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СВЕ ТА СО ФИ ЈА

Све та Со фи ја по ста џа ми ја,
а вас це ли свет, слу ша и гле да
из пр вог и по след њег ре да,
и Она ва пи је
где су мо ја че да?

Где су вла да ри, ко је сам од га ји ла,
где је све штен ство, 
ко је ме бла го ље пи јем укра ша ва ше,
где су вој ни ци, ко ји ме бра ни ше,
где су мо ли тве све тих, ко је ме Не бом учи ни ше?

Где су глу хи и сле пи, ко ји се у ме ни ис це ли ше,
хро ми ко ји уста ше,
не ми, ко ји про го во ри ше?

О, де цо мо ја, 
из ро да хри шћан ског и пра во слав ног,
по но во без ду хов ног Све ти о ни ка оста сте,
а Ме не са му оста ви сте.

Где су мо је Вас кр шње и Бо жић не Ли тур ги је,
мо за и ци, ко ји зе мљу на не бо уз ди за ше?
Све у трен не ста
и ја Удо ви ца оста дох.

Где су све ти па три јар си, 
да Бла го сло ве но Цар ство на го ве шта ва ју?
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Где су без број ни хо ро ви, 
ко ји и ан гел ске над ја ча ва ше?
Где су по кај ни ци, под ви жни ци и 
они скру ше на ср ца, 
ко ји ов де уте ху про на ла зи ше?

О, ту го, ко ја мо је ср це ис пу ни,
јер не ма оних ко ји Бо га тра же.
У ме ни се ви ше све та Со фи ја не ве ли ча, 
без ко је у ко смо су без у мље вла да,
ку да и ка ко са да?

Ја сто јим пу ста и са ма
у там ну оде жду оде ве на,
жа ле ћи за де цом, ко је ви ше не ма,
да ра зним пу тељ ци ма 
и мо ри ма ова мо хо де,
да их мо је ве ли чан стве не ку по ле, 
Не бе си ма уз во де.
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СРП СКА ГЕР НИ КА

Од про го на до про го на
и се лид бе до се лид бе,
од бит ке и би та ка
од гро бо ва и ва па ја,
од по бе де и по ра за
као ко сов ка де вој ка ра не за ли ва ју ћи
Све пу те ви срп ски то су,
на ша ко со ва и гер ни ке,
гол го те и вас кр се ња,
од мор ске оба ле на сте ња
и креч њач ких ја ма без дан ки,
до Ја се нов ца
уме сто ка ме ња ко сти ма на шим ози да ног
До кле ће Го спо де
не при ја те љи на ши уста ја ти на нас,
да на ша исто ри ја Ће ле-ку ла по ста
и ни кад до ста...
Ево нам и но ве кр сто ве спре ма ју,
са мо не ка дру га ме ста тра же
У Кра ји ни нам ши рок пут
за од ла зак на чи ни ше,
да би сви чак и пре ко Дри не оти шли,
а за по вра так нам
игле не уши оста ви ше
у ко ји ма су сва на ша пра ва
до за бо ра ва
Ево нам и у Цр ној Го ри
вра то ве ло ме,
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да би се све ту до дво ри ли,
али ће нас ћи во ти све ти са чу ва ти,
док Лов ћен по но во не за бли ста
и све срп ске зе мље осве тли
А Ко со во рав но бо жу ри ма ми ри ше
и се ћа њи ма из сна нас бу ди,
да смо за и ста не ка да би ли љу ди
ко ји су Ла за ре вим за ве том жи ве ли
Не бе ско Цар ство
зе маљ ском прет по ста вља ју ћи
О Бо же по мо зи да се Ср би сло же,
по мо зи те све ти на ши,
Све ти Ни ко ла је и Ју сти не
и Ва си ли је Остро шки све ти,
да нам на ша Цр ква све ти о ник бу де
и учи ни од нас љу де
Сву где нам роп ство
као ре ше ње ну де,
да бу де мо бив ши, а не бу ду ћи,
да уста не брат на бра та
и та ко се би за тво ри мо вра та
ко ја нас у Жи вот веч ни во де,
Све том Са ви - до сло бо де



