
29РАДИВОЈЕ КРУЉ  .  EПАРХИЈА ЗАХУМСКО – ХЕРЦЕГОВАЧКА И ПРИМОРСКА 1992 – 2020

РАДИВОЈЕ КРУЉ

EПАРХИЈА ЗАХУМСКО – ХЕРЦЕГОВАЧКА  
И ПРИМОРСКА 1992 – 2020

Увод

Епархија захумско – херцеговачка и приморска је била без епар-
хијског архијереја пуних двадесетпет година, тачније од 1966. го-
дине када се упокојио митрополит дабро – босански др Нектарије 
Круљ1, а на његово мјесто изабран дотадашњи епископ захумско 
– херцеговачки и приморски Владислав Митровић2. Митрополит 
Владислав је био четврт вијека администратор епархије.

Благовјерни народ епархије и група младих образованих све-
штеника је, позивајући се на важећи Устав Српске православне 
цркве, тражила од Светог архијерејског сабора Српске право-
славне цркве да се епархија попуни епархијским архијерејем, али 
безуспјешно.3 Митрополит Владислав није био тог мишљења и не 
попуњавање епархије епархијским архијерејем правдао је лошим 
материјално – финансијским стањем. За овај свој став добио је по-
дршку патријарха и већине архијереја у Сабору, али и актуелних 
локалних, републичких и савезних власти. Незадовољство вјер-
ника је грубо угушено, а свештеници који су били актери иници-
јативе за попуну епархије епархијским архијерејем су протјерани 

1) Митрополит Нектарије је умро 7. септембра 1966. године у два сата послије поноћи 
у Митрополији у Сарајеву. Сахрањен је у четвртак, 8. септембра, у порти Старе цркве у 
Сарајеву гдје је за живота себи спремио гробницу

2) Непосредно послије смрти митрополита Нектарија, Свети архијерејски синод је име-
новао епископа Владислава за администратора Митрополије дабро – босанске, а Свети 
архијерејски сабор је на свом редовном засједању 1. јуна 1967. године изабрао епископа 
захумско – херцеговачког Владислава за митрополита дабро – босанског давши му у ад-
министрирање Епархију захумско - херцеговачку 

3) Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, број 19, Божићни број 2000., стр. 14
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из епархије (свештеници: Милован Глоговац, Милорад Бештић и 
Момчило Говедарица). Свештеник Лазар Манигода је лишен све-
штеничког чина. Пензионисани мостарски свештеник прота Вла-
димир Дерић, као један од иницијатора попуњавања епархије епар-
хијским архијерејем је потпуно изолован од црквеног живота. Ови 
немили догађаји су додатно утицали да се народ одвоји од цркве и 
црквеног живота.

Литургијски живот у епархији осамдесетих година двадесетог 
вијека се само одржавао. Епархија је почетак грађанског рата у БиХ 
дочекала са двадесетједним активним парохијским свештеником 
који су распоређени у два намјесништва, Мостарско – невесињском 
и Дубровачко – требињском. Активни парохијски свештеници 
били су: Ратко Шиповац и Илија Топаловић у Коњицу, Богдан Ше-
шлија у Бијелом Пољу, Алекса Зубац, Радивоје Говедарица и Мом-
чило Пејичић у Мостару, Гојко Терзић у Благају, Раде Говедарица у 
Чапљини, Радослав Лакета у Метковићу, Богољуб Чанић у Стоцу, 
Бранко Зелен у Дувну, Ратко Брењо, Миленко Каран и Костадин 
Шиповац у Невесињу, Иван Гргур у Гацку, Благота Васиљевић и 
Драго Цвијановић у Билећи, Миленко Спремо у Љубињу, Арсеније 
Ћоровић и Велимир Брењо у Требињу и Ранко Гуњић у Дубровни-
ку. Активни манастири су били: Житомислић (игуманија Евпрак-
сија Станојевић и шест сестара), Завала (игуман Сава Чанчаревић 
без братства), Тврдош (игуман Георгије Мирковић и Исаија Павло-
вић), Дужи (игуманија Теодора Делић и три сестре) и Добрићево 
(настојатељица Марија Станојевић и једна сестра). Укупно мона-
штва седамнаест: 4 мушка (отац Симеон Биберџић у Стоцу) и 13 
женских. По попису становништва који је обављен 1991. године у 
епархији је живјело око 105.000 православних вјерника.

