


9. фе бру ар

10.00 Свечано отварање

10.30-12.30 „Саборност и јединство Цркве у XXI веку:  
осврт на Свети и велики сабор“ (панел дискусија) 

учесници: о. Вукашин Милићевић, о. Игнатије Шестаков,  
проф. др Раде Кисић

модератор: доц. др Андреј Јефтић

Са бор ност Цр кве је про ја ва су шти не ње но га би ћа, ње но га је дин ства. 
Цр ква је тај на са бра ња све га ство ре ног у пре вјеч но је дин ство ко је је 
сам Бог. Про те кли ви јек, ви јек ве ли ких иза зо ва за Пра во слав ну цр
кву, био је пе ри од то ком ко јег су се бо ле сти ко је су ве ко ви ма на гри
за ле је дин ство Цр кве, про ја ви ле у ви ду пу ко ти на на ње ном ти је лу. 
Обре ме ње на овим на сли је ђем, Пра во слав на цр ква је ушла и у 21. ви
јек. Но, 20. ви јек је био исто вре ме но и пе ри од не пре ста ног, кре а тив
ног и про дор ног про ми шља ња по ме ну тих иза зо ва и по ку ша ја да се, 
ма кар на чи сто бо го слов ском пла ну, из на ђу пу те ви ис цје ље ња ти је ла 
Цр кве. Ипак, тре ба се су о чи ти са чи ње ни цом да су ови бо го слов ски 
уви ди, ису ви ше че сто то ком по след ње га ви је ка, на тзв. ин сти ту ци о
нал ном ни воу цр кве ног жи во та би ли ве о ма ди рект но и прак тич но 
опо врг ну ти. Но, ово не чу ди, бу ду ћи да ау тен тич но бо го сло вље у Цр
кви уви јек има про роч ку уло гу. Све ти и ве ли ки са бор Пра во слав не 
цр кве, одр жан на Кри ту про шле го ди не, тре ба при је све га ра зу мје ти 
као по ка за тељ ре ал ног до ме та бо го сло вља у жи во ту Цр кве, ка ко у 
по зи тив ном, та ко и у не га тив ном сми слу. На пр вом мје сту, овај са бор 
је по зив да се хо ди да ље на пу ту по врат ка Цр кве ње ном истин ском 
би ћу, а што је по се би и дје ло свје до че ња свје ту исти не ко ја по сто ји 
при је свих ве ко ва и ко јом је све ство ре но: исти не је дин ства Тро ји це.    
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17.00-19.00 „Европа на раскршћу: криза и будућност  
европског идентитета“ (панел дискусија)

учесници: мр Вук Јеремић, проф. др Дејан Јовић,  
проф. др Зоран Крстић 

модератор: доц. др Марко Вилотић

Да на шњи тре ну так чи ни се да ја сно од сли ка ва чи ње ни цу да је иде ја 
европ ског за јед ни штва у ве ли кој кри зи. Са јед не стра не, при мје тан 
је раст де сни це и на ци о на ли стич ких стре мље ња, а сти че се ути сак 
да се ни нај ве ћи европ ски на ро ди ви ше не осје ћа ју ди је лом је дин
стве не европ ске по ро ди це (че га је нај а кут ни ји и нај ек стрем ни ји 
при мјер BRE XIT). Са дру ге стра не, ма лим на ро ди ма и др жа ва ма 
по пут на ших у ре ги о ну ула зак у Европ ску уни ју и да ље се про па
ги ра као ври јед ност и нај бо љи мо гу ћи пут, ко ји не ма аде кват ну ал
тер на ти ву. У скла ду са тим, ва жно је и за ни мљи во утвр ди ти по сто ји 
ли уоп ште не што по пут „из вор ног европ ског иден ти те та“, те у че му 
би се он кон крет но са сто јао. Шта је то са чим би гра ђа ни Евро пе 
тре ба ло да се иден ти фи ку ју и пре по зна ју као ври јед но сти ко ји ма 
не дво сми сле но вре ди те жи ти? Ка ква је уло га и мје сто хри шћан ства 
и Цр кве у фор ми ра њу по ме ну тог иден ти те та? Ни је ли мо жда „из
вор ни“ европ ски иден ти тет трај но из мје њен спо ми ња ним де сни
чар скона ци о на ли стич ким стру ја њи ма? Ка кав је да на шњи од нос 
хри шћа на пре ма по ме ну тим са вре ме ним европ ским дру штве ним 
то ко ви ма? Има ли Цр ква пре фе рен ци је по пи та њу дру штве нопо
ли тич ког уре ђе ња, од но сно – ко ја по ли тич ка кли ма је нај по год
ни ја за ње ну ми си ју? У ко јој мје ри је спе ци фич на ми си ја Цр кве у 
са вре ме ном пост мо дер ном се ку лар ном дру штву, и ко ја су да нас 
нај а де кват ни ја сред ства ши ре ња је ван ђел ске по ру ке? Има ли Цр
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ква уоп ште ка па ци тет да бу де кон сти ту ент иден ти те та са вре ме не 
Евро пе? У ко јој мје ри на европ ски иден ти тет ути че све ве ће при су
ство исла ма и му сли ман ског ста нов ни штва? У ко јој мје ри је мо гу ћа 
истин ска ин те гра ци ја и ин кул ту ра ци ја овог ста нов ни штва? На ко ји 
на чин европ ска зби ва ња би ва ју об ли ко ва на вје тро ви ма ко ји ду ва
ју из САД? Ко је су по тен ци јал не по сље ди це Трам по ве по бје де по 
кон кре тан жи вот Евро пља на? Да ли су BRE XIT и Трам по ва по бје да 
до каз да „оби чан чо вјек“ уну тар гло ма зног по ли тич коеко ном ског 
си сте ма у ко ме жи ви и да ље има ре ал не ал тер на ти ве, тј. мо гућ ност 
да истин ски ути че на про мје не (бу ду ћи да су тзв. по ли тич ки ана
ли ти ча ри и ис пи ти ва ња јав ног мње ња у по ме ну та два слу ча ја, уз 
зду шну ме диј ску по др шку, ма сов но на ја вљи ва ли ис хо де су прот не 
они ма ко ји су се ко нач но до го ди ли)?

19.30 Отварање изложбе слика Бранка Радуловића  
и изложбе фотографија „Романови - царско служење“,  
Музеј Херцеговине

10. фе бру ар

10.30-12.30 „Страх и слобода“ (панел дискусија) 
учесници: доц. др Арта Додај, проф. др Борис Брајовић,  

проф. др Жарко Требјешанин 
модератор: о. Гојко Перовић

Пој мо ви стра ха и сло бо де, као и пи та ње њи хо вог ме ђу соб ног од
но са и усло вље но сти, ула зе у кор пус вје чи тих пи та ња о ко ји ма чо
вје чан ство бри не и стал но им се из но ва вра ћа. И је дан и дру ги по
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јам, од но сно оба ова фе но ме на, пред ста вља ју по ла зне осно ве сва
ког озбиљ ног и те мељ ног про ми шља ња о људ ској ег зи стен ци ји. На 
по чет ку 21. ви је ка ја сно пре по зна је мо отво ре ност ових пи та ња на 
ни воу уре ђе ња ме ђу људ ских од но са, мо ти ва ци је мла дих љу ди и њи
хо ве кре а тив но сти (ко ли ко се бо ји мо јед ни дру гих, ка ко пре по зна
је мо оп сег соп стве не сло бо де у од но су на дру ге итд), па и у по гле ду 
дру штве ног ан га жо ва ња по је дин ца или гру пе (наш страх/сло бо да 
да по кре не мо од ре ђе на пи та ња, да се бе жр тву је мо за оства ре ње не
ке но ве иде је итд). И да нас, по сли је то ли ко вје ко ва раз ма тра ња ових 
те ма и број них по ну ђе них од го во ра у нај ра зли чи ти јим епо ха ма и 
окол но сти ма људ ског жи во та, пред на ма, као пот пу но но ва и не
так ну та, по свом зна ча ју и ин те зи те ту, сто је пи та ња: Шта је страх, и 
чи ме је узро ко ва но ње го во по сто ја ње? Ка ко га се осло бо ди ти? Ко је 
вр сте стра ха су нај зна чај ни је? Да ли је страх од смр ти те мељ свих 
на ших стра хо ва? Мо же ли се го во ри ти о чо вје ко вом стра ху од соп
стве не сло бо де, па са мим тим и о стра ху од соп стве не од го вор но сти 
пред жи вот ним иза зо ви ма? Шта је то сло бо да и шта је све ври јед но 
жр тво ва ти за њу?, и мно га дру га. 

17.00 Промоција књиге Патрологија (1. и 2. свеска)  
епископа Атанасија 

говоре: доц. др Здравко Јовановић, доц. др Зоран Јелисавчић
модератор: о. Зоран Илић

19.00 Представа „Седам“ 
режија и продукција: Хеда Краиц Сегрен

„Се дам“ је при ча о дра ма тич ној суд би ни се дам од ва жних же на из 
Па ки ста на, Ру си је, Гва те ма ле, Кам бо џе, Сје вер не Ир ске, Ав га ни ста
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на и Ни ге ри је у њи хо вој бор би за људ ска пра ва. У фор ми до ку мен
тар ног ре ци та ла, јед но став ног сцен ског из ра за, до ча ра на је ис по
вјест ових же на из зе ма ља са нај ра зли чи ти јим оби ча ји ма, та бу и ма и 
за бра на ма, у ко ји ма су же не зло ста вља не, угње та ва не и на мар ги ни 
дру штва. Ме ђу тим, оне ни су по су ста ле, не го су од лу чи ле да сви јет у 
ко ме жи ве ми је ња ју на бо ље.

11. фе бру ар

10.30-12.30 „Мјесто и улога жене у Цркви и друштву“  
(панел дискусија)

учесници: др Јулија Видовић, Андреа Јовановић 
модератор: Милица Ракић

Ако је нео спор но да су му шка рац и же на људ ска би ћа ко ја оства ру ју 
јед на кост на сва ком по љу (о че му нам у Цр кви пре вас ход но свје
до чи Је ван ђе ље, а што је и са мо по се би ра зу мљи во), по ста вља се 
пи та ње: због че га, ипак, мо ра мо да по на вља мо и раз ма тра мо чи ње
ни цу да же на има пра во на оства ри ва ње јед на ко сти на свим по љи ма 
дру штве ног дје ла ња као и му шка рац? Су о че ни смо са ин хе рент ним 
по ла ри зо ва њем од но са ме ђу по ло ви ма, а што нас уво ди у дис курс 
гдје има мо низ про бле ма ко је би смо мо гли да са жме мо кроз пи та ње: 
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ка ко да од па сив ног објек та же на по ста не ак тив ни ји су бјект у прак
тич ној људ ској дје лат но сти у ко ју је (дје лат ност) укљу че на и Цр ква? 
Ка кав трет ман же на има у дру штву у Ср би ји и ре ги о ну (вјер ским за
јед ни ца ма за пад ног Бал ка на)? Да ли пу тем не ких до брих при мје ра, 
ко ји нео спор но по сто је, мо же мо да ука же мо на не ке ко ри сне прав
це раз ми шља ња и дје ла ња, а ко ји ће нам по ну ди ти бо љу и љеп шу 
пер спек ти ву за чо вје чан ство, ли ше ну бес по треб ног дис кур са ко ји се 
фор ми ра око бор бе за пре власт ме ђу по ло ви ма? Ово су не ка од пи
та ња ко ја отва ра мо, јер под сје ћа мо да иа ко че ка мо не зна ју ћи да на 
ни ча са (Мт 25, 13), ми че ка ју ћи и жи ви мо и дје ла мо у од ре ђе но ври
је ме на од ре ђе ном мје сту. Ко нач но, да ли раз го вор на ова кве те ме 
и свје до чан ство же на о свом по ло жа ју (као сво је вр сни јав ни ан га
жман) мо же да по кре не на раз ми шља ње оно га ко ји, ре ал но, пред во
ди чо вје чан ство то ком чи та ве људ ске исто ри је – му шкар ца? 

17.00 Предавање др Пантелиса Калитзидиса,  
„Православље и модерно доба“

12. фе бру ар

9.00 Света архијерејска литургија, Храм Светог Преображења
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