудре посло-

впце. II овб је пстина. Откуг

да је ево зло, свп гресп п луде

навпкеР Оне су’ се родиле од лењостп а непрестани рад пх гони.

Хоће лп родитељп да пмају децу добруу да се не дру-же

са хрђавпм п покваренп.м друштвом, да не говоре рђаве п

саблажњпве речп, да не лажу пт. д. нучкно је да родптељп

претходе у евему овоме прпмером n да пх уче, да се не дручке

са рђавом п поквареном децом, да ее склањају од рђавпх

људп п да ие слушају њпхове речп п рад; да пмају пред

очима увек закон Божјп п да се no њему управљају у
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дому, у школп, у игрп, друштву п на сваком меету, јер нема

нпшта бољег п лепшег, него впдетп побожног и доброг мла-

дпћа п девојку, коју хвале као добру и радну еве њене дру-

гариде п узимају је себп за пример.

Оно је хришћанскп дом, у коме се као светиње чувају

све врлпне, у коме се строго чува закон Божји, у коме се

деца не мазе, већ упућују на све, што је добро п корисно за

душу п тело, а отклања од њих све што бп худило души п

телу, у коме се благоспља Господ п поштују п воле свп добрп

људп; док, на против, често впдпмо, да у оном дому, где је

кад кад велпко добро, али ако у њему нема оних врппна које

напред рекосмо, ако тај дом није основан на закону

и правдп, врло брзо иде пропасти и моралној и матери-

јадној; јер није празна реч цара Давида; „ако Гоетсод uefie гра-

диши дома; узалуд се муче; који га граде‘‘ (пс. 126, 1).

Хришћани! Гледајте да у вашем дому буде увек Господ,

и нравите га, не само на тврдом камену, него и на тврдој

вери и строгој моралностп.

O ХРИШЋАНСКИМ ПРАЗНИЦИМА.

Бог је заповедио људима да шест дана раде п да

у зноју лица свога зарађују себп хлеб, и према томе ко

не ради овде на земљи пего беспослпчи, тај пде против

заповести Божије и иије достојан ипкакве паграде нп

овде на земљи, ни горе на небу. Иоштен рад, који је

човеку одређен, увек је благословеп Богом, а сам по

себи је врлппа, обвезна за сваког хришћанппа. Вез рада

не би могли чинити милостињу, без ммлостиње не.ма љу-

бави, а без љубави нема спасења. Сами апостоли не

гледећи на то, што су дан и ноћ проповедали спасава-

јућу хрпшћанску веру, радилп су да се хране п пздр-

жавају п свима верујућим заповедилп су да живе од
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рада својих руку; св. мученици и испосници. који су свој

живот проводили у молитви н посту, готово никад нису

испуштали из руку својих ма какав рад.

На тај начин ми смо дужни непрестано да радимо,

да не би у свом животу бпли коме на терету, и да би

могли помоћи другим људима који су неспособни за рад.

Но и најпоштенији и најсавршенији рад, могао би учи-

нити, да се удаљимо и заборавимо на царство небеско.

ако се ми, тако рећи, удубимо у тај рад и душом и

телом. Да не би до тога дошло, Госиод је установио

у току године нарочите дане када с.мо дужни прекинути

рад, одбацити све бриге овога света, и побринути се о

сиасењу наше душе. Ови дани љазвани су лразници.

Празници, када су хришћани дужни да обуставе

сваки рад и да служе само једноме Богу, установљени

су још у почетку стварања света, када је Бог благо-

словио и осветио седлш даи и нама заповедио да га

празнујемо. Сам је Бог у хришћанству испољио неке

дане међу осталим. Сви хришћански празници јесу успо-

мена највећих дарова Божјих, према човечијем роду;

они нам напомињу ма какав важан догађај из земаљ-

ског живота Христа Снаситеља. или живота Богородице,

или 6 каквој особитој милости Божјој пре.ма људима,

или напослетку о животу и раду ма ког светитеља и

нехатост ире.ма празницима, била би од нас највећа не-

благодарност према Богу.

Црква заповеда хршпћанима да осим недеље ираз-

нују и друге дане, у које се десио какав важан догађај

из живота Ис. Христа, као дан Благовести, када је ан-

ђео јавио пресв. Дјеви Марији да ће родити сина Бож-

јега ; дан рођења Христовог ВожиЛ; дан Његовог

крштења и јављања Св. Тројице Вогојављење; дан

Његовог сусрета у хра.му с праведним старцем Симео-

ном Сретење Госнодње; дан Преображења Псуса

Христа; дан Његовог свечаног уласка у Јерусалим -
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Цвети; дан Његовог Ускрса; дан Вазнесења Ис. Христа

на небо; дан Педесетница или силазак Св. Духа на апо-

столе Духови и дан када је наодла царица грчка

св. Јелена крст на коме је Христос био распет Кр-

стов-дан. Тако исто хришћанп су дужни да празнују на-

рочпте дане у години за спомен најважнијих догађаја

пз живота пресв. Дјеве Марије, као: дан њеног рођења -

Шала Focuofja ; њено увођење у храм Ваведење и

дан њене смртп Велика Tocuoija. Ово су најважнији

црквенп празници, но осим њих црква је установила још

и друге празнике за спомен светитеља, који су својим

радом п животом највише допринели нашем спасењу,

које дане хришћани тако исто треба да празнују.

Мп Срби, као и други хришћански народи, имамо

поред црквених и своје народне празнике, које праз-

нујемо за спомен каквог важног догађаја из народне

историје, ато су: дан рођења Његовог Величанства

Краља Александра I. 2-ги август; Цвети, као дан кад је

Кнез Милош устао на Турке; 22. фебруар, као дан сту-

пања на престо Његовог Величанства Краља Алексан-

дра I. и што је тога дана проглашена Србија за Кра-

љевпну; и 15 јуни као дан, када се чини помен српским

борцима изгинулим за веру и отаџбину.

Хришћанско иразновање састоји се у томе, да оста-

вихмо све послове своје и светске бриге, да идемо у

цркву на општу молитву, поуку у вери и добрим де-

лима, а по изласку из цркве да радимо оне послове

који су Богу угодни, као, да читамо или слушамо књиге

које говоре о спасењу наше душе, да се молимо Богу

у дому, да чинимо добра дела и дајемо милостињу си-

ромашним људима, да походимо болне, да тешимо жа-

лосне и да чинимо друга дела хришћанске љубави.

Добро је и сваки даи да чинимо оваква богоугодна дела;

но како сваки има доста светских брига за одржавање

себе и своје породице, то је Господ и установио у току
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водимо у раду, када смо у осталом опет дужни да се

владамо и радимо хришћански.

Хришћани. који у недељне и празничне дане не иду

у цркву на молитву да чују реч Божју, противе се п не

поштују заповест Божју која каже: с&ћај се дана од

одмора да га светиш; а који се хришћани у празни-

чне дане свађају, пију, бију, псују п томе слнчно раде,

они не само да не слушају и поштују заповест Господњу,

него још омаловажавају празнпке и у место Богу, служе

ђаволу, у место спасења, упропашћују своју душу.

РАД.

Рад је потребан човеку; без рада је немогуће жпветп.

Да бп пмали средства за жпвот, нужно је да се трудпмо п то

непрестано п са напором. Неопходне потребе за жпвот, као

храну п одећу, не добпјамо на поклон п не долазн нам само,

већ ове потребе добнјамо радом. А зар је код нас мало других

потреба у жпвоту, о којима се човек мора да стара? Посве-

дневна брига за разне потребе; за стан, одећу, храну, потребе

друштвене п домаће, обвезе родптељске п грађанске, неспо-

собност за рад наше мале п нејаке деце, слабост п неспособ-

ност за рад у старостп, болестп, пт. д. све нас то нагонп, да

што впше прионемо на рад у младим годпнама, кад смо још

снажнп п телом п духом.

Већпна света ради пз нужде, а евп морају на један плп

другп начпн радптп, ако хоће да жпве, како треба да се жпвп.

А шта да кажемо о онпм ужпвањпма у пзобпљу, п о онпм

задовољствпма у жпвоту, која желпмо да постпгнемо! Задо-

вољство п богаство ма п не велнко, како може бнтн п бпва

код нас овде на земљи, задобнјају се само најјачпм, непре-

станим п неуморннм радом. Ово не могу постићи људи, којп

не мпсле о раду лењпвцн. Кад мп са доста труда, једва

састављамо крај с крајем, илп што се још чешће дешава жп-

впмо у нуждп п једва састављамо што оно веле крај с крајем,

50
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то шта нас очекује, кад не радпмо? Запста не добар, већ

рђав жпвот, не задовољство, већ сиротиња очекује човека, који

не волп да ради, а воли да беспосличп и не ради. У св. Писму

ппше: лвњост наводи тврд сап, и нвмарљива душа гладова£е.

.Тењивац кријв руку своју у недра ни к усшима својим не приноси

јв (Причт. 19, 15, 24). Доклв Лвш, лењивче
,

лвжаши
, кад 'Н.еш

усшаши од сна свога? Док мало просиаваш, док мало склоииш

руке да ирилегнеш; у жом Ие доЛи сиромашшво meoje као иушник

и оскудица meoja као оружани човек (Причт. 6,9, 10 и 11). ТТђах

мимо њиву човвка лења и мимо виноград човвка бвзумна; и гле
,

беше све зарасло у трње и свв иокрио чкаљ, и ограда им камена

разваљена. II видевши узех на ум и гледах и иоучих се (Причт.

24, 30, 31 и 32). Жељна је душа лењивчева, али нвма нишша;

а душа вредних људи обогатибв се (Причт. 13, 4). ТТвмарна рука

осиромашава а врвдна рука обога£ава (Причт. 10, 4).

Много ее пута код нае може чути, особито од нерадника,

да вели: бабо ми је етекао, ја могу живети комотно а да не

радим и да не се мучим, менп је одређено да уживам. Дакле

узда се у наследство. Но да ли су код нас наследства таква,

да се од њих може до века живети без рада? Ако се деси

код нас и које доста велико наследство, ипак оно треба да

изазива код нас још већи рад а не лењост. 0 њему треба да

се бринемо и свпм силама да прегнемо и да гледамо да га

увећамо; јер ће у противном случају оно пропасти, проћи и

само код нас остати успомена да смо некад нешто имали, а

тада је баш тешко и жалосно за оног јаднпка, који је имао

доста имања, па све то својим нерадом упропастио, а после

мора да пде да служи код другог за кору хлеба. Сама помисао

која се у њиховој паметп често јавља, да јеои ивгубио имање

својом кривицом, мучи његову савест и доводи га у очајање.

Код нас, на жалост, има доста примера, да многи, који су на-

следплп од радних родитеља, доста имања и новаца, за кратко

време својом лењошћу и раскошним жпвотОм све то упропа-

стпли, па после, кад остану без игде ичега, или се даду на

прошњу, или морају да служе код других људи, да би живели,

или најпосле, што често бива, џадну у очајање, после кога

долази самоубиство и тиме иавуку на себе најтежи и неопро-

стивп грех.

Рад може да буде и терет и казна, алп је рад и част

и слава; без рада се ништа не може постићи. Све што је
велико и добро у човеку, радом ее добија. Поштен рад краси
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човека п даје му почает п уважење. Лењ човек, којп беспо-

слпчп, пзазпва код свпју презпрање п сажалење, п може се

рећп, да лењ човек, па бпо он ма каквог стања п богаства.

нпкада не може нпчпм бптп задовољан, већ вечпто лабав,

тром, незадовољан п неспокојан, п никада не може осећатп ону

срећу и блаженство, коју бп осећао вредан човек, јер само у

раду може бптп права жпвота, здравља п задовољства. Каквим

именом заслужује да се назове човек, којп је у ншнта утрошпо

своју младост, па под старост, када је већ ослабпо п'пзне-

могао, (а познато је, да таквп људп врло рано остаре п ослабе)

говоре и жале се, да нису у стању да хране себе п своју по-

родпцу, п умпру у несрећп п спротпњп, остављајућп своју

децу да лутају по свету? Таквог човека мало је назватп ма-

лоумнпм, он је рђав п зао човек, јер убпја п себе u оне, које

је родпо а нпје доспео, због својпх рђавпх поступака, да пх

пзведе п спремп за борбу у жпвоту. Рђав глас стеку таквп

људи у својој младостп, а у старостп, ако дожпве што је рет-

кост, нпко пх не поштује нп уважава, а после смртп њпхове

нико добро о њпма не говорп. Друга је ствар еа човеком којп

се трудп, да може поштено жпветп; о њему се увек добро

говорп, узпма ее млађпма за прпмер у раду п жпвоту. п он

се свуда под свпју поштује п уважава. »Врсдан човек,< рома-

fiun чпвек,< »трудољубив сшарац ,« »поксјник је био неуморан у

Јоаду,* *пример у кошшсњу и тташању,« п слпчне добре речп

мп чујемо п говорпмо о онпм људпма, које смо познавали п

познајемо као добре раднпке.