Период Eпископа Aтанасија 1992 - 1999

Митрополит дабро – босански и администратор епархије за-
хумско – херцеговачке Владислав је крајем 1991. и почетком 1992.
године почео обољевати. Болест је с прољећа 1992. године већ узе-
ла маха. Митрополит је болестан лежао у манастиру Житомислићу 
који је у том периоду (април / мај) гранатиран, па је митрополит 
пребачен у болницу у Невесињу, а из Невесиња најприје у манастир 
Тврдош, па у Добрићево, одакле је хеликоптером пребачен на ВМА 
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у Београд на лијечење. Из болнице је отпуштен 5. јуна и смјештен је 
у манастир Докмир код Ваљева, гдје се и упокојио 13. септембра. У 
манастиру Докмиру је и сахрањен. Његови земни остатци су пре-
несени и сахрањен је у Саборној цркви у Сарајеву 13. септембра 
2002. године.4

Свети архијерејски сабор под предсједништвом патријарха 
Павла је у мају 1992. године именовао митрополита црногорско – 
приморског Амфилохија за администратора епархије захумско – 
херцеговачке, а епископа банатског Атанасија Јевтића изабрао је за 
епископа захумско – херцеговачког5. Епископ Атанасије је у Херце-
говину дошао добровољно.6

Митрополит Амфилохије је епархијом администрирао нешто 
више од мјесец дана. То вријеме је било једно од најтежих периода 
у историји епархије. Баш у том периоду половина епархије је пре-
творена у прах и пепео. Угашено је једанаест парохија. Парохијски 
храмови сравњени са земљом, многи вјерници мученички убијени, 
неки завршили у логорима и тамницама, неки мучени, а већином 
протјерани са својих огњишта. Куће попаљене, неке миниране, 
имања опљачкана, гробља оскрнављена. Какво је стање у епархији 
затекао новоизабрани епископ захумско – херцеговачки Атанасије, 
најбоље свједочи његов Подсетник о епархији актуелним властима 
Републике Српске од 21. новембра 1993. године.7

Због немогућности устоличења новоизабраног епископа захум-
ско – херцеговачког Атанасија Јевтића у Саборном храму у Моста-
ру који је миниран, устоличење је обављено у Саборном храму пре-
ображења Господњег у Требињу на Видовдан 1992. године. Светој 
литургији началствовао је и устоличење обавио митрополит цр-
ногорско – приморски Амфилохије, уз саслужење епископа: гор-
њокарловачког Никанора, банатског Хризостома и новоизабраног 
епископа хвостанског Јустина. Тако је ова светосавска епархија на-
кон пуних двадесетпет година добила свог архијереја.8

4) Проф. др Предраг Пузовић, Владислав Митровић (1913 – 1992),  
http://www.mitropolijadabrobosanska.org/vladislavmitrovic8.html

5) Гласник СПЦ, Сједница САС од 13. маја 1992. године, одлука АС бр. 82/зап. 189
6) Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, број 13, Божићни број 1998., стр. 103
7) Епископ захумско – херцеговачки Атанасије, Подсетник о Захумљу и Херцеговини, 

Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, број 1, Божић 1993., стр. 68 - 79
8) Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, број 1, Божић 1993., стр. 87
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Митрополит Амфилохије је у поздравном слову нагласио: „Из 
дубоког поштовања према Херцеговини, дједовини светог Саве, Са-
бор Српске православне цркве на приједлог Његове светости г.Па-
вла, изабрао је најбољег међу собом да би украсио овај свети и све-
штени трон. Ви сте, ваше преосвештенство, изабрани да будете 
епископ древне епархије захумско – херцеговачке. Овај трон носио 
је и свети Василије Острошки, и није случајно, преосвештени да се 
ви устоличите у овом манастиру на његов трон.“9