САДРЖАЈ

СВЕ ТА СО ФИ ЈА...................................................................... 5
СРП СКА ГЕР НИ КА............................................................... 7
КЕ ЛИ ЈА СВЕ ТОГ ГЕ ОР ГИ ЈА ............................................... 9
МА ЛИ ЛИ БЕ РА ЛИ ............................................................. 10
КО РО НА ................................................................................ 12
ПА ТРИ ЈАРХ .......................................................................... 17
СЛА ВА .................................................................................... 19
У ИЗО ЛА ЦИ ЈИ ..................................................................... 20
АМЕ РИЧ КИ САН ................................................................ 21
МИ СЛЕ НА БОР БА .............................................................. 23
О БО ЖИ ЋУ ........................................................................... 25
СА БОР ПРЕ СВЕ ТЕ ............................................................... 26
ИМАЛ’ ШЧА ГОД ................................................................. 28
ОН ПИ ШЕ ПЕ СМЕ .............................................................. 29
ДАЛ’ ПЕ СМЕ ПИ ШЕ? ......................................................... 30
ДАН, ЧАС И ТРЕН .............................................................. 32
ПЕ СМЕ ПИ ШЕ ..................................................................... 33
ТАЈ ПЕ СМЕ ПИ ШЕ.............................................................. 34
КИ НО НИА ............................................................................ 36
АН ТИ ВРЕД НО СТИ ............................................................. 38
ПОСТ ....................................................................................... 40
ШТА ЈЕ ПЕ СМА? .................................................................. 42
МУ ЛА ...................................................................................... 44
НАШ ЋИ РА .......................................................................... 46



148 Садржај

ЗМИ ЈА ЊЕ .............................................................................. 47
АД ............................................................................................ 49
СР БИ СВЕ ТИ ТЕ ЉИ ............................................................. 50
ЗДРАВ КО МА ЛИ ................................................................. 52
ОЈ ЊЕ ГО ШЕ! ......................................................................... 54
ОД ЛА ЖИ ИСТИ НА ........................................................... 56
ПРА ВИ ЛА И ПРА ВА .......................................................... 58
ВРЕ МЕ ..................................................................................... 59
ВО ЛИМ СР БИ ЈУ ................................................................... 60
АН ТИ ПРО ТИ ВАН ............................................................... 62
КО, ГДЕ? ................................................................................. 63
ИСТО МИ СЛЕ ЋИ ................................................................. 64
МАР КО И ЈАН КО ................................................................ 65
СЛАМ КА ................................................................................ 66
ГЛАС ........................................................................................ 67
КОР ПО РЕЈШН ...................................................................... 68
КУ КА ВИ ЦЕ ........................................................................... 69
ЗЕ МАЉ СКО .......................................................................... 70
ТА ЛАС .................................................................................... 71
ЦР КВА СВЕ ТОГ СА ВЕ ........................................................ 72
АПО КА ЛИП ТИЧ КО МО НА ШТВО ................................ 73
СВЕ ЗА ПИ СУ ЈУ .................................................................... 75
ПУТ СМР ТИ И ЖИ ВО ТА ................................................... 76
ПА НА ГИ ЈА ............................................................................ 78
РА СТА НАК ........................................................................... 79
ХРАМ ....................................................................................... 81
ПРО ХОР ПЧИН СКИ .......................................................... 82
ЛА ЗА РИ ЦА ........................................................................... 84



Садржај 149

ДЕЛ ТА ..................................................................................... 86
ВИ ЗАН ТИЈ СКО ПО ЈА ЊЕ ................................................. 87
ВИ ТОВ НИ ЦА ........................................................................ 89
ЧУ РУ ШКИ МУ ЧЕ НИ ЦИ ................................................... 91
ИВАЊ ДАН ............................................................................ 94
О СЛО БО ДИ .......................................................................... 95
СВЕ ТИ ПЕ ТАР И ПА ВЛЕ ................................................... 97
ВРУ ЋИ НА .............................................................................. 98
СВЕ ТА РУ СИ ЈА..................................................................... 99
НА РОД НО КО ЛО .............................................................. 102
ДРУГ ЈО ЖА .......................................................................... 104
ГЛИ НА .................................................................................. 106
ЧИ КА МИ ЛЕ ....................................................................... 108
РЕЧ ЈЕ ЈА ЧА ОД БО ЛЕ СТИ ............................................. 110
ПРЕ СЕ ЉЕ ЊЕ ...................................................................... 112
СИЛ ВИ ЈА ............................................................................. 113
НА ЗА РЕТ ............................................................................. 115
ДРУ ГИ ПРЕ ТЕ ЧА ............................................................... 116
БА ЦИ .................................................................................... 118
ПУ СТИ ТЕ ДЕ ЦУ ................................................................. 119
У ИМЕ ГО СПОД ЊЕ .......................................................... 121
МИ СЛЕ НИ ЛО ГО РИ ........................................................ 123
ОД СУ СТВО РЕ АЛ НО СТИ ............................................... 125
ГРЕХ И ВР ЛИ НА ................................................................ 126
ВЕ РО НА У КА ....................................................................... 128
ПРИ ЈЕМ НИ ......................................................................... 130
КРУ НА .................................................................................. 131
ЦАР СТВО ЛА ЖИ ............................................................... 134