Господ Бог заповедио је човеку да радп, п рад се сматра

за врлпну, помоћу које човек угађа Богу. Сетпте се четврте

заповестп Господње која гласи: »ccfiaj се дана од одмора, да

га светиш: гиест дана ради и свршуј cec иословс ceuje
,

а седми

је дам одмор Госиоду Богу твоме.< Ова заповеет Господња за-

поведа нам, да један дан у седмпцп употребпмо у службп

Богу, а у псто време показује нам, како смо мп дужнп у раду

да проводпмо остале дане у седмпцп. Сећај се дана од одмора

суботног а у хришћанству недељног,
да не бп тога дана за-

боравилп на Бога, да прекпнемо свакп рад, да пдемо у цркву

на богослужење п молитву, да благодарпмо Богу на учпњешш

доброчпнствпма, п код куће да мпслимо п разговор водпмо о

Богу п његовпм мплостима, којпма нас обасппа. Алп бсталих

шест дана проводпмо, не како хоћемо п како се нама допада,

него у труду п раду. Шест дана, речено је, ради, и уради cee
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-послове твоје, послове, не бескорисне и недостојне човека, јер

такве послове Бог нам није показао, него послове корисне п

достојне новека. Прпљежан рад угађа Богу п доноси нам ко-

ристи и у будућем пашем животу. Ко је истинито предан

труду, п ради као што Бог заповеда, тај је увек добар хри-

гаћанин, тај човек и Бога поштује и цркву Божију не заборавља,

п моли се Богу и срцем п устима својпм, јер он добро зна,

да му је најбољп помоћник у раду Бог. Ко радп тај је и у

друштву увек најбољи човек, он није чанколиз, не живи на

туђ рачун, не ужпва туђе добро а чува га као своје, јер зна,

да се лако не добија то добро; он од евоје зараде делп сиро-

тпњп, јер има шта да уделп. Трудољубив човек, увекједобар

домаћин; такав се човек понаша према старпјпма од себе са

поштовањем, са равнпма ееби као прпјатељ, према млађима је

добар и милостпв, према увему и свима који га окружавају

љубазан је и добродушан, јер код њега није магла у глави,

као код лењивца, него разум, кога је он задобпо упражњавајућн

се у раду. Једном речи, код радног човека све је добро и све

онако, како је угодно Богу.

Овакав нпје човек нерадан и лењ. Лењо је дете шега и

неспокојство у дому; лењ дечко, кога не терамо да ради, те-

гоба је п несрећа у породици; нерадаи човек опасност је и

рушитељ свега у друштву у коме се налази. А код кога се

лењост и бесносличење укорени, тај је већ неваљао човек, и

од њега не треба очекивати ннкакво добро.

Према овоме, ако хоћемо да будемо добри хришћани,

узорити домаћини, прави оцеви, да одужнмо дуг који дугујемо

овде на земљи и Богу и ппроду, да будемо здравп и умно и

телесно, ми морамо, у одређене Богом даие, непрестано да

радимо, било да сами стечемо, или да етечено већ пмање

очувамо и умножимо.

Ми
грешимо и према Богу, и према људима, и према

нама самима, ако у одређене дане ие радимо своје свакидашње

послове, него их заиемарујемо и тако упропашћујемо угодно

време, које нам је Бог дао, да можемо благовремено урадити

своје послове. Ми овде мислпмо на оие, у нашем народу поз-

нате, мале и опаке празничиће, у које се пе сме, по мишљењу

врачара, које су то и усадиле у сам народ, радити. Тако има

неких водеиих субота, белих четвртака, младих петака, огњена

и блата Марија, петака пред велике празнпке и f. д, када се

по врачању, не сме ни једаи пољски рад радити. А кад откос
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покпсне, кад се кукуруз на време не окопа, кад се жпто на

време не пожње, п у опште, кад не доспемо, да на време сре-

дпмо пољске радове, онда ее каже да ее не може да стпгне,

u жалпмо се како су се радовп суетпглп: а да су ее празно-

валп данп које је Бог п наша св. дрква наредпла, онда би се

све на време пс благословом Божјпм урадпло, под тог рада

имали бп обплате корпсти.

Осим тога органпзам нашег тела пзпскује умерен рад,

којп је добар п за душу п за тело. Према томе, ако хоћемо

да будемо здравп п енажнп, те да можемо подмпрпватп по-

требе у жпвоту, треба да радпмо: но тај рад не сме бптп пре-

теран, већ умерен, јер је поеле сваког рада потребан човеку

п одмор, који човека енажп u крепп за поновнп рад. Кад ра-

димо п крећемо се, боље п једемо, док нерад шкодп нашем

телу, јер постаје усљед тога млптаво п кржљаво, п најмања

болест, која на лењпвца врло радо наплазп, може да га пре

времена отера у гроб.

Свакп добар домаћпн, раднпк п хрпшћашш, којп се етрого

придржава заповестп Божпје п св. наше цркве у раду, учп-

нпће, да његов труд уродп добрпм плодом т. ј. да му Његов

рад донесе п матерпјалне и моралне корпстп, те да задобпје

уважење п поштовање међу грађанпма, да као хрпшћанпн,

својпм радом корпстп блпжњпма, да му допрпнесе да може

овде на земљп пожпветп п не бптп нпкоме на терету п доеадп,

да може чпнптп мплостпњу од уштеде своје, u тако задо-

бпти вечно блаженство, а на тај начпн угодптп Богу п пепу-

нпти свој човечанскп задатак овде на земљп, јер ап. Павле

каже; да се љубазно старате, да сте мирни. и да гледате свој

посао
, ида радите својимрукама као што вам заттоведисмо. Rumu

забадава хлеб јвдосмо у кога ; него у труду и у тгослу. дан и м >Л

раде/ш, да не будемо на досаду никоме од вас. (1 Сол. 4, 11:

2 Сол. 3,8.)
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А овај се род изгони само молитвом

и постом (Мт. 17, 21).

Хрпшћанска вера, прнзпвајући људе спасењу, не одваја

их са свим од овога света, него само тражи, да се онп, живећп

у овоме свету, непрестано спремају за вечну небеску отаџбину.

Хрпшћанска вера учи, да је за достигнуће хришћанског савр-

шенства, нужно потпуно одрицање од света, али не брани, да

се умерено наслађавамо свима земаљским задовољетвима, само

та задовољства треба да су допуштена правилима човечијег

живота и владања, т. ј. да не буду на уштрб ни нашој вери,

нп надп, ни љубавп према Богу и свима људпма. У оваква

хрпшћанска задовољства рачуна се, брачни жпвот, употреба

мрсне хране, најумеренпја употреба пића која нас увесељавају,

певање, музпка, скромне приетојне игре, забава, и томе слично.

Срећан је онај хришћанин, који се добровољно одриче од евега

овога због царства Божијега; али не могу се назвати несрећни,

ни они хрпшћанп, који употребљују ова задовољства, не губећп

из впда царетво Божје. Kq може примиши нека прими вели

Исус Хрпетос (Мт. 192.). Несрећии су само они хрпшћани, који

ее предају задовољствима овога света и оппјени њиме забо-

рављају на царство Божје.

Али, и најневинија и најумеренија уживања у овом свету,

ако се непрестано упражњавају, могу учинити, да заборавимо

на царство Божје. Да бп се од ове опасностп пзбавпли, наша

матп Св. Црква одредпла је у току годпне извесно време, у

које смо мп, њена деца, дужни одбацпти п та невина светска

задовољства, п задовољити се само најнужнијим потребама. У

то време забрањује пам се задовољство брачног живота, масна

и млечна, а по некад и рибља храна, употреба пића која нас

веселе, игре, забаве и т. д. а дозвољава храна посна, потребна

за одржавање здравља и телесних сила.

Кад се мп, у одређеио време, уздржавамо од свих свет-

ских ужпвања, која су нам дозвољена у друго време, то оида

ми чувамо пост, који је уетановила Св. Црква. Бог је установио

пост још у рају, и он је био у томе, да ее ие сме јеети плод

од забрањеног дрвета. Поеле пада човековог, пост ее увек

сматрао као иајбоље средетво за опроштај људских грехова.

Спаситељ који је дошао иа земљу да нас спасе, није одбацио

ou



пост, већ на протпв, сам је постпо п дао нам пример да му

следујемо. Он је учпо: кад ттостите. не будиже жалосни, као

лицемери:
Aти кад иостиш, намажи главу своју и лице своје

умиј, да те не виде људи где иостиш, него отац твој који је у

тајиости! и отац твој који ради шајно, илатиИе теби јавно

(Мт. 6, 16—18). Напослетку Св. Црква којом управља Св. Дух,

установпла је за хрпшћане четпрп поста у току годпне, а то

је: пост пред Ускрс Велпкп пост, пред празнпк Ап. Петра

и Павла Петров пост, пред празнпк Успенпја пресв. Бого-

родице Госпођпн пост п пред празнпк Рождества Хрпстова

Божпћнп пост. Оспм овпх постова, установљен је пост средом

п петком у току целе годпне, на дан Главосека Јована Претече

п на Крстов-дан.

По учењу наше православне цркве, пост уздржаиање

од свпх еветскпх задовољства јеете хрпшћанска врлпна,

поередетврм.које добијамо бдагодат Божју. Треба ее уздржа-

вати од свпх задовољства овога света, а не само од скромне

посне хране; јер то још нпје пост, ако мп не једемо мрсна

јела. Било би глуло мпслптп, да нам Бог даје небеско царство,

ако ми само постпмо у јелу. За Бога u за спаеење наше душе

све је једно, па ма чпме ее мп засптплп, само умерено п само

да трбух наш
,

по речпма св. ап. Павла, нс буде наш Ђог. Што

нам се за време поста забрањује да једемо мрсну храну, то

није за то, што је мрсна храна у то време нечпста п грешна,

него зато, што се од нас хрпшћана тада тражп нарочпто уздр-

жавање, јер без уздржавања нема хрпшћанског поста. Црква

је одредила у које дане не треба јеетп месо, епр, јаја, хмлеко

пт. д. алп пз тога не треба пзводптп, да се хрпшћанскп пост

у томе састојп, јер мп можемо постптп, плп још бољп јестп

посну храну, а не вршптп остале хрпшћанске дужностп. Ако

за време поста не једемо ни месо, нп рпбе, а опијамо ее, пре-

дајемо се нечпстим жељама, певамо песме, проводпмо време

у играма п весељу, у забавама п гозбама, у том случају

мп толпко исто постпмо, као кад бп јелп месо п рпбу. Ако

се ми за време поета не уздржавамо од злпх навпка u нева-

љалпх речп и дела, од љутње, од клевете, оговарања, лажп,

клетве, и од сваке злобе према другпм људпма, то онда мп

омаловажавамо пост, па ма нпшта не јелп.

Храна, сама по себп, нпшта не значп пред Богом п пема

ништа заједнпчког са спаеењем човечпје душе. У Св. Ппсму

ппше: али јело нас не шставља пред Богом; јер нити Лсмо бити
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eeßu ако jefleMO
,

ни мсињи аконе једемо (1 Кор. 8,8); ми ее при-

блпжавамо Богу само ако се уздржавамо од светских задо-

вољетава п према томе п од хране. Кад ми постпмо, не једемо

мрена јела, рибу, за то што ее уздржавамо а ни за што друго,

то мп, у таком случају, жртвујемо угађање трбуху радп царства

Божијега и добпјамо благодат Св. Духа, која нае награђује за

наше добровољне жртве. Алп наш пост није пстинитп пост,

ако ми не једемо мрсна јела, а одајемо се разним неваљал-

ствима и пороцпма, ппјанству, ужпвањима, користољубљу; ако

мп за време поста мрзимо, лажемо, завпдпмо, оговарамо, п

ако је у нашој душп свако зло. У овом случају наш је пост

лпцемерство, које је Хриетое пзобличпо.

Хрпшћанпма којн су болесни, Св. Црква дозвољава за

време поста, да могу мрсити.

КРАТКЕ ПОУКЕ ЗА СВАКОГ ХРИШЋАНИНА

ИЗ СПИСА СВЕТИХ ОТАЦА И ВЕЛИКИХ ЈЕРАРХА ЦРКВЕ.

Ко уме бити
смеран, зиачп да уме угледати се на Исуса

Христа. (Св. Василије Велики).

Ко се направп дете као што је Христос (у погледу смер-

ности, невиности и послушностп) тај ће порастити с Њим у

премудрости.

Бог се јавио људима као кротак, а ко од људи постане

скроман, тај се уподобљава Богу.
Бог је се ноиизио ради тебе, човече, а ти ип због самог

себе нећеш да ее понизиш, већ се уздижеш и гордиш. (Ce.

Макарије Велши).
Не чини хрпшћанпна хрпшћанпном само-.вера,~но-ширрал,

који с вером стојн у : тако чврстој вези.

Име хришћанско без живота хришћанеког јесте лице-

мерство (Ce. Тихон Задонски).

Ирави је хришћании онај, који се, колико је могуће чо-

веку, угледа на Христа у мислима, речима и делима. (Ce. Јо-

ван Лесшвичиик).

Ако и не -знаш ЗсНнекога евештеника.је_л_и достојап свога

чина или није, ипак га ис.мој ирезнрати збшгзаповести Хри-
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стове. Јер, као што не губп вредност злато кад је каљаво. п

правп бпсер кад дође у додпр са ма каквим нечпстп.м и по-

ганпм стварпма, тако псто п свештенство не бпва оскрна-

вљено тпме, што га је недоетојан. онај којп га је примпо

(Јевр. Сирин.).

Мп смо много впше дужнп нашпм пастпрпма, него фп-

зпчким оцевпма, за то, што нас овп рађају за овај свет п за

жпвот земаљекп, а онп за небо п за вечнп жпвот с Богом.

Даровп БожјФ нпсу такрвп да завпсе од свештеппкове

лпчностп (Злашоуст):

Сем покајања нема другбг дута за...спасење, II кад не_бп

бпло покајања, то не бп.

(Авва Ucauja).