На устоличењу су, осим народа и дјеце Херцеговине, били при-
сутни представници власти, гости из свих српских крајева и Грчке, 
дјеца из Грчке и Косова и Метохије, као и представници Римокато-
личке цркве и Исламске заједнице.10

У литургији је служен парастос косовским јунацима и најнови-
јим херцеговачким страдалим јунацима, епископ Атанасије је јеро-
ђакона Василија Копитића рукоположио у чин јеромонаха, а у чин 
архимандрита произвео је игумана Симеона Биберџића. Свеште-
нике: Арсенија Ћоровића, Ивана Гргура, Велимира Брењу и Раду 
Говедарицу одликовао је чиновима протојереја. Ручак за госте је 
приређен у хотелу Леотар. Након ручка присутни су кренули у ма-
настир Тврдош гдје је обављен мали славослов.11

Бесједа новоизабраног Eпископа захумско – херцеговачког и 
приморског Aтанасија

Драги брате Амфилохије, драга браћо архијереји, владико Ника-
норе, из мученичког Горњег Карловца, Лике, Баније, Кордуна, влади-
ко Хризостоме, наследниче на великој и славној банатској катедри.

Драга браћо и сестре, драга децо, драги пријатељи и суседи, дра-
ги Требињци, драги моји Херцеговци, није време суза и плача, иако је 
време проливања не само суза него и крви. Хвала високопреосвећеном 
митрополиту за лепе речи о мени, а ја само једно знам, да оно што је 
српска душа проговорила кроз једног песника Требињца и кроз другог 
српског песника Мостарца, предстоји и мени и свима нама заједно.

Велики Дучић је за нашу Херцеговину рекао: Да овај народ знаће 
да је само она земља светла, где никад још није пала суза срама; где 
су деца на мач име оца метла, што живи у химни и у молитвама.

9) Исто, стр. 88
10) Исто
11) Исто
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А велики Алекса, Мостарац, исказао је сву нашу судбу и наш 
програм: Ми знамо судбу и све што нас чека, но страх нам неће за-
ледити груди, волови јарам трпе, а не људи, Бог је слободу дао за 
човјека. Снага је наша планинска ријека, њу неће нигда уставити 
нико, народ је овај умирати свико, у својој смрти да нађе лијека. Ми 
пут свој знамо, пут Богочовјека, и силни, као планинска ријека, 
сви ћемо поћи преко оштра кама. И све тако даље, тамо до Голготе, 
и кад нам мушке узмете животе, гробови наши бориће се с вама.

И гробови наши, браћо и сестре, боре се и данас за нас и уз нас. 
Митрополит је поменуо пребиловачку великомученичку гробницу. 
Спаљени су ових дана кости тих невиних мученика, једва после 50 
година, оне тираније, оног генодица, усташког и фашистичког, у 
Шурманцима, и оног другог геноцида, комунистичког - једва извађе-
не, пре годину дана и данас спаљене. Али као што је са спаљивањем 
моштију Светог Саве, а поводом српске борбе за слободу, у Банату 
и овде у Херцеговини, то спаљивање на Врачару само је распламсало 
благодатну силу и славу Светог Саве. И као што је косовска Голго-
та само распламсала правдољубље и слободарство, заточништво 
правде и слободе, чојства и јунаштва, тако ће и Пребиловачко спа-
љивање тих Мученика недужних само овај народ утрвдити у прав-
ди, у добру, у човекољубљу, и у Богољубљу. Много бих имао да кажем, 
браћо и сестре, и драга децо, а боље да много не говорим. Дошао сам 
овде, како рече један брат Грк, а овде су и браћа Грци, њих поздра-
вљам, они су нам трајни, неупитни пријатељи. Дошла су и деца из 
Грчке, не бојећи се да могу овде да пострадају од граната. Ко што 
су дошли и са Косова, деца такође, данас на Видовдан, не бојећи се, 
а свугде нам је Косово. Могао бих много да говорим, као што рекох, 
али нећу, зато што – све нам је свима јасно. Ја сам дошао, како рече 
тај брат Грк, који је у Африку отишао да шири Јеванђеље, не огњем 
и мачем, него крстом и жртвом, сопственом. Рекао је да онај јеван-
ђелист, онај апостол, онај свештенослужитељ Бога Вишњега, који 
није готов да остави кости своје на месту где проповеда Јеванђеље, 
није спреман за ту службу.