150 Садржај

УСТО ЛИ ЧЕ ЊЕ ................................................................... 137
ЖЕНА БРАТА СВОЈЕГА  .................................................. 141
КОВИД ЛОГОР  .................................................................. 143
ЖИВИ МУЧЕНИК  ............................................................ 144
О АУТОРУ ............................................................................ 151



О АУТОРУ

Епи скоп Фо ти је 
(Сла до је вић) је ро ђен 
1. фе бру а ра 1961. го-
ди не у Ду ја ков ци ма, 
Оп шти на Ба ња Лу-
ка, Бо сна и Хер це го-
ви на. Основ ну шко лу 
за вр шио је у Чу ру гу, 
а сред њу тех нич ку 
шко лу у Но вом Са-
ду. Го ди не 1988. ди-
пло ми рао је на Бо го-
слов ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Сле де ће 
две го ди не про во-
ди на пост ди плом-

ским сту ди ја ма у Ер лан ге ну у Не мач кој. По по-
врат ку из Не мач ке, на пра зник Све тог Ди ми три-
ја 1990. го ди не при ма мо на шки чин у ман сти ру 
Ко ви љу у Епар хи ји бач кој. Исте го ди не, на пра-
зник Све тог ар хан ге ла Ми ха и ла, Епи скоп бач-
ки Ири неј ру ко по ла же га за је ро ђа ко на, а на пра-
зник Све тог Са ве 1991. го ди не за све ште но мо на ха. 
 

У пе ри о ду од 1992. до 1993. го ди не, је ро мо нах Фо ти је 
је све ште но слу жи тељ у ма на сти ру Бо ђа ни, а на ред-
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них пет го ди на до 1998. го ди не ра ди као про фе сор у 
Бо го сло ви ји Све тог Ар се ни ја у Срем ским Кар лов ци-
ма, где га и за ти че из бор за Епи ско па дал ма тин ског. 
 

Епи скоп Фо ти је хи ро то ни сан је 1999. го ди не, 
на Ду хо ве, у Са бор ној цр кви у Срем ским Кар-
лов ци ма, а за Епи ско па дал ма тин ског усто ли-
чен је на пра зник Све тог апо сто ла Лу ке и Све тог 
Пе тра Це тињ ског, 31. ок то бра исте го ди не у Са-
бор ној цр кви у Ши бе ни ку. По од лу ци Све тог Ар-
хи је реј ског Са бо ра 2000. го ди не епи скоп Фо ти-
је би ва по ста вљен за в.д. рек то ра об но вље не Бо-
го сло ви је Све та Три Је рар ха у ма на сти ру Кр ка. 
 

У пе ри о ду ње го вог ар хи па стир ство ва ња Епар-
хи јом дал ма тин ском по чи ње об но ва цр кве ног 
жи во та и цр кве них обје ка та, а ожи вља ва и из-
да вач ка и ка ти хет ска де лат ност. По себ ну па-
жњу епи скоп Фо ти је је по све тио ху ма ни тар ном 
ра ду са по врат ни ци ма и на ро дом у ра том опу-
сто ше ним под руч ји ма Епар хи је дал ма тин ске. 
У ма ју 2017. го ди не на ре дов ном за се да њу Све тог 
Ар хи је реј ског Са бо ра Срп ске Пра во слав не Цр кве, 
епи скоп Фо ти је је иза бран за Епи ско па звор нич ко-
ту злан ског са се ди штем у Би је љи ни.

Аутор је две збирке песама Песма осмом дану и 
Вечност ми треба.
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