Нпје сва несрећа у томе кад човек падне, већ кад падне

па не устаје: ппје у том кад згренш, већ кад у греху п даље

остане (Златоуст).

Плачпмо, браћо!

што одемо онамо, где ће нашеФопствене;су'зе жећп наше тело

(Св. Макарије, Велики).

Богатп без еиромаха не могу се епастп. Јер само кад онп

отворе руку евоју спромаху, п Бог
отвара за њих вратД не-

бесна (Блаж. Августин.)

Човек без вере, налпк је на лађу без думена, коју носе

таласп морскп. Котва је нужна лађп за време буре, вера

је иужна човеку за време несреће. Котва је лађп на мору на-

дежда, вера је котва човеку у жпвоту његову. Како је ве-

лпко благо вера! Она нас спасава п онда, кад допаднемо у

такав положај нз кога нема пзласка, кад нам од емртп грозп

опасност, када паднемо у очајање (Златоуст).

Вера је душа народа. Кад се она угасп у народу, онда

он постаје мртав леш, којп се брзо распада п трулп (Филарет

митр. Москов.).

Пастпрп су у смпслу моралном оно, што п војнпцп у еми-

слу грађаиском. Војнпци бране народ од непрпјатеља државних,

а евештеници чувају народ,;од непрпјатеља моралнпх. Некаје

слава војнпцпма,~којп грудпма својп.м заклањају државу од

опасностп, а не мања слава'црппада п свештенпцпма којп

ревносно чувају од иотреса цркву п морал (Јаков архијетшскон

Иижегородски). д

Не уделитп еиромаспма што претекне од под-

мирења потреба, значп подкрадатЦ туђб-дббро аж. Августин).
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Воља је па земљи не буде много несрећних: они

да бп се спаслп својиу 1! триљењем, а ти твојим милосрђем.

Немогуће је, и је немогуће, без милостиње дос-

петп нп до врата царства ВГебеспрг.

Без милостпње и молитва jfy бескориепа (Шашс/усш).

Како је то, да што дрво впше расте, то дубље пушта Ј
своје жпле у земљуу Оно уздижући се, спушта се, а епушта- С

јућп се, уздиже h'e. Таки;. п ти треба да чиниш, хришћа-

нине. Ако се одликујега ма каквим 'оробинама; умним илиј

моралнпм, природним или стеченим, сџољашњим пли унутра-

гањим, свакада и на сваком месту што више буди смеран.

Док смерност не пусти дубоко жиле своје, ти никад нећеш

бити обезбеђен од опасности (Св. Нил Сгшајски).

Природњаци су прпметилп, да голубови беже од нечистоте, i
а пчеле оданде где је дим; тако и благодати Божјој нема /

места у оном срцу, у коме су нечпсте миели, и у коме се, ј
тако рећи, дпме рђаве жеље (Св. Касијан Римљанин).

Свет сматра да су му забаве тако потребне у животу,.

као што је потребан рад, Чбрана’ и одмор. Он мисли да живи,;
забављујући се. Не, живот није игра, већ је ои важно дело.ј ,
Живот земаљски је за то човеку, да би у њеугу, Божјом бла- !

годаћу и својом слободном вољом, заспужио вецно блаженство. 1

Ко је свесан овога, а ради у томе циљу као што треба, тај

тешко да ће икад добити слободног времена за игре п забаве ■

(Филарвш).

Саблазнптп слабијега тако је великп грех, да, само да i
не би у њега пали, не треба да чинимо чак ни оно, што иам

је дозвољено чинити по закошша, и Божјим, п људским,' а што

би могло омеети и поколебати малодушнога ближњег.

Саблазан је налиа ш заразу која ее код једиог човека

зачне, а многе из његрве/окблине окужи (Тихон Задонски).

Не поетити значи постатп неразуман, као што еу п оии \

који не знају за пост.

Као што јД in'.Morviic да ватра, гори у води, тако је не-

могуће покајање без поста. (3'зј.атаоусш).

Страхујемо од дана и часа, кад нам неће помоћи
/

I
ни брат, ни сродник, ни ооратство ни слава; већ када ће са

човеком бити само дедђ и.егона, (Св.Јкцпџгнофи) Велики).

Кад је тако етрашан еуд Хриетов, то н чувајмо се греха, који <

је само узрок што је еуд тако страшан (ШиЛХирет Москов).



Идпте, вели Гошк)д мплостивпма, п прпмпте царство Бо-

жије, не зато гато вп i/iutre згрешплгр већ за то, што сте

милоетињом одужплп трехе евоје (Ћл. Љгустаин).

Рука Хрпетова: што прпми спро-

мах, то Христос прпмд (ЗлсШддсш).

Доброчпнства а увреде по водп (Св.

Мсидор).

Грешипцп п кад жпве мртвп еу, а праведнпцп п кад

умру жпве.

Често праведнпцп допадају у руке безбожнпка, не зато

да се безбожнпцп тиме прославе, већ радп пскушења правед-

нпх (Гл. Јзогослов).

Поштовање еветптеља састојп се у угледању па њега

(ЗлатоусшЈ.

Ко са'благоДарношћу сноеп боп.ест. ода му

се_ рачуна у нешто впше-од подвпга.

Злато се чпстл ватром, а душа пскушењем п трпљењем.

Пскушење, дакле, нкје злр, већ добро. Оно добре чпнп још

бољпм. Оно је пећ зај чпшћење злата; воденпца за млпво

тврдога зрневља: ватра за сагоревањ
ч
е трња, е да би прппре-

мпло њпву за успевање на њој доброга семена (Златоцсш).

Испод крста је пут, којп водп у рај.
Молптва је ћрвп дар Божјп, посредством кога ее свп

осталп даровп добијају.

Као што сиромах пружа руку да прпмп мплостпњу: као

што дете отвара уста да уамс хђану: тако и човек мора се

обратптп Богу за благодат Његору, п дуцга треба да му је от-

ворена да прпмп дарове Његове. Молптва је пружена рука за

прпмање благодатп Божје: отворешћ
чуста / за кушање хране

небесне (Филарет).

п учпнпте својпм робом/ Ммањп 'помдсао па евоју високо-

ученост, док нпје она тебе умањпла. Мгушп евоју похотљпвост,

док нпје оиа тебе угушпла (Јевре.ц Сирин).

Среброљубпв је човек најгорп ; не доносећп ппгата собом

у свет, он само брпне о земаљекој тековпнп, као да бп хтео

поиетп све са овога света.

Страст за добптком често угушп п глас прпроде у родп-

теља, пзазпва свађу међу браћом, пепуњава пустпње убпцама,

мора разбојнпцпма, п порађа клеветнпке no варогапма (Вас Вел.).
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Као тпто море нпкад не може бптп без таласа, тако п

срце себичног човека не може бити без.брпге, туге, страха и

неспокојства (Злашоусш).

Тврдици је све мако'. Он је у правом смислу сиромашак,

којп дрхће 6д" глади п зиме.; Друве страстп ј.ављају С£.,у...на-

сладима п задоврљствпма, а себггчноет у немаштпнп и оскудпцп,

Тврдпца човек, макако да је боф.т, рн; је нај.спромалшији,

јер жали од себе .своје сопствено, као и "да ништа нема.

Над мртвим лпјфузе' п рпдакуј га- (Спрах 38, 16), алп не

остани неутешен каоубнај којгГнема наде (I Сол. 4, 13).

Народ, који ноттуј!; цара, yi ai)!i Богу. uu томе; н>тп је

власт "царска установа Бржја (Филареш Московски)

Као гато зрно , птденично,. посејано у земљу, доноси оби-

лате корпсти сејачу, тако fee сто. п-ута више донети онај хлеб,

гато се даде гладномо (Васил. Велџки).

0, кад би човек поштовао Бога онолико, колико Бог њега

пазп (Тихан Задонски).

Ко не осећа у себи дејство Св. Духа, тај иема хрпгаћан-

ства. Премда је Дух један, дарови ниеу једнаки за то, што

нису једнаки они, који. примају Духа (Глиг. Ђогослов).

Нитао нецд једног светог: »Како да се сачува од иску-

птења«, на што му је он одговстрио: у котао, који непреетано

кппп, ие може улетети никаква муха; тако и душу, која пламти

љубављу к Богу, ништа не може саблазнити,

Ко хоће да плови, тај мора претходно одрешити или и

. прееећп уже, којима је лађа његова била привезана за обалу.

Ко доиста мисли путовати за небо, тај мора, или гшстепено и

е пажњом ослободити се, или ако се боји да не задоцни, а

осећа у себи довољно сиаге, он мора одлучним ударом одба-

цити све страсти, којима је за земл.у био иривезан. (Филауу).

Вером се добија и оно, на што се нема право надати.

што нам показује пример мудрог разбојннка на крсту. (Јован

ЈЈесшвичник).

Ко хоће, да подигие камен, тај неће одозго, него ће га

одоздо подухватити, што може послужити за пример смер-

ности. (Jeep. .Сирин).

Који је у истиии емиреи, тога нпшта ие може огорчити

ни разгњевити, јер Је он свагда готов снетп свако унпжење

(Тихон Задонски).
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Навпкнп да језпк твој у сваком елучају, у свако време

п свакоме брату говорп: »Опростп мп*, па ћеш тако најпре

постатп смирен. (Антон. Велики).

Ђаволп немају тела, него се у нашем телу показују кад

душа наша прима од њпх зле помисли њпхове: јер, примпвшп

њихове миели, мп примамо саме демоне, п оличавамо пх у

себп. (Аншон. Велики).

Ко је злобан на ђадоАа, тај није здобан људима, а ко је

злобан брату, тај је с ђаволом утврдпо, мпр. (Нил. Синајски).

Нико не може служптп два гооиодара за то, што запо-

ведају протпвпо један другом. Хрпстос говорп; Смилуј се на

сиромахе; а Мамона велп; Мзми п рно пГто пмају.

Нмајућп два ока, мп не можемо одједанпут погледатп п

на небо п на земљу, напред п назад, ' тпм мање пмајућп

једно срце, мп не можемо бптп уз Бога п уз оно, што је Он

створпо (Тихон).

Нпшта нпје веће п моћнпје него човек с Богом, п нпшта

мање него човек без Бога (Тихон Задонски).

Правп хрпшћанпн је сталнп крстоиосац, а хрпшћанскп

живот сталпо ношење крстаТ’

Сваки
нж|и свој

штап свој (Макарије Московски).

Као што мух^/>цо запаљене свеће, лако се опече: плп,

г'као што оглвдало дгбтамнп. '"кад се дуне на њега, тако се по-

Vjißape п оскврне онп, којп доћју'у додпр са неваљалпма.

Ако је по мишљењу твоме блпжњи твој п недостојаи љу-

бавп твоје, оно је досто.јаи 'Бог чпј; је он слуга, п чпј облпк

носп; достојан је Бог, којп је за њега пролпо. (Тихон).

Како ћеш са осталима у црквп молптп: »Подај Господп«,

кад тп не дајеш спромаенма, а у могућностп си да даш? Како

ћеш казатп: »Услпши ме Господп«, кад сам нећеш да чујега не-

вољника, пли, боље рећп, Хрпста, којп тп се у лицу невољника

обраћа (Тихон).

Злато је таква замка за људе, као што је мрежа за птпце

(Глиг. Вогослов). \

Само је с једнп.м лдозвољшо остц у непрпјатељству, п

никад се с њпм не мпрптп, а fca —. ђаволом (Злашоусш).
Као што ип најздравпје око не може да впди ако нпје

нпкако осветљеио, тако п човек,. ма како да пзгледа частан,

нпје у стању 1 жрветп као прдведнпк без благодатп Божје

(Влаж. Авгусшин).
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Од свију поетојећих религија на земљи, хришћанство је

једпна пстпнска религија, и према томе само хршпћанство и

јесте у стању дати човеку и целом човечанству највећа блага

и срећу небеску п земаљску.

Ако љубимо Бога, то треба да љубпмо п онога, кога Бог

л.убп (Тихон).

Дајући ономе, који лежи на земљи, дајемо ономе који

седп на небу (Гл. Двоеслов).

Са трп метра земље задовољиће се и они, којима је и

део свет бпо недовољан.

Ко хоће са Иеубрм ца буде у вечном царству, тај мора

са Исусом да буде и учесник страдања и трпљења (Тихон

Задонски). /
f

Људи, који 'стКсувише брину о земаљским благама, налик

су на дебеле птице,. које, и ако имају крила, ипак се вуку по

земљи заједно са скотовима. (Василије Велики).

Краљево. Вел. Марковић.

ПРВО ЗНАЊЕ У ПОДИЗАЊУ HOBИХ ВИНОГРАДА

Који још не зна кад нас о злосрећној филоксерџ\ ])
Тако сићушна, а толпке огромне штете почпни. Негдашња

спла од винограда, подлеже једној маленој бубици, те

место богатпх впноградских пољана пмамо данас бедие

остатке пропалог чокоћа, једно гробље од винограда. Дође

време, у многпм крајевима нашим, да нема човек чим

нп славскп колач да прелије, нп гроб милих да

покваси; а већ ни спомена да коју пару унесе у кесу
-

од оног некадашњег блага, које је п сваког задовољнпм

чпнило, а и кесу му пунило....

Мало је још крајева код иас где филоксера ннје

заразпла винограде, а огромип је део паше земље, где

')■ Фчлоксеру обично наш иарод зове:
„буба“ , или еушибуба, али

је већ добро позната и својим правим именом.
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је она у корену сатрла впноградарство. Најбогатпјп кра-

јевп у томе најпре су осетили удар, који их је мате-

ријално потресао.

Фплоксерној заразп се прпдружпла п друга опасна

напаст пероностхора-), која сатпре чокот озго, док

га филоксера таманп оздо. Алп ма да у опасностп пе-

роноспора мало уступа филоксери, опет се њој може

стати на пут. Има лека протпву пероноспоре; алп га

нема протпву фплоксере.

Једино средство да се виноградарство опет подпгне

на старе ноге. да се виноградп обнове јесте : садитн

издржљиву, америчку аозу. Нека се нпко не вара;

нека нпко не верује у понеке бајке, да ће фплоксере

нестатп, па да ће се моћн опет садптп наша лоза. На

амерпчкој лози подижу данас впнограде у свима зе-

мљама, које су као наше страдале од фплоксере, па

тако морамо п ми чинитп. Другог нам спаса нема.

Где год су већ отночели са сађењем америчке лозе,

добило је се уверење да је то добро. 11 сад треба само

имати ово на уму :

1, да се нови виногради подижу само калемљено.м

лозо.м
,

јер на тај начин добпћемо опет онако псто впно

као од старих впнограда; и

2, да се за подизање нових впнограда изпскује

вшие труда и рада,
п више обазривости и у.мења.

С тога пре иодпзања новпх винограда ваља сваки

да се поучп, ваља добро да разбере о свачему, што

пде у корист тога рада. Зато ваља: марљиво читати

Тежака, полазити курсеве за калемљење у државнпм

лознпм расаднпцпма, читати књпге о новом начпну по-

дпзања впнограда, обплазитп важније послове у држа-

вним расадницима, распптпвати људе којп већ у велпко

предњаче у пословима подпзања иових вииограда. птд.

2 ). Пероноспору зову погрешно „пламењачолЛ.



II Mii ћемо укратко пружпти једну малу поуку о

толlе: шта треба пмати на уму у почетку подизања

новпх впнограда. уверенп да he чптаоци. у првом реду

браћа свештешпдп, примити ово као малу напомену, а

опширнпје поуке да ће тражпти на начпн, како i’ope ре-

космо. Свештенпцн могу . и треба да буду први којп

ће се не само решитп за подпзање новпх впнограда,

него п бптп учитељи народу, да, обнављањем ове важне

иривредне гране, своје благостање побољша.

Нови внногради изускују исте онакве иоложаје као

и старп; а успевају готово п на истпм земљама као и

пређашњи. Зато се они могу подизати на пстим ме-

стима, где су и ире бпли впногради.

Но, пре но што се приступп сиремању земље,

неопходно је потребно, да се земља на којој ће се

подпзати нов вииоград, исиита: да ли и колико има

у њој креча (кречњака). Учени људи и досадашна из-

скуства потврђују, да све америчке лозе пе могу усие-

вати п дуго трајати на много кречиом земљишту. За-

то је то добро, да се дозна колико има креча у земљи,

па да се онда тражи п она сорта која је за ту земљу.

Нспптивање земље у ову сврху не може спаки да

вршп. Ради тога се ваља обратити управама државних

лозних расадпика (у Вукову, Топчидеру, Нишу, Смеде-

реву, Алексаидровцу у Жупи), или Срп. Нољоиривредном

Друштву (у Београду). Како треба узимати пробу земље

за ово испитивање описано је у „Ценовнику лозе из

држав. лозних расадника sa годину 1897 8“ (стр.9),
а има о томе и у Тежаку.

Пошто се тај важан посао изврши ), опда настаје

други- такође неопходан, посао за иодизање нових ви-

нограда, а то је; дубоко риљање (риголање) земље. За

нов шшоград треба риљати иајмање у дубини 60 а ре-

') Треба зиатп, да се ии из једног државиог расадника лоза не

usdaje док сс зсмља овако не псиита.

бб
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довно 70 см. Треба знати. да америчка лоза може да

успева н дуго траје само у добоко рнљаној земљи. Нека

дакле, ннко друкчнје неради; јер иначе рђаве последпце,

неуспех, имаће сам себи да припише.

Ако се хоће да сади у јесен, онда земљу треба

риљати још у лето; али најудесније је време за рпљање:

јесен и зпма, и тада може да се садп у пролеће.

За сад је свакоме за препоруку, да лозу набавља

из државнпх, окружнпх, среских пли подружинских

расадника. У државним расадницпма пропзводп се нај-

више и разноврсне лозе. Но за набавку лозе пз државних

расадника ваља се обратити молбом или управама тих

расадника, или Министарству Народне Привреде, али

само у августу месецу, јер доцније молбе не примају се.

У споменутом Ценовнику лозе може се наћп укратко

описане све сорте америчке лозе, које се гаје у држа-

вним расадницима. У опису се види такође; колико креча

у земљп може поднети која сорта. Да не бп заузпмали

много простора описом овпх сората, ми упућујемо на

тај Деновник, а он се може добити бесплатно у Минп-

старству и код свих држав. расадника.

При свем том напомпњемо да су, по досадашњем

искуству и огледима, најбоље подлоге и најиздржљивије:

Рииприја Портолис (или Глоар де Монпелије) за зе-

мље до 10 % креча; Солонис за земље до 30 °/
() креча

и шљунковпте; Руиестрис монтикола (или Ринестрис

ди Ло) за земље до 50 и
/

0 креча и Берландијера за

земљу до 60 u
/n креча.

Све сорте пздржљиве, америчке, лозе продају се :

у резницама и прпорцима; као калемљена лоза: у

зрелим и зеленим') калемима, а обе ове врсте могу

битп: са жилама (»ожиљене«) и без жила, ма да се

зрели калеми обично продају са жплама. Свакп од ових

'). „Зеленп калеми“ зову се зато, што су добивени од зелено

лети калемљеие лозе.
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категорија лозе има своју цену; резнице су најјевтиније

па онда прпорци. а скупљи су калеми и то су зрели

скупљи но зелени.

Најбоље је за сваког набавити прпорке, па их ока-

лемптп, држати годину дана у прпоришњу (»школи«),

да се калем спгурније прими, и онда их посадити у ви-

нограду. Јевтпннје је купити резнице; али калемљене рез-

нице мање се и теже примају, те би их опет требало

најпре прпорити, преобратити у прпорке. Најскупље је

подизатн нов виноград купљеним калемима, али се до-

иста тако и најпре дође до винограда.

Но ми би свакому препоручили да сам лозу ка-

леми, и то прпорке. Ради тога се и државни расадници

старају, да по мугућству што више производе прпорке,

како би се потреба ових што боље подмиривала. Али

пошто није могућно сваке године једном истом лицу

давати лозу из државних расадника, то ће сваки, који

има подизати већи виноград, од добивених прпорака

одвојпти један део и посадити на оделитом месту (у

винограду или градини) у размаку за 1*25

То би био матичњак
, одакле би се редовно, сваке го-

дине, могло добијати резнице и ове прпорити. Разуме

се, да и земљу за матичњак (и прпориште) ваља у истој

дубини риљати као и за виноград

Оволико, мислимо, да ће бити довољно као прво

знање у подизању нових виноградаРОпширније на дру-

гом месту.

Ђакобчић
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Јaб у к a

(Prunus malus; L).

Јабука се беШру mojju

2.а јој гране не од/гсми:

~б!а мој беШре не ломи хе !

,rXe ломи ме, не крши ме;

~Ја сам Шеби род родила:

~CSaky грану dS’je јабуке,

j/f на Spxy и чеШири“.

НАР. ПЕСМЕ

Јабука је одо.маћена у Јевропи п Азпји. а у див-

љем стању разликују се шест врста: Р. malus, Р. sylve-

stus, Р. prunifolia. Р. baccata, Р. spectabilis и Р. prumila.

.
Imuiie је јајасто, завршкасто. исецкано на затубасте

зупце, оздо је обрасло белим руном и дуже је од пе-

тељке за један пут.

Цвета у апрплу, цвеће је хермафродптно, поређано је

у корпмбе (штптове. амреле) п пзбија у исто време кад

и лишће. Чаша је иетлиста, длакава и прирасла уз

илодник. а на врху је подељена у иет крижака. II кру-

ница је петолиста а листићи су ружипасти, јајасто ду-

гуљасти и сужени у дугачак нокат. Прашници су жути,

слободии и утврђени у чашином грплку с круницом а

има их 15 до 30. Стубићи су при основи срасли и има

их иет. Плодник је срастао с чашом и подељен је на

пет окаца у којп.ма су по два и више заметка.

Род је јабг/ка, која иостаје од плодника, ложе п

чаше. Облика је разлпчног, улегиут на обе стране према

петељци, која је краћа од рода, а завршен је окрајком

од сасушене чаше: подељеи је као п плоднпк на иет

окаца (собица) који се укупно зову кућица; у сваком

окцу (собици), обпчно су ио две семке а ређе по једна.

Кућица је обично у средипи. но у неких сорта је ближе

чаши, а у неких обратно петељци, по облпку Је у не-

ких сората нротегљаста, кад је дужина већа од ширипе.

у неких широка , кад је ширина већа од дужине, у

неких округла, кад је ширина равна дужипи. и може
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бпти : отворена или затворена, према томе, дали су

зидовп пзмеђу собица резорбовани (проваљени) или не.

Око кућице је тврдина, т. ј. тврђе, управо рскавичаво

корасто месо затвореније боје од меса, п окружена је

многпм тачкицама које су нарочито уочљиве кад препо-

ловљен плод престоји неко време на ваздуху. До твр-
-9

дине је месо које је у некпх сората .
мекано

, у неких

доста тврдо и према томе, да ли је у већој или мањој

мерп водеиасто илп је; врло сочно или слабо сочно

(сушно). Од тога, да ли је сочно пли не, као п да ли је

слатко. накисело илп кисело, у многоме зависп и упо-

треба самога рода, т. ј. дализајело (сто), трговнну или

прераду. Месо омотава кожица, која је у неких сората

једнобојна. у неких вишебојна а у неких пругаста

(ако је црвенпло посуто у пругама).

Помолог Лукас користећи се поделом Диловом и

Хоговом, поделпо је све сорте јабука, ради бољег раз-

ликовања разноврсних сората у петнаест група. Те

су групе:

I. Ребраче (Calvillen). Месо је крто, укусрм иотеећа на ја-

годе и малине; кућнца је отворена пли упола отворена; ко-

жица љаштп јер је вшпе пли мање масна, облика еу обично

неправилна. Нпр. Гравенштајнка, Днњица (Weisser VTinter Cal-

vill), жути Рихард, Посартова Наливија, Ребрача, Зимска пру-

гаста: Ребрачч ускршња црвена, Фрасова летља, Шупљика

(Rother Herbst Calvill).

11. Звечарке
,

(Schlptterapfel). Месо је крто, грубо, кон-

чаето и без особитог мириса или слабо миришљиво, али не

на јагоде п малине; кућица је евакад отворена и облика су као

и ребраче само су ваљкаетије или пљоште ркругле или негато

загаиљасте. Нпр. Вачинка (Sommer Gemirtzapfel,) Краљевић

и тако даље.

111. ЖумЏце или Златаче (CuLderlinge). Месо је потврђе,

ситно зрнасто као и у ренета; кућ-ица је отворена и широка;

семе ,је обично округласто, облика су различног а в.ећином као

у ребрача. Hnp. Бојковка, .Жутица зимска, дуњаста, Краљица

Софија, Рајковача (Gelber Bellfieure), Ренета шампањска и т. д.
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IV. Ружице (Rosenapfel). Месо врло крто, угпба сс лако

кад се прптпсне; кожпца танка, замагљена а протрвена љаштп;

месо често слатко п мпрпшљпво, т. ј. не потсећа најагоде п

малпне као у ребрача. Облпка су разлпчног, а обпчно су прп

врху ребрасте. Нпр. Астрахан белп, Бресквача, Вагнеровка, Плп-

њача (Rother Margaretenapfel), Клудпјевка, Кузпнота, Мпрп-

савка (Sommer Zinnntapfel), Мпхољача (\Virginischei- Rosen-

apfel), Попадпја (Morgenduftapfel), Ребрача данцпшка, Сладо-

куена, Шарламовска пт. д.

V. Толубаче (Taubenapfel). Меео тврђе но у ружпца, алп

ппак угледно п већпном срчпкаво, те по томе слпчно ренета.ма;

облпка су дугуљаста илп елпптпчна; кожпца је врло фпна п

љагатп Нпр. Говеђача (Rother Wiuter Taubenapfel), Рузмарпнка

бела, Рузмарпнка црвена пт. д.

VI. Зукваче (Rambour oder Pfimdapfel). Месо крто, крупно-

зрнасто, накпсело без мпрпса (т. ј. нпје мпрпгаљаво као v

ребрача пренета); род врло крупан, пљоште округао плп

елпптпчан, често подељен у две неједнаке половпне; кожпца

глатка, једра п обпчно нпје рђаста. Нпр. Бабајка, Барњача

(Gloria Mundi), Зуквача (Margaretenapfel), Кардпнал пругастп

белп, Стрекња (Celiini), Цар Александар пт. д.

У Ренета, које долазе за зуквачама, Лукас је узео у об-

зпр као главнн карактарнп знак: особину меса. Боје су разно-

врсне, ночевшп од беле па до мрко црвене; п облпка су раз-

лпчног, па п кожпцапмје неједнака: глатка плп рапава. Месо

је збпвенпје но у наведенпх група, пзузевнга Жутица, у којпх

је као п у Ренвта
,

а на пзгледу је лепше но у поменутпх

група; од чеетп је рскаво; укусом не потеећа на јагоде п ма-

лпне као ребраче, нптп иа коморач као ружице, већ је тако

звано ренетасто, т. ј. впнска укуса, па се у некпх осећа впше

впнскп укус но сладост, а у некпх обратно впше сладост но

впнекп укус. Према њпховпм спољашњпм знацима п према

месу, поделио је Ренете у четпрп групе. На пме у;

VII. Зуквасше ренете. (Rambvur Reinette) Облпка су не-

правплна, разне велпчпне, а чеето слпчне п Ребрача.ма, боје

су једнобојне. Нпр. Вајонка (Gavs Reinette), Златача, Пеппнка

лондонека, Ренета племенпта, Ренета лотрпншка, Тетанка (Ра-

riser Rambour Remette) пт. д.

VIII. Једнобојне ренете или Восковаче (Einfarbige oder

AVaehs Reinette). Ово су омање плп осредње јабуке правплна

облпка без пкаквпх узвпшења п ребара. Нпр. Авајлпја
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(Goldgelbe Somrner Reinette) Бедрика (Gasdonker Reinette).

Бреданка, Пеппнка немачка златолика,Ренета ландбершка, Обер-

дикова ренета, Самонпклпца (Apfel von Haldenl Шећерлпја

Ананае ренета и т. д.

IX. Машанске ретте (Borsdorfer Reinette). Мале, кашто

једнобојне а некад и иругасте јабуке правилна, пљоште округла

облпка плп еу кугласто затупљене; кожица је обично глатка,

кашто брадавпчаста, а ретко је навучена рђастим мрљама.

Нпр. Машанска (Edelborsdorfer), Ренета љаштећа, Сенабија

( Steieriseher AVinter Reinette и т. д.

X. Црвене ренетв (Rother Reinette). Ове су јабуке од

чести вишебојне а од чести пругасте; основна им је боја зе-

лено жута или бледо жута; обично немају рђастпх мрља и тач-

кица. Од жутих ренета разликују се само у томе, што им је

основна боја затворено жута п чиста т. ј. без рђастог цр-

венила. Нпр. Колачарка Ланктонова, Парменка летња, Пар-

менка скерлетна, Пепинка еитна тврда, Посластичарка, Ре-

нета Бауманова, Ренета кармелитска, Ренета Кулонова и т. д.

XI. Сиве ренеше (Grane Reinette). У овпх је цела кожица

или већим делом превучена рђастом навлаком. Нпр. Ренета

Бурхардова, Ренета енглеска, Ренета оснабришка, Ренета сива

јесења, Ренета с кратком ћетељком, Ренета Равеова, Ренета

француска пт. д.

XII. Жуте или злашолке ренете (Gold Reinette). -У ових

је јабука кожпца златолпка, жута а с присојне стране као и

црвене ренете; кашто су црвено нругасте али црвенило због

рђастих мрља и тачкица није тако јасно као у црвених ренета

Нпр. Кадуманка (Claygate Parmane), Краљева с кратком пе-

тељком, Парменка Адамова, Пепинка Рипстонова, Ренета блен-

хајмска, Ренета Вајднерова, Ренета диценска Ренета каселска

крупна, Ренета Харбертова, Шареннка (Winter Gold Parmane)

и тако даље.

XIII. ир>угаче (Streiflinge). Овде се увршћују све пругасте

јабуке без обзира на њихове унутрашње и спољашње знаке,

ако се не би могле да уврете ни у једну од дојакошњих група.

Нпр. Бонкиња крупна, Железовка, Пругача бруновска, Луји-

кова и т. д.

Остале јабуке ниеу пругасте; по облику су загаиљасте

или пљоште округле и кугласте, те према томе, дакле без

обзира на унутрашње знаке долазе у нарочите групе. Тако:
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XIV. Чуњаче. (Spitzapfeli. Јабуке су зашиљасте и према

чаши и ирема петељцп, почевшп од средпне, а нпкад нпсу пру-

гасте. Нпр Дуга (Miller Spitzapfel), Ђула (Konigsfleine,) пт. д.

Х\'. Еплачарке (Plattapfel). Овде се убрајају еве јабуке

које нпсу пругаете а прп томе су кугласта облпка плп ev

пљоште но такве, да се не могу уврстптп нп у једну од првпх

дванаест група. Нпр. Апп, Батуленка, Будпмка (Weisser Winter

Taffetapfel), Велпнгтон, Колачарка (Kirkes Sondergleiehen), Jlu-

• муњача зпмска, Срчика, Срчпка славонска (Griiner Fdrsten-

apfel), Хаут орденка, Штетинка црвена u т. д.

Ова подела важила је све до скора као преко по-

требна за одређпвање п познавање разлпчнпх сората

јабука, ради чега је ревносно уношена у сва немачка

воћарства, но у последње време наншла је на јаке про-

тпвнпке, којп доказују, да у опште номолошке спстеме

немају за познавање сората н за унапређење воћарства,

никакве вредностн.

Нарочпто се у овоме пстпче управптељ школе Воћарско-

Баштованске у Штутгарту Ппкола Гоше. Он поред осталога

велп о тим спстемама п ово: Нпједном правом ботаничару,

не ће нп на ум пасти да еамо на особпнама рода зпда бота-

ничкп систем а још мање да једиу врсту рода разређује у

разне одељке (клаее). Прави ботаппчар управо п песматра, да

је каква прешна потреба у номологакпм сиетемама, na је зато

овај п потпуно пзлпшан посао п пао у део тако званпм струч-

ним помолозпма плп беспосленпм дплетантпма«. Даље Ј’ве-

ренп смо, кад бп каквом нагаем угледном помологу поелали

четирп рода од једне псте иепознатпје сорте, који бп се пз-

међу себе разлпковалп по облику, боји п круппоћп, да пх опре-

дели, да, бп у пајвпше прплпка добплп п четпрп различна

пмена, а кад бп пстп род послалп каквом другом, наравно опет

»прпзнатом« помологу, да бп га добплп са четпрп друга пмена«.

Наводећп впгае примера којпма тврдп да се овако што деша-

вало п врло »признатпм« помолозпма, узвпкује: »Француека

нема ипједног помологаког спстема, међутпм пма поеве пз-

врсних помологаких књига какве немамо пп мп (Немцп) нп

остале народностп;бна пма ваљане практпчне воћаре и гато је

најглавнпје силне поврпгапе под воћкама. Тамо се пе може као

у нас само у једном крају тражптп п добитп no стотпну со-

рата!« »LJa п нашто нам системске поделе воћа, радп
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чега та п толпка објашњења? Може ли се каква п непозната

сорта познати по каквој системи? II ако случајно више помо-

лога тај исти рад класифпкују, онда да ли he га онп свп и

подједнако класификовати ? У овако што веровати, било би

проста бесмислица«.

По добу сазревања деле се јабуке на; летње, је-

сење и зимске. Летње сазревају од половине јуна до

ноловине септембра. Треба пх одмах брати и употребити,

јер се иначе брзо кваре. Јесење сазревају од половине

септембра до половине октобра. Оне пошто узру, ваља

да дозру, т. ј. ваља их до употребе држати у сместишту

(слагалиштуј неколико недеља. Зимске сазревају од по-

ловпне октобра до половпне новембра. И оне треба да

дбзру на сместишту, а неке дозревају тек у нролеће.

Дебло у јабуке је доста кратко. Кора је сино плава.

лпстаста и љуштп се у пошприм кајишима. Дрво расте

доста брзо, па зато и ннје тако тврдо као крушково,

али се пиак радо употребљава у столарству за разне

израђевпне, јер се може лепо да углача. Може да до-

стнгне впсину од 15 м. п да живи 60—80 год. Дебло

већ на висинп од 2—2 5 м, прелазп у круну.

Крцна је у неких сората нлитко сведена, а у не-

кпх дубоко закружена, те је отуда или широка, ако

је већа ширине од дужине, илп дугуљаста, ако је

већа дужина од ширине, нли кугласта ако је ширпна

приближно равна дужини. У крунп су: младари, лето-

расти, гране п пупољци (јаловп и роднм).

Младари се развијају у току године. Разликују се

од летораста у томе, што на њима има лишћа и што им

дрво није зрело.

Леторасти су једногодишњи т. ј. зрели младарп,

с којих је лишће опало. Боје су отвореније но крушкови.

Гране су вишегодишњм п разгранати леторасти, и

по своме онределењу деле се на јалове и родне.
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У јалове гране рачунају се;

Вршни младар. Избија свакад из вршног пупољка

на леторасту; пупољак је на врху или од прпроде плп

на вештачкп начпн услед орезпвања.

Побочни младар најблпжп вршном младару.

Јалови младарџ Свп младарп којп пзбпјају пс-

под побочног младара. Онп бп по месту где се налазе

моглп бптп п роднп, алп услед бујностп дрвета нзјалове.

Млазеви или водоиије. То су впткп, танкп и обп-

чно бујнп (дугачкп) младарп. пзбпјају највнше пз коре

старпјпх грана но и на млађпм воћкама виђају се кашто

у већој мерп. Јављају се у пзвесном добу, нпр. кад се

воћке наврћу, подмлађују плп орезују, јер се тада на-

гомплају соковп на пзвеснпм местпма.

А у родне гране спадају:

Витке родне гране. То су побочнп, впткп п нешто

повпјенп младарп; дугачкп су 10—30 см. п на њпма

се у првој плп другој годпнп образују роднп органп.

Круте родне гранчице. То су побочнп, правп

плп повпјенп и нрплпчно крупнп леторастп пспод впт-

кпх п роднпх грана; дугачкп су 3—B см. п на њпма

су јаловп пупољци.

На впткпм гранама. развпјају се пз јалових пупо-

љака друге годпне ;

Прстенасте бодље, т. ј. кратке п прстенасто набо-

рпте гране (ппак с глатком кором), дугачке су 3—6 см.

Вршнп пупољак може бптп п лпснп (јаловп) п цветнп

(роднп). Ако се ове гране рачвају, онда се често зову

п нрстенасте гране.

Прстенасти израштаји. То су врло кратке дебеле

прстенасте бодље које су псто тако прстенасто наборпте

као п прстенасте бодље. II на њпма вршнп нупољак

може бптп као н код претенастпх бодаља јалов п родан.

Јаловп су пупољцп танкп п зашпљастп, а роднп (цветнп)
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надрасти (вунасти) и доста ублизу.

Према томе, наш је народ у предњој песми лепо

уочио родне гране, кад вели:

„Ја сам тебп род родпла

Сваку грану дв’је јабуке

А на врху п четири“ .

Прве су гране; витке, а друге: ирстенасте бодље

и прстенасти израштаји, који се јављају као што је

наведено на крупним родним гранчицама.'

Јабука по својој важности заузима ирво место, јер

јој се род многостручно употребљава.

Тако важна воћка заслужује да њеном подизању

и неговању обратимо велику иажњу. Ово у толико пре,

што се наше јабуке већ у велико почеле извозити.

Прошла и ова година биле су у томе нарочито обилне.

t). Sl. ЈЛодоробић

УЗРОЦИ И ЛЕЧЕЊЕ НАДУНА У НАШЕ СТОКЕ

Лечити
стоку без иомоћи стручног лекара, значи па-

чатп се у туђ посао. А ко то ради, јако ће се замерити

многом сточном лекару, који заборавља или неће да зна,

под каквии приликама живи већпна наших сточара при-

вредника. И занста има таквих сточних лекара, који никако

не могу да се измире с Фактом, да пољопривредник

сточар може и мора у неким приликама да притекне сам

у помоћ својој стоци, евоме благу. Камо наше лепе среће,

да имамо толико сточних лекара, да привредник не мора

доћи у прилику да сам своју стоку лечи, а још би већа

срећа била, кад би иаши сточари били п сами толико

стручно образовани, да се у неким приликама и сами

/У
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спомогну, те да не тумарају по мраку. употребљујућп

чае један, час другп бапскп лек. Ко год зна, како је се-

оском домаћпну, кад му стока напрасно лппсава, неће му

нп замеритп, ако у тој својој невољп прнхваћа евакп

савет. евако средство. Раз}*ме се, да п том прплпком у не-

знању лаћа и таквпх средстава, која су внше од штете,

него лн од користи.
И

зар у том случају није боље кад

у селу бар свештеннк плп учнтељ, као образованн љтдп.

путем оваквих поука, дођу у могућност, да својнм су-

граl;анп.ма у прнлпцп препоруче она средства н лекове,

које би нм сам еточни лекар дао? Ко год зма, да се нп

један еточар не би корпстио, кад бп радп једне оболеле

овце трчао у окружно место по сточног лекара; ко год

зна да бн пропао сточар, кад бп по неколпко сатп пу-

товао до седпшта сточног лекара, да га зове у помоћ,

стаду оваца или говедп, које је можда оболело од надуна:

ко год зна да у таквпм п елпчннм случајсвпма може и

привредник својој стоци псто тако да помогне, као п сто-

чни лекар, ако ra само нма когод у селу да упути,

тај ће нам бдобрптп да еу кратке поуке о лечењу неких

сточних болестп добро дошле свештенпку, којн у селу

живн, као и еваком ннсменом пољопрпвредннку сточару.

У том цпљу доноспмо п мп овом прпликом кратку

поуку о узроцнма н лечењу надуна, којп се чеето Код

наше стоке јавља, а такве је нагле природе, да оболела

грла врло често гнну, ако им сам сточар, у оскудпцп

сточног лекара, одмах или што пре не помогне. Надун

смо нзабралп не само с тога, што је прн његовој појавп

брза помоћ неонходно потребна, већ н што га наш народ

обично еам лечп, често средствпма п на начпн, којп не

само да не помаже, већ је н од штете. Нуштање крви

из ува, у већнни је случајева, па п при појавн ове бо-

лестп, најобичније средетво, којем наш привредник у не-

вољп прибегава. Међу тим баш пуштање крвп не помаже-

ништа, већ на иротнв слабн стоку, а кад неко тврди, да
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је болесно грло баш услед пуштања крви оздравило, вара

се. јер је то само случај, а никако последица пуштања

крвп. То би грло п без пуштања крви само по себп

не само оздравило, већ не би изгубило ни ону снагу, коју

је пзгубило несмиеленим пуштањем крви.

Иређимо дак.че на узроке, знаке п лечење ове болеети.

Често се дешава, да се у желуду и.та у древнма

наше стоке накупе велике количине гасова, да се трбух

јако надме. Код преживара (говеди, овада) накупе се тп

гасовп у бурагу, а код свпња н коња у цревима. Обично

се ова појава болести код коња убраја у врсту колпке

(наступа), па се нарочито лечп.

Узроци и иредохрањујуЛа средства надуна. Узроци

појаве надуна могу бити врло разноврснн. Свака храна,

која лако превнре, може да проузрокује надун. Код наше

стоке јавља се надун обпчно услед непажљивог храњења

зеленом пнћом. Нарочпто је опасна млада дрвена детелина

бујног нораста пре дветаМа; алн надун могу да проузро-

кују н све остале врсте детелина и махунастих плодова

(лудерка, грахорица н т. д), ељда, зеље од кромпнра,

млади усеви (кад стока случајно у њих умакне), лншће

кеља и репе; на и млада трава бујног пораета. Надун

се нарочпто онда лако јавља, ако је зелена пића услед

дужег лежања увела пли се, лежећн у гомнли, загрејала,

ако је стока у јутру на празан желудад халапљнво једе

н одмах за тим воде пије. С тога се зелена ннћа не сме

дуже од 24 сата држати покошена, већ ју је бол.е за

храњење два нут дневно коспти (у јутру на један сат

после изласка сунда п у вечер, нре него што се оросн).
Ако се зелена иића полаже стоди у смеси са сечком

(иеецканп.м сеном нли сламом) н у чешћпм али мањим

обродима, ннје тако опасна као нначе. Јутром је треба

стоци давати увек еамо у смеси са сувом храном (се-

ном, сламом). Исто тако треба н покислу (мокру) зелену

ипћу полагати стоди у смеси са сламом илн је лрстх >дно
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у хладовпни разастртн п просушити. Многп препорупују

као врло добро предохрањујуће средство протпв појаве

надуна услед детелине, сејање дете.тпне у смеси са кимом

(на 1 хектар око 6 кгр. кима). Све поменуте врсте хране

могу тпм пре да проузрокују надун, што је стока мање

прпвикла на ту храну. Баш с тога може појавп надуна

често да буде узрок п ако се с пролећа нагло пређе са

суве зпмске хране на храњење зеленом ппћом плп ако се

без поступног прелаза одмах пушта стока на пашу, да

ио во.ђп пасе. Најзад надун може да се јавп п ако се

стока хранп промрзлом зеленом пићом плп промрзлом сто-

чном репом п слпчном храном.

Ток ове болести је увек врло нагао, јер оболело грло

може већ после неколико часова да угпне, а псто тако

брзо и да оздравп.

Знаци ове болести су врло уочљивп. Трбух се брзо

у толикој мерп надме да се п бочне јаме са свпм пспупче.

Болесно грло неће да једе. задње ноге потурп под трбух.

стење, немирно је, јако се наппње алп ипак зато не

може нп да балега ни да пушта ветрове, убрзано дпше,

пог.тед му је укочен п као поп.ташсн.

Лечење се мора предузети одмах п без оклевања. Прп

лечењу ваља битп обазрив п мпран, а не збуњен. што се

често дешава, нарочпто кад више грла од једном од на-

дуна обо.ту. Пре свега треба направптп уже од с.таме, па

га премазатп катраном и њпме зажвалпти болесно грло на

тај начпн, да се оба краја ужета прпвежу говечету за

рогове. За тим треба снажно песнпцом гњечитп леву бо-

чну јаму, па ако прп том почне грло да подрпгује пли

да пушта ветрове, добар је знак, јер је тада у већпнп

с.тучајева опасност већ прешла. Ако је трбух ппак јако

надут, треба га полпвати хладном водом п.тп утератп бо-

леснпка у хладну воду да стојп.

Од унутрашњпх лекова нарочито је добар салмијак-

гајст, којп се може добити у апотекама, а добро га је
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за свакп случај, у добро затвореннм бочпцама, иматп увек

у кући. За једво говече довол.по је тога лека 25 грама,

а за овцу 5 грама, само се не сме употребити чист, већ

за говече помешати с једипм а за овце с пола литра

хладне воде. Овај лек ваља сппатп болеснику у уста,

најбоље иивском Ф.лашом. При томе треба грлу подићи

главу на више, али не сувише много, као што то некп

обично чине, па са стране цреко језпка сипати по мало

лека и нарочпто пазити, да се стока не загрцне. Док бо-

лесник један гутљај не прогута не треба оипати другп.

Прп сииању лека не ваља отоци држати језик руком, јер

баш језик највише помаже гутању. * У оокудици овога

лека, врло је добро средствп, које свака кућа има, иетро-

леј или како се обнчно зове гас. За говече је довољно

30 а за овцу 5 грама петролеума у смеси са шпирнту-

сом или ракијом. И гас се сипа болеснику у уста на

већ- наведен начин. Са успехом се може употребити и

крвчна вода (кречница), која лежи озго на загашеном

кречу. Кречне воде треба за тај посао повише употре-

бпти, све дотле, док болест не попусти. Ието тако може

се употребити у повећпм количинама у раствору или у

смееи с водом глауберова со и сона киселина
,

који се

лекови такођер могу добити у апотеци.

Ако и поред употребе поменутих лекова надун не

попушта. или ако је таква опасност, да се на дејство тих

лекова не сме чекати, онда се употребљује нарочита цев

од каучука или трокар. Цев од каучука може се упо-

требити и у том случају, ако говечету застане залогај

у грлу, па да се њом полако потисне у желудац. Ова

цев пролази кроз дрвени клнп, којим се болесник зажвали.

Клип се канапом неже за оба рога, а говечету се ис-

пружи глава и врат тако, да стоје у једној правој ли-

ннји (правцу), па се уљем намазана цев npeito језика

полако потискује кроз једњак, док год њеи иредњи крај

не дође у бураг. Кроз ту цев ће гасови излазити из бу-
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рага на поље. Трокар је лакше набавити. Може се до-

бпти код нашег Срп. Пољопривредног Друштва. Ова
спра-

вица елична је повећем шплу, које има своју канију.

која је на доњем крају отворена. да врх шила пз

ње вирп. Прп употребп ове справе треба статп с леве

стране говечета .теђима окренут глави болесннка Справу

ваља држатп у десној рудп и прпслонитп њен врх на нај-

веће испупчење бочне јаме слабпиа), од прнлпке трп прста

пспод кука. па је снажнпм притиском потпснути кроз

кожу у бураг а у правпу раменог зглавка десне предње

ноге. т. ј. треба прп убадању датп трокару такав правац

да би му, рецимо кад ou се продужпо. пзпшао врх код

раменог зглавка десне предње ноге. Чим је то учпњено.

пзвадп се шпло, а канпја остане забодена, да кроз њу

пзлазе гасовп из бурага. Ако бп се доњп отвор канпје

случајно запушпо храном, која се налазн у бурагу, треба

је шплом (сечпвом) трокара прочпетптп. Чпм трбух спла-

сне, не треба канију одмах вадптп. већ је озго чепом од

плуте запушптп, да не улазп у бураг ваздух. па је треба

опет отвирптп. кад се накнадно гасови накупе. Тек кад

се прпмети, да се гасовп впше не развијају у већој ко-

лпчинп, треба и канпју извадптп. па ранпцу мало зама-

затп катраном. Нека се нпко не бојп, да ће стодп овакав

убод наудптп. Свакп домаћпн, којп повпше има стоке,

требао бп да има овл' еправу са повише канпја, како бп

могао од једном више грла на тај начин лечнтп, ако би

се у један мах разболела. Најзад не бп лоше бпло, кад би

такву справпцу пмала свака општпна. за случај потребе

својих грађана. Ствар је мала п јвФтпна, а кад-кад

врло потребна и корнсна. За говеда су трокари
већп. а

за рвпе мањи. Hv v oci;v;umn трокара. можемо се у

невољи п обпчнпм шиљатпм ножем помоћп. Треба ножем

на означеном месту- пробостп болеснпку трбух, па пре

него што се нож пзвадп. поред његове сеченпце проту-

рпти кроз рану у бураг комадпћ трске или какву другу
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шуи.иу цев. Само ваља дев на горњем крају вечим уве-

зати да буде дебља, како не бп кроз рану у бураг упала.

Нож се с тога не сме вадити, док се поред њега цев

не протурп, што бп се пначе пначе кожице просечене

ране развукле, па се не бп могла протурпти цев у том

случају.
Излечило се грло ма на којп начпн, треба га погато

оздравп впше дана само по мало и врло опрезно хранпти,

а нарочпто му не треба давати храну, која лако надпма.

Још је врло добро за време опорављања давати говечету

трп пут дневно по једну кашнку соне киселине поме-

шане с једним литром воде.

Дешава се, да се код неких грла често јавља надун,

којп дуже траје. У том случају је узрок болести друге

прпроде, те је тада и могуће и најбоље упитати стручног

лекара за савет.

Кад бп се надун појавио код свиња, треба пм свака

пола сата давати као унутрашњи лек пуну кашичицу

гаса (петролеја) у смеси са шинритусом, ракијом или

уљем, Сем тога треба свиње клистирати са сапуњавом

водом или им у чмар завући комадић сапуна.

Ово су дакле средства, која прп појавп надуна по-

мажу, али како је сваку болест лакше спречити него је

излечити, добро би бпло, да сваки домаћин запамти узроке

појаве ове болести, па да нх отклања од своје стоке и

тако стане на пут њеној појави.

£л. Ђ-
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Метиљ у пчела.

0 пчелпном метиљу говоре Арпстотео, Вирђилпје, Ко-

лумела п другп старп ппсцп, као о једном најопаснпјем

непрпјатељу пчелпном. Чак у почетку овога века ауторп.

којп су прпчалп о пчелп. готово свп без пзузетка. гле-

далп су на метпљ као на живу рану својпх кованлука.

jaja у ириродној ве.тчини it увсћана, ирв u .leunmpuua у ириродној

ве.тчинн.

Дању се ретко могу видети ови инсекти да лете,

сем случаја ако их сами не гоните из места, где су се

они сакрили. Ипак облачних дана можете видети како

женка пред залазак сунца облеће испред кошнице, не бн

ли се како увукла у ову.

»Ако их узнемирите дању, вели Др. Хари, они ће

летнути мало а више трчати тако брзо, да је врло тешко

ухватити их и убитп«.

Метиљ је за чудо окретан и бежи и лети тако, да

су покрети ичела према иокретима метиља веома ла-

гани. »То је, вели Реомир, најбржи инеекат, који до

данас познајем«.

»Врло је интересантно, вели Хубер, посматрати. с

каквом хитрином леитирица метиља уме да се користи

својом надмоћношћу над ичелама, којима је иотребно

много светлости, да би могле разликовати предмете, и

пратити с колико се оирезности ичеле бране од овога

толико опасног непријатеља свога«.
-

Леитирица метиља носи своја јаја свуда, иа чак и
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споља кошнице па п самп прополпс служп за исхрану

црвића метиља.

Пошто пз јајета изађе малени црвнћ, он се замо-

тава у бели свпленп кокон (чауру). У почетку он личи

на прост кончић, алп поступно бива све већи и за

време раста ждере јаја, која га окружују, тако, тако да

му је потребно само да опружп главу, па да дође до

хране. Он ждере похлапно и расте тако брзо, да његова

кретања бивају и врло спора и кратка, а услед наглог

пораста он продужује кокон, једно зато, да би добио

више места за своје развиће, а друго и због тога, да

бп добио хране. Пошто увеличавање његовога трупа

може да изазове напад непријатеља његових, који га

окружују, то увиђаван пнсекат укрепљује своје ново ста-

нпште п појачава његове дуварове, додајућп свиленој

основп кокона по мало воска и својих сопствених из-

метака, ради тога, како би обезбедио са спољашње стране

своју нову галерију, чија је, унутарња површина проткана

меком белом свилом, која не смета инсекту, да се креће

без повреде свога нежна тела.

При овим радовима, инсекат, непрестано ишчекујући

непријатности од стране пчела, а и по своме узрасту

впше приступачнпји нападу, извлачи вазда своју гла-

вицу и врат, којп су покривенн штитићима п љушчи-

цама толико неприступне жаокама пчелпним као и га-

лерије, које заклањају његово тело.

галерија мешиља.

Плпка под 3. представља црвпћа метиља у његовој

природиој величшш са свима његовнм одликама. Љуш-
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трава главпца впдп се на једном црвпћу; а ту се впде

п трп пара предњпх ножица. налпк на нокте. п пет

парп стражњпх. На репу такође впде се два пара но-

жпца, а на доњем делу леђа распоређенп су органп

за дпсање.

Глава храна овпх црвпћа је восак, но ако се овп

црвићп хране са свпм чпстим воском онп угину, пз уз-

рока, што у воску нема доста азота. којп је преко по-

требан за њпхово развпће. Овај појав потврђује се тпме,

што црвпћп метп.на увек се радпје задржавају на саћу

старпјем. у коме се налазе кошуљпце. које остављају

младе пчеле, пошто се излегу, него на младом саћу. II

наравно, црвпћп метпља једу цветнп прашак п пропо-

лпс (лепак); а када преду кокон, чауру, као што је поз-

нато често п дрво од оквпра плп дуваровп кошнпце за

њих је прпјатна храна п ово нагрпзају; међу тпм веш-

тачко саће скоро неће нп да погледну.

Кад се десп, да се метпљ залеже у јакој п снаж-

ној породпцп пчелпној. црвпћ ретко дође до онога по-

раста. до ког долазп у слабпм п сиромашнпм породн-

цама пчелпним.

У севернпјпм пределпма. у којпма је температура

стална пспод lo" Целзпјусових кроз неколпко недеља.

црвпћ метпља може да пздржп зпму само блпзу клуп-

чета пчела. Доказано је већ. да породпце, које зимују

у нарочпто утопљенпм зпмовнпцпма впше страдају од

метиља идућег лета, него породпце, које презпме на пољу,

на отвореном ваздуху, пошто у првом случају не угине

нп један црвпћ метиља.

Појав метпља у кошнпцп п пустош, који чпии ње-

гово потомство, јасно иоказује нам сво зло, које доносп

порок, кад му се доиустп да овлада драгоцеиом рпз.нп-

цом људскога срца. Лукава лептпрпца метпља, залегла

је само неколико маленпх јаја, пз којпх су пзашлп цр-

впћп, на глед врло безопасни, али допустпте пм да се
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слободно развпју. п атмосфера жића, богата прпјатним

мирисом меда наскоро ће се променити у непријатан за-

дах*), весело зујање. које је се разлегало у раду срећне

породице нестаће. н све оно лепо и корпсно уништиће

се без жалостн.

Спт којп је метил, упропастио.

Кад слаба породица пчелина није кадра да по-

крије све сатне оквире, то саће без нчела биће ускоро

испуњено јаји.ма метп.ва. Тужни изглед пчела наскоро

ће да покаже да је у њпховој средини нешто рђаво, а

под кошнпце бпће покривен ситним отпацпма цветна

прашка, са изметцима црвића.

:i:) Метиљева лептирица и црвићи исиуштају непријатан одвратан
задах.



86

Ако слабу породпцу не можемо да појачамо толпко.

да она буде кадра сама до одбрани празнр саће. то

ово треба уклонптп пз кошнпце све дотле. докле по-

родпца не ојача то.тпко. да јој ово саће буде потребно.

Од апрпла до октобра саће празно. па бпло оно пз

кошнпца. које су угинуле плп узето пз слабпх породпца.

бпло у њему меда пли не. треба без пзговора окадпти.

сумпорним кадом. да бп тако унпштплп јаја п црвпће

метпља. Празник. кошнпцу илп собу. у којој се овп чу-

вају, треба добро затворпти; како не би дпм пзашао пре

но што покаже свој утпцај. За кађење медног сата мо-

жемо метнутп сумпор на један цреппћ с жаром, но

треба се чувати да много не стоји на диму, пошто сум-

порнп дим утпче како на укус меда тако п на пропо-

лпс, којп позеленп на одвећ јаком сумпорном каду. Сум-

порног када доста је толпко, колпко је потребно угу-

шптп муху у собп. За кађење још је боље узети крпу

уквашену у раствор сумпорнп; крпа се ова упалп п ди-

мом њенпм окадн се соба, кошнпца плп празник, где

се налазе оквирп са саћем, само ово кађење треба впше

пута поновати.

Ако се празно cahe у оквпрпма оставп на промах-

ном месту у растојању два пли трп сантпметара оквпр

од оквпра, могу остатп без опасностп од метп.ва до

маја п јуна месеца, јер услед промене ваздуха топлота

је нестална, те не да, да се улежено јаје пзведе. Саће у

коме бп се опазпо метп.в, треба од времеиа на време

надгледати п кадитп сумпорнпм кадом.

Швајцарскп пчелар Кастела чува своје саће у за-

твореном празнпку, у који метне комад камфора. Он

велп, да пчеле примају радо ово саће, п ако мпрпше на

камфор

У Италијп. где метиљ много досађује. пошто је

тамо зимп врло топло пма пчелара, који смештају ок-

вире са празнпм саћем у празипке у које наспу па два
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до три сантиметара ситног сухог песка између окрира;

ћелијпце сваког сата испуне се песком, а последњи оквир

са свим се заспе песком. Песак се овај изручи, кад се

укаже потреба, да се оквири са празним саћем додаду

кошницама.

Италијанске пчеле; ако само породица није одвећ

слаба или обезматичена, врло успешно бране се од

метиља и његовог смртоноснога утицаја.

Да објаснимо: шта је главнп узрок толико разор-

љивог утицаја метиља.

Кад обезматичена породпца није у стању да про-

пзведе себи нову матицу, она онда неизбежно постаје

плен метиља, ако иначе не пропадне ма којим другим

узроком. Ми смо осматрали такву породицу пчелину,

која је остала без матпце. Махом у таквом случају пчеле

не стражаре пспред лета, или ако и стражаре, оне то

чине сетно и немарно, а у таквом случају лептирица

метиља смело упада у кошницу и смешта своја јаја, где

хоће. ЈДрвпћи, који изађу из јаја такође са свим се сло-

бодно рашпре по кошницн као у својој кући, а пчеле

све то снуждено гледе, јер предвиђају, да им је и иначе

породица на умору.

Како нрема овоме мало значаја имају сва вештачка

средства и ловушке, о којима су писали стари писци.

Сваки отвор, кроз који може да нрође пчела, у свему

је доста да и лептирица прође, а ако само једна снесе

јаја, то ће ово бити доста, да уништи породицу, ма ко-

лико она бнла јака. Једна лептирица метиља може да

снесе у кошници најмање 200 јаја, други њен нара-

штај спешће пх иљадама, а број трећег колена достићи

ће иа милијоне.

Да обезматииена породица не може дати отпора

метиљу било је одавна позиато Немцима. Вагнер

вели, да се »у старим немачким сиисима говори о овоме

као о иитању ван сваке сумње, тако, да је оно било
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опљачкана суседовнм пчелама. сопственпк опљачкане

пчеле нема права да тражи накнаде од суседа. ттошто

ова шродица , вероватно, није и.чааа матице те бп

и иначе била уништена метиљем

Наравно, да се ретко догађа, да обезматпчена по-

родпца заласком сунца п ноћу чува лето; нптп се у ово

доба чује прпјатно зујање овакве вредне породпце. Чак

п за наш грубп орган слуха често опажа се разлпка

међу зујањем срећне пчелпне породпце п жа.тоснпм

друге, која се обезматпчена налазп у потпуном очајању:

а зар ова разлпка зујања пчелпна нпје опажена за ор-

гане слуха лептпрпце метпља? Њена нронпцљпвост, у

којој често нема недостатка, слнчна је пнстпкту граб-

љпвпх птпца, које осећајућп у стаду болесно жпвпнче,

облећу над г.тавом његовом с жалоснпм крештањем.

Пчеларење с покретнпм саћем пс талпјанским пче-

лауга заједно с новпм начпнпма пчеларења, отклонп.то

је сву опасност, којом је некада грозио метпљ, Сада

пчелари не говоре већ о успешном плп неуспешом пче-

ларењу; код савршеног пчеларења успех илп неуспех

од пчеларења не завпсп впше од среће.

„За оног, ко зна особине метиља, пчелар. којн

се ненрестано тужи на ту пустога од меТпља, тто-

добан је оном земљораднику, који. очистивши, ш-

следњи пут, готово изедени eeii црвима\трутт своје

краве, тужи се на шследње за то, што &у му они

уттропастили краву (Лонгстрот).

Метпљ жпвп хиљадама годпна трудом пчела п ппак

нпком до данас нпје пало на ум, да пх оне могу унп-

штптп. По природном поретку стварп у кошнпцп, која

је остала без матпце, плп која је остала без народа,

пзгубпвшп носледњу снагу, утврђује се на рушсвпнама

овакве кошнпце метпљ, да довршп п упропастп п оно

iuto је остало пза овакве породпце пчелпне.

88
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После свега овога, што смо казалм, није тешко ра-

зуметп, каквим средствима можемо сачувати кошнице

своје од метиља. Зпајући, да су јаке породице с пло-

дном матпцом кадре да се бране од метиља у ма ка-

квој то било кошнпци, пчелар треба да употреби сва

могућа средства, да су му пчеле у добром стању. Тада

ће се оне. саме, много боље чувати од метиља, но што

ћемо нх ми моћи лечити н спасавати од метиља.

Неискусни пчелари мисле, да је кошнпца пропала,

ако у њој нађу неколико црвића од метиља. Нека они

знају, да готово у свију прородица пчелиних, а нарочито

пчела нашнх домаћих, ма како оне биле јаке, увек се

може наћи у кошницама неколико од ових и сличних

непријатеља.

После свега овога, разуман пчелар знајући, да је

предохрана боља од лечења, стараће се да уништи цр-

впће метиља што је могуће раније. Уништај једног цр-_

впћа метиља нарочито женке у своје време, раније, много

је корисније, но доцније стотипама пх потући, кад метиљ

обузме сву кошницу.

Употреба камфора ради лечења од метиља може битн

само надежна утеха нека у спасавању кошница од про-

пасти, али рационалан нчелар ретко ће ово иевино сред-

ство употребљаватп ; а ја га у течају 4—5 год. мога

пчеларства нисам до сада употребљавао, а нпсам имао

ни потребе.

ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ.

Пре три године, личном и приватном ииицијативом неких

родољуба српских, почеле су се уСрбији осииватп земљорад-

ничке задруге, где се удружују вигае домаћггаа у циљу, да се

заједнички помажу и старају око прибављања потребггах на-

мирица за земљоделски рад.
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Истина је, да нага еељак из годпне у годпну нагло опада

како у матерпјалном, тако и у моралном погледу, а да нај-

већи део ерпског народа сачпњава сељак, то је познато: па

кад он, као најмоћнијп фактор у државп слаби п упропашћава

се, то онда немпновно следује; да еа пропашћу српеког сељака

у матерпјалном п моралном погледу, упоредо пде пропаст у

истоме правцу п српске државе.

Да бп се томе очевпдноме злу доскочпло, држава је по-

моћу својих органа радпла да томе стане на пут, алп као

што статпстпчкп подацп показују, нпје успех бпо повољан.

Оснпвањем
земљораднпчкпх задрзта у подунавској Јасе-

нпци, Лепенпци п Посавпнп успело се, п ако је тек почетак,

да се сељачкп сталеж за сада у неколпко унапредп у морал-

ном п матерпјалном погледу.

Довољно ће бити за наше чптаоце, ако пх бар у неколпко

упознамо с корншћу коју пма наш сељак од земљораднпчкпх

задруга.

Земљораднпчка задруга је удружење, где свп задругарп

солидарно јамче целпм евојпм пмањем један за еве а свп

за једног, тиме дају могућноети, да п спроманшпјп могу

доћп до потребног новца за подмпрење најнужнпјпх потреба

домаћпх, без да падну у руке каквом зеленашу, само онп мо-

рају oiitii људп од реда, којп ће своје обавезе тачно и савесно

пепуњаватп п које опет остали задругарп знају каквп еу рад-

нпцп п каквог су владања.

У земљораднпчкпм задругама не може свакн поетатп члан,

ту се тражп, да задругар мора жпветп у оној општшш где се

налазп задруга, да је пунољетан грађанин, којп има право да

располаже својпм имањем п који ужива сво грађанско право,

да је нознат као поштен п уредан човек којп се не одаје

страстпма као ппјанству, картању, нераду, зеленаштву пт. д.

Само пз овога впдеће се, да земљораднпчка задруга по-

.маже земљорадника у машсријално.м погледу, дајућп му новац,

да може подмпрптп евоје домаће потребе, а да не падне у

руке зеленашу, којп га за кратко време упропастп: да може

набавитп потребне, добре п сувремене пољопрпвредне справе

п алате, који ће му помоћп, да што боље п на време уради

своју земљу ц да што впше рода с ње скпне; да може евој

производ на време обратп п по бољу цену продатп пт. д,

Земљорадничке задруге утпчу на задругаре п у моралном

иогледу, јер се по правилпма тпх задруга прпмају за задру-
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гаре само добри п поштени људп, тамо немају посла

лоповп, капшарп, зеленашп, ппјанпце, картарошп пт. д., те

према томе, сваки се чува од порока, да бп могао бити члан

те задруге, а којп пак има какав порок пзбегава га и поправља

се да би га доцније примилп у задругу, јер људе наклоњене

пороку тамо не примају.

Да бп нашп чптаоци пмали што бољп појам о земљо-

раднпчким задругама п како оне утпчу на друштвенп пре-

порођај, наводимо пз говора г. Мих. Аврамовића управнпка

Подунавске окружне задруге, који је држао на учптељској

скупштпнп у Крушевцу 3. августа 1897. год. један део који

гласи:

»Што највише пада у очп код овпх установа, то је прин-

цпп солидарног јемства, којп, поред спгурности коју даје по-

верпоцу, садржи у себп толпко моћнпх и корисних клпца за

неговање узајамностп, слоге, браства и поверења међу људпма,

да се у том погледу никаквим другим средством не би могло

заменптп. Солидарно јеметво сузбија егопзам, оно отклаља

многобројне сметње п несугласпде,оно сузбија несавесне испаде

п прохтеве појединаца, који понајлак али стално хватају ко-

рена на нашпм селпма; оно зближује људе п ствара међу

њима такав однос, какав само пстинске слуге хришћанског

морала могу пожелетп. Један свештенпк немачки велп, да је

земљорадничка задруга у његовом селу за две-три годпне

много више учинила за наравствено поправљање еељака, него

свеколике његове молптве и предике за десет година. У јед-

ном селу у старом смедеревском округу, где еу сви сељани

без нзузетка, билп оданп картању, данас више од половине

села, сви они којп су задругарп земљорадничке задруге, пе

играју карте. Па оне честе ситне крађе, потрице, свађе, од

којих тако миого штете трни иаше сеоско стаиовшпнтво

све се то отклања и умањава сваким даном све више.

»Но, н ако иачело солпдарног јемства вршп тако благо-

детан утицај на поправку односа људскпх, па њихов живот и

понашање, има врло великп број оиих, којп би могли битн

поеве користи и ваљанп задругари земљорадничке задруге,

али се уздржавају од приступа у задругу само зато, што треба

солидарно да јамче за све остале задругаре. Оии мисле, ако

пристану на солпдарно јемство, да им је имање већ у опа-

ености. Непознати са основима земљорадпичких задруга, они

не могу сами ип да увиде, да је солидарио јемство само једаи
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облпк у којем ее задруга појављује пред својим поверпоцпма

да пм улпје веру за њпхов новац. У етварп се нп један за-

другар не пзлаже већем рпзику, него што бп се пзложпо кад

бп се на другом месту задужпо. Свакп одговара за свој дуг,

а пошто је делокруг задруге тако малп да је лако познаватп

п контролпеатп све задругаре, пошто се даље пазп ко се v

задругу прпма, коме ее у зашто даје позајмпца, то ретко кад

може да се десп, да се задруга преварп п да прпмп у задругу

неког којп то не заслужује, плп да да некоме позајмнцу којп

је нпкад неће моћп
вратптп.

У Немачкој пма впше од 3000

земљораднпчкпх задруга, од којпх је добра четвртина стара

скоро педесет годпна; у Пталпјп пх има впше од 500, у

Аустро-Угарској око 300, у Француској блпзу 600, па онда у

Швајцарској, Белгпјп, Енглеској пт. д. Негде се оне од скора

оснпвају, а негде имају десет, двадесет п впше годпна. II за

све то дуго време, у којем се пзмењалп толпкп догађајп, то-

лпке катастрофе, фпнансиеке п трговачке, толпкп ратовп, зем-

љораднпчке задруге су ее победоносно одржале п ни jejna

није до данас огитетила
,

ни за једну Шlјпј, hu своје задругаре

ни своје новериоце. 3a време рата с Ауетрпјом у 1866. годпнп.

за време рата с Француском у 1870. годпнп, кад се већпна

трговачкпх банака налазпла у опасностп, кад трговпна немачка

нпје могла нпгде да нађе капптала п кредпт, кад су свп нов-

чанп заводп моралп да враћају депозпте п штедпонпчке улоге,

кад еу државие артпје немачке нагло падале, зе.мгшрадничким

задругама нуђен је толики новац на штедњу, да су морали да

одбијају улагаче, јер су шнуде биле тако многе и великс, да су

ттрелазиле nompeoe задруга,

>Из овога се најбоље впдп колпко су земљораднпчке

задруге спгурне п како мало разлога пмају људп да се боје

што ће солидарно јамчптп ако у задругу ступе.«

Да се ова спасоносна установа земљораднпчке задруге,

што пре одомаћп код нае, чијпје благотворан утпцај на нашег

еељака прпзнао пг. Мгшпетар Прпвреде п Народиа Скушнтпна,

ставпвшп јој на расположењу повећп један фонд, пужно је,

да ову корпсну установу прпхвате на првом месту свештенпцп

п учптељп, јер пм п сама њпхова дужност налаже да раде

иа матерпјалном побољшању иародпом, пошто се онп налазе

у непоередиом додпру с народом; да обавештавају п упознају

парод е правшшма земљораднпчке задруге, п да свпм сплама

озбпљно раде на оснпвању њпховом, јер ће тпме с једне стране
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иомоћп еебп п својој отаџбпнп, а с друге, урадити овде на

земљп за спае свог блпжњег оно, што су као добри хрицгћани

п Срби дужнп да ураде.

НИ КУВАНОЈ НЕ ВЕРУЈ

Наш народ не долазп често цркви. ал кад може и хоће

он то с вољом ради, а наронито о великим празницима лети

и зими, као што је већ познато.

Кад је црква удаљена од села, онда се још раније до-

говоре, па онај удари на оног, онај на другог и тако редом,

док се не искупе у гомилице, на тако се упуте цркви.

И наша црква беше у другом селу, па неколико њих до-

маћина договоре ее да о Божићу заједно оду.

Печенице беху већ екоро готове кад прва прангија груну

а уз њу звоно јави да ће скоро почетп јутрење.

Народ ее креће цркви, а неки су и раније били отишлн.

Сви су радп да се у цркви Богу моле, да узму нафору за се

и своје у дому, па кад се врате да поздраве кућу са „Христос

се роди!« да даду сваком по нафору да окусе најпре св. црквом

благоеловензалогај,папосле домаћица приступи домаћем обреду:

те их запоји вином да су здрави и румени, прогутају пупољак

од дрена да буду чврсти и здрави као дрен, окусе од печеиог

врапца да буду лаки, од печеног дулека као предохрану од гу-

шобоље п окусе од неченице да се гоје. Такав беше у њих

обичај.

И газда Миша беше већ дошао Марковој кући, па да

ударе на Милана, па на Лазу, па на Благоја и друге, те по

обичају оду цркви; ал кад дођоше Благојевој кући он их за-

држа. Како би било, вели Блажа, да ми попијемо по једну

грејаницу, колико да се загрејемо.

Таман посла! рече Марко, зар то не би била брука?

Па, Бор нек опрости, рече Лаза, видите како је на

иољу: снег велики, пута нема а вејавица да вас Бог сачува!

Тамо, овамо, и они реншше да попију по једну!

Ракија брзо стиже а стара шљивовица беше укртила ua

само трчи у грло.
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Тако по једну, другу, па трећу, na хладну.... па дај мезе

и то баш од печенпце.

Благојева Јана цикну иа такво тражење u сва се кућа

узбуни, њу је заболело, тешко јој је, што баш њена кућа на

тако благ дан да се грепш о, свету цркву п да крши освећене

обпчаје; ал‘ куд ћеш тп ппјаним људпма доказатп шта ваља

да раде.

Кад деца спазпше гпта овп матори раде с печеницом,

дпгоше џеву п направпше дерњаву, тражећп да се п њп.ма да.

Док Јана ташкаше децу п говораше пм како >не ваља<

тако без реда да једу, пробпше у кујну гласови:

Поипј је, Лазо.

Поппј је, брато!

Тебп је дато,

На дну је слатко!

Вагорчало вам, да Бог да! мрмљаше спрота Јана. Па

впдећп докле су ови дотералп, прпкупп чељад, прекрстп се,

пзвршп најпре домаћп обред: запојп свако дете по трппут вп-

иом у пме Оца, Спна п Св. Духа, окуспше дрен, врапца, па и

од печенпце, а деца пуна радостп.

*

Благоје леже да поспава а осталп кренуше кући, ал у

путу ее предомпслише па хајд у мехаиу. Цпганп пх спазплп,

па за њпма, те готова посла.

Онп се тако млате по мехапи, а њпхови код куће чекају

док oiiu пз цркве дођу; деца врпште хтела бп печенпце а нико

не сме да дирне док домаћпн не дође.

Пз њпховпх кућа разлетеше се млађп да их траже, п

нађоше пх у механи. Вову пх кућп, алп ракпја не зна за

Божић.

И по њпховпм кућама пзвршп се домаћп обред п њиховп

ручаше, ал какав је ручак на благ дан кад је домаћпн ппјан,
познато је.

Кад се сутра дан нађоше овп ппаче добрп људи, поздра-

вивши се са стпдом. Брука је пукла по селу, па се после п

даље раструбпла те оставпла п узречпцу ЛКуре се ка М нп

цркви“.

Миша је кривио Благоја, Благоје Марка, а Милан рече да

се још онда сетио оне народне; »Први дан Божића не пије

се ракпја«, ал је ка' рачунао да је то тек онако речено, а сад

вели, видпм, да то нпје џабе.
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Па што еп ппо? ппта га Миша.

Па, велпм: зимње доба, црква просто далеко, ,а и ра-

кпја је кувана па препланула и пзлапила, а медом умекшана,

рече Мнлан.

Пзлаппла, излаипда! смејаху му се.

Е, сад знам, велп Милан, п од сада ћу свакоме рећп: >Ни

куваној не веруј !«

Кад се једанпут нађоше с Јаном, па почеше о Божићној

ракпјп, а Милан рече: душе ми Јано, ако тп ниси свему крпва.

А што Јаблане? пита га Јана.

Па мора битп да си манђијала ракију.

Богме не знам да сам ја манђпјапа, ал добро сам ви-

дела како вам се беше ракија усладила; па ракију служим а

по глави ми ее врти она народна реч:
»Баш кад ти се усладн

оетави!« И допста кад би се на то пазило, нити би који од

прејела боловао, нитп би се људи оппјали па брукали. Па што

брукају еебе, но што рђав пример дају млађима !

Гле, гле, Јане, баш ова узе да нас школује, смејући
се рече Мпша.

Милан се беше нешто замислио а Миша га муну десном:

»Хеј, што се и ти не смејеш?«

Какво црио смејање, зар се обрукали иа сад ми је до

смејања; мени је крпво, ија сам омрзо ракпју, да јој ни

миру не осетим.

Збнља, људи продужи Милан: мислим се нешто шта је

ракија зла починила, шта је пријатеља завадила, шта је глава

полупала, шта је људи упропастила и домове им затворила:

ама, кад она нас обрука, онда шта неће е другим учпнити.

- Е, Бога ми, ваља је паметно пити, рече Миша.

Па ни ми је нисмо баш тако шшп, ал видиш шта

с нама уради! И зар то није брука? Пошли људи на Божић

цркви, па се иализали ракије, па се разлудовали по мехаии:

чељад чека нафору, те најпре благословљен залогај у уста да

метне и дотле нигата не окуша, а ми ее најпре залажемо ра-

кијом, па заборављамо и св. цркву и нашу кућу и иаше лепе

обичаје, те ее на овако благ дан грешимо о цркву а загор-

чавамо радост куће наше. Па знаш ли ти, да је све ударило

у спрдњу с нама-.

- Ја, свету је сад само до тога, рече Миша.

• А, знаш ли шта деца раде? Из куће тога Миладина,

матора се крене с унуком цркви, па удари на Станку Тзупшиу

да оду заједно, и онај се мали окрете баби: »да не ћеш ти



црквп, ка' дека Милан на Божпћ?!* Е, гле тп њега багане,

а уме то да каже. Мал' не пукох од муке кад мп матора то

прпчаше, завршујућп речпма: »Црнп Мплане, шта сп дожпвео

да.тп се п деца смеју!«

Па, шта велпш, омрзб сп ракнју? ппта Лаза.

И не ппјем је впше нпкако; јер кад она зна да од

паметнпх људп градп будале, што да не бежпм од зла?

Па п ја не ппјем, рече Лаза.

Нп ја, велп Блажа.

Овај немпо догађај пмао је ту добру страну, што су се

многп не само ту већ п у околнпм селпма оставплп ракпје, п

што сп пх доцнпје могб чутп још п где се хвале: један,

како је од оне ракпје што бп је поппо, куппо солп п обућу

за кућу, другп је куппо одело те не мора зпмп да цвокоће;

трећп, како му је ракпја платпла порезе те сад може сербез

кмета у очп да погледа; четвртп, како му је ракпја исплатпла

некп дуг, те сад не мора да се крпје од поверпоца п да стрепп

од продаје: петп, како је за ону ракпју што бп поппо, узе

не знам колико новаца те куппо дан орања, па ужпва што је

он ракпјп подвалпо а не она њему. Тако, велп он, кад она

уме да завађа људе, да разбпја главе, да гасп огњпшта п да

рађа зла, умем п ја њу да дотерам, па да мп рађа шенпца,

кукуруз п што ја хоћу.

Ето, тако је то бпло.

Да, ’мал не заборавпх да вам кажем, како Мпша, не

само нпје оставпо ракпје, већ се још и пропио, па дотерао

дотле, да му се све продало. Он је пспуетпо душу у џпбрп

код једне казашдпнпце. Жалплп смо га што је дозволпо да

га ракпја упропастп, алп смо се на њему п уверплп: да пма

људп, којп добро впде да пм нешто шкодп п да пх пропастп

води, али п да пм нп прпјатељскп саветп нп угледнп прпмерп

не помажу.

Доцнпје на стубу његове крстаче, неко је плајвазом на-

писао ово:

»Чувајте се ппћа, бежте од ракпје/

Јер је у њој отров, горп но у змпје;

Змија печп алп од ње један страда,

Због ракпје цела кућа вам пропада.«

Jlou Јоба из Крњеба.
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