Нека би Бог дао да и ја овде оставим кости, јер је ово света 
земља и гробови су свети и светли. Нека су нама и непознати гро-
бови свих митрополита херцеговачких, захумских и травунијских, 
али Богу смо остављени. Нико за Бога није изгубљен, и у томе је сва 
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наша нада. Као што каже народна песма за силну Влах-Алију, Тур-
чина и потурчењака – ал не рече Туре ако Бог да, кад је намерио се 
на нешто против Срба хришћана. Тако су слично рекли и безбожни, 
без обзира што су се китили крстом или кукама на крсту, фаши-
сти и усташе – не рекоше ако Бог да. Тако су исто и комунисти, 
затирући душу и веру, и савест овог народа, нису рекли ако Бог да, и 
зато су пропали. Наша је правда Бог, наш пут је пут Богочовека. 
Зато су наши горобови извори васкрсења, ко што је Голготски гроб. 
Сећам се једног несрећника српског, нажалост интелектуалца, који 
је говорио као комуниста деци - пустите оног мртваца из Гали-
леје, прошло је његово, нема он данас следбеника. А тај мртвац из 
Галилеје је васкрсао и васкрсао велику и моћну православну Русију, 
Србију, очувао Грчку, очувао душу и савест човечанства. Зато је 
тешко борити се против гробова, јер из њих васкрсење долази. А 
ово је повезано у овом Часном крсту. Зато Крст није за Србе ни-
каква идеологија, ни идеолошки знак, него знак идентитета, бића. 
Хоризонталног у земаљском царству, а вертикалног у небеском, а 
повезаних у једно. Човек је, вели Свети Иринеј, свештеномученик 
родом из Мале Азије, пострадао у јужној Француској, почетком 3. 
века.Човек је Крст кад рашири руке и стане. То је рекао деспот 
Стефан на Косову, чијег оца данас као мученика и мученике косов-
ске данас славимо. Поставивши онај стуб у виду човека и у виду 
крста. Крст спаја земаљско са небеским. То је наш програм, то је 
наше биће и идентитет православни. Када се одричемо земље само 
за небо, нећемо стићи на небо, ако се откачимо од земље. Нас је Бог 
на земљу послао, са земљом повезао, од земље смо постали, да земљу 
онебесимо. Али нећемо, исто тако, ко што су говорили безбожници 
разних врста и сората, ако одбацимо небо, само за земљу вежемо, 
нећемо ништа постићи. Претворићемо се у црв, и биће - земља 
си у земљу се враћаш, и земља ћеш постати. Ко што је говорио 
велики пророк запада, али пророк и несреће западне - земља сам и 
само земља. Запад је заузет и опкољен земљом. Зато не мисли на 
небо. Зато нам је данас тако непријатељ. Бога нема у њима, нема 
Царства Небеског. Све су ситуирали и сконцентрисали на циви-
лизацијска достигнућа земаљска, која су добра, али која су трице 
и кучине наспрам Христа и Царства Божијега. Крст спаја земаљ-
ско и Небеско Царство. И то је највеће и најдостојанственије, али 
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браћо моја и децо, и најтеже. Најтеже је бити истински човек у 
знаку крста. Спојити и спајати смрт и васкрсење, земљу и небо, 
овај и онај живот, време и вечност. Земљу онебесити, јер је небо се 
оземљило кад је Бог постао човек у лику Богочовека Христа.

Ето, то је сав наш програм, а да набрајам, шта да кажем, кад 
сви знате. У Саборни храм наш у Мостару не можемо и немамо где 
да уђемо, у манастире и цркве са обе стране Неретве, у мученички 
Житомислић недавно, такође немамо и не можемо да уђемо.

У гробнице разорене, у породице, у зло посејано, нажалост, и међу 
суседима, и међу браћом, и међу вековним суседима овде - Хрвати-
ма, Муслиманима и Србима. Нека би Бог искоренио то зло, искоре-
нио мржњу, вратио на земљи човечности. А ја сам уверен да овај 
народ који херцеговачки, мученички не зна да мрзи, отворена срца, 
да је у злу, које нас је снашло, и које је у великој мери последица, оно 
што сам реко физичког геноцида пре 50 година, и духовног геноцида 
за последњих 50 година. Оно је било биолошко затирање, ово је било 
духовно затирање. Проћи ће и пролази, и једно и друго. Да се вра-
тимо себи и човечности, томе што ми зовемо, не само јунаштво, 
него чојство, да се вратимо образу, савести, Богу Правде. Наша је 
правда Живи и Истинити Бог. Људска је правда Бушова или онога 
из Немачке, или онога из Ирака, тиранина, или онога са Дедиња - 
пропадљива. Само је Божија Правда вечна. Ако иза правде не стоји 
Бог – не само да је трошна него је погубна свака правда. Зато наш 
народ, како вели Свети Владика Николај, и он стари Херцеговац, ко 
и ја, ваљда пре 200 година су отишли моји у ваљевски крај па се спу-
стили мало ближе Шапцу, па ево сад – повратак – и Богу хвала за 
то. Српски народ, вели свети владика Николај, из старе Херцегови-
не - верује највише правди, али зато што верује у Бога Правде, који 
стоји иза те правде и који је, у ствари, сам Вечна Правда. Зато Бог 
узима српског народу веру, он убија душу, убија правду, затире му 
биће и физичко, и још важније духовно.

Овај народ се повратио томе и враћа се, јер никад није завршено 
људско битовање, људско живљење, људско делање и подвизавање. 
Никад човек није готов и завршен, зато је могуће и да учини поново 
зло, али и да се поправи, да се покаје. Најважнија особина – длето 
духовно, којим човек себе поправља или ако хоћете да пређемо на 
живи свет – пелцер којим се накалемљује здравље на болесно наше 
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биће јесте покајање – „Најљепши цвијет људскога поштења“ - то 
је српска, светосавска пословица. Не да смо народ без мане и греха, 
имамо много зала у нама и око нас и у овом нашем горењу за опста-
нак многи од нас нисмо чиста образа. Треба то искрено да кажемо 
ради Бога, ради душе. Боље ти је, како каже Косовски завет, изгу-
бити главу него своју огрешити душу. Али имамо покајање и овај 
народ је покајањем себе поправио. Зато тражимо опроштај за зла 
која смо као Срби починили, али боримо се против зла која нам се 
чине. Могу да вам кажем, да сам био сведок скоро на свим нашим 
крајевима, од Госпића до Западне Славоније, и овде до Херцеговине, 
и до Босне, и знам и бележио сам и српска зла за ову годину дана, 
али су неупоредива зла која су нама учињена, садистичка, демон-
ска, инферна. Оно што сам недавно чуо о српској деци, девојчицама 
у Мостару, на оној страни Неретве, западној, то је, мислим да ни 
у паклу се тако не дешава и ово што је са Пребиловцима збило се. 
Понављам, нисмо без мане, и страха и греха, и то је и људски да то 
кажем. Само су комунисти говорили, а злочинили су ужасна зла, да 
никад ништа нису, и до данас не признају да су чинили зло. Таква 
осилост, ароганција је не само нехумана, него антибожна и разор-
на, највише за њих саме, који то не признају. Људски је признати 
зло. Зато је покајање васкрсење. То је пут Светог Саве, Светог Ва-
силија Острошког, и то је пут наш, пут Богочовека, о коме говори 
Шантић. И да вас не дужим, само да кажем, да добротом многих од 
вас, долази нам и помоћ, ево ту је Херцеговац, отац Филарет, да не 
набрајам шта смо добили или ћемо добити, углавном лекове, храну, 
кола хитне помоћи, неке апарате, не знам ни како се зову, за груди, 
за срце, за... Овај народ ће помагати једни друге, али себи да помог-
немо, нико нам не може помоћи, и да помогнемо људима око нас.

Једном сам говорио, само то још да додам, и опростите Високо-
преосвећени, и Преосвећени оци, зашто Срби имају толико непри-
јатеља, откуд таква србофобија. Срби су народ способан. Мени се 
чини, послије јеврејског и грчког народа, да можда, можда сам ту 
пристрасан, али дозволите да будем пристрасан, да је српски на-
род по способностима одмах иза тога. Али је опасно и тешко од-
говорно бити способан, јер треба уравнотежити те способности 
врлинама које ће држати баланс, равнотежу, смерношћу, самоогра-
ничењем, како је говорио велики Солжењицин, самокритичношћу, 
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покајањем. Није покајање цмиздрење, слабост, дефетизам. То само 
горди, демонски горди људи, који не знају силу покајања. А Срби зна-
ју како сведоче рецимо дела, Иве Андрића и Марка Миљанова, шта 
значи, каква је снага покајања. Знају Срби на Косову и Метохији, 
кад ми је испричао један из Мушутишта, кад је бацио насилника 
Шиптара, у људској реакцији, на земљу га треснуо, јер га је хтео да 
убије, онај се онесвестио, а ја сам се, вели ударио по челу - чика Неђа 
из Мушутишта: аман, убих човека, ма ниси га убио, он је жив, а ја 
сам мислио да сам га убио. Он је био онесвешћен неколико сати, и 
мени је џаба све после било, џаба ми што ће ми опростити, џаба 
ми све. Доживео је да се обрадује да је тај човек брзо дошао себи, па 
да га кроз годину дана његови синови пребију и главу и руке, знате 
за случај чика Неђе из Мушутишта. Чика Неђа није без мане, али 
признаје да је горе чинити зло, него трпети зло. Није међутим, и 
као дефетисти и пасивисти да се само одајемо патњама и да како 
је неко са иронијом говорио, српски сузарник - велики Срби само ку-
кају. Постоји и таква манипулација, господо и браћо, и постоји 
од власти. Да манипулише српским несрећама, није то поштено. 
Јесу велике невоље које нам чине, али немојмо од њих правити лош 
капитал. Одупримо се. Заточеништво правде и слободе је наш 
православни став. Али с друге стране, уз то јунаштво, стално по-
нављам, и стално наш Патријарх то понавља, сви Срби то знају, 
треба имати чојство. Јунаштво је бранити се од другога, чојство 
је бранити другога од себе. Е, ту одбрану од себе налаже она способ-
ност, она обдареност коју нам је Бог као народу дао. 

Нека би нас Бог обдарио тим својим богатим даровима, Божи-
ји дарови су чудни, видимо их у Светом Сави, у Светом Васили-
ју Острошком, видимо их у Вукашину из Клепаца, Новомученику 
Српском и у још другима, можда непознатим, али Богу познатима.

Нека би нас Бог све тиме обдарио (да) носимо достојно, усправно 
и исправно Крст живота, радости који нас води у Царство Небе-
ско или тачније царство земаљско већ доживљавамо предокушај 
Царства Небеског.

То је смисао Цркве, то је смисао данашњег празника, овога догађа-
ја, овога парастоса, ове Свете Литургије, овог нашег заједништва.

Хвала свима још једном, не знам кога још нисам поменуо, ову бра-
ћу и суседе, Никшићани су стари Херцеговци, према томе – ту су. 
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Него нашег брата представника исламске заједнице, брата пред-
ставника католичке цркве, звали смо, али изгледа да је тешко 
остварљиво, и бискупа из Дубровника. Поздрављам га преко вас, и 
молим вас да му пренесете наше поздраве. Нама треба живети под 
истим сунце и пред очима истога Бога Правде. Поздрављам, посеб-
но још једном, браћу из Грчке, који су велики труд направили, и по-
што је Видован и браћу и децу са Косова и Метохије. Поздрављам и 
борце, заточенике правде и слободе, и молим их да нешто од овога 
као пастирске поуке ставе у срце своје, у савести своје. Важније 
је то него само да покажу подвижништво у борби. Треба бити у 
свему човек, а то је најтеже, све друго је лакше, најтеже је бити 
човек, али је то и највеће и најдостојније човека. Живели и Бог вас 
благословио!

Новоустоличеног епископа Атанасија у име свештенства епар-
хије поздравио је протојереј и старјешина требињски отац Арсе-
није Ћоровић.

Поздрав оца Арсенија Ћоровића

Ваше преосвештенство, овај свети храм и град Требиње, у исто-
рији СПЦ, данас је забиљежен као мјесто и храм у којем је устоли-
чен епископ захумско-херцеговачки. У знак тог догађаја, љубављу 
према Вама, а са обећањем да ћемо поштовати заклетву свеште-
ничку, да ћемо бити одани, и слушати свог епископа као самога 
Господа Исуса Христа, у име ове цркве и црквене општине, за свје-
дочанство, дајем Вам повељу Млетачку из 1669. године коју је мле-
чански дужд Силвестер наредио и дао архибискупу Нектарију..., 
што значи да Требиње је било познато као сједиште митрополи-
та и епископа захумско-херцеговачких, и зато Вас молим, предају-
ћи Вам је, да је чувате и дајете у насљедство нашим херцеговачким 
епископима за свједочанство. Благословите!

Одговор Епископа Атанасија

Бог благословио, оче прото! Хвала Вам, али наше тапије су све-
тосавске, световасилијевске, а добро су дошле и ове, и повеље срп-
ских владара, и берат турских султана, и ове венецијанске, и оне 
Фрање Јосифа и не знам још које друге. Али наше су тапије дубље и 
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трајније од тога. Нека би Бог дао да живимо у суседству, у људском 
заједништву, па на нивоима на којима је могуће, постоји људско 
заједништво адамовско, у свима људима. Сви смо, како рече Ми-
трополит створења Божија, и по Адаму браћа међусобна. Постоје 
даљи, виши степени заједништва. Наше је заједништво са Оцем и 
Сином и Светим Духом и са свима створењима Божијим, са свом 
децом Божјом у Христу Исусу Господу нашему, Њему нека је част и 
слава вавек, амин!

Епископ Атанасије је, непосредно пред устоличење, у манасти-
ру Острогу, 17. јуна замонашио двојицу студената Богословског 
факултета СПЦ, Младена Дурића и Младена Пурића, давши им 
имена Григорије и Јован по двојици великих богослова цркве.12 
Епископ Атанасије их је примио за своје најближе сараднике. Отац 
Јован је благословом митрополита Амфилохија у јесен 1992. годи-
не отишао на Цетиње да помогне обнову Цетињске богословије, 
а отац Григорије је остао у Херцеговини као десна рука епископа 
Атанасија. Тако је епископ Атанасије започео обнову и подмладак 
свештеничког и вјероучитељског кадра, као и обнову монаштва у 
епархији. 

За вријеме седмогодишњег епископовања епархијом захумско – 
херцеговачком и приморском епископа Атанасија у свештенички 
чин рукоположени су: јеромонах Василије Копитић (с.28.6.1992), 
јеромонах Григорије Дурић (ђ.17.7.1992, с.19.8.1992), ђакон Алек-
сандар Станковић (6.12.1992), отац Горан Спаић (ђ.20.3.1992, 
с.16.10.1994), ђакон Јакша Окиљевић (26.11.1994), отац Љубиша Бр-
њош (ђ.6.8.1996, с.14.6.1998), отац Дражен Тупањанин (ђ.27.10.1997, 
с,27.1.1998), отац Велибор Џомић (ђ.15.8.1998, с.23.4.1999), отац Драго 
Зубац (ђ.26.10.1998, с.30.11.1998), отац Станислав Дурић (ђ.4.12.1998, 
с.13.12.1998), јеромонах Сава Мирић (ђ.19.12.1998, с.6.6.1999), отац 
Радивоје Круљ (ђ.9.8.1999, с.19.8.1999) и ђакон Стеван Ковачевић 
(19.8.1999).13 Замонашени су: Младен Дурић (17.6.1992), Младен 
Пурић (17.6.1992), Милан Васиљевић (18.8.1996)14, Марко Будин-
чић (6.7.1997) и Слободан Мирић (3.12.1998).15 У свезу епархијског 

12) Исто, стр. 89
13) Архив Епархије ЗХиП
14) Клирик Митрополије дабро - босанске
15) Архив Епархије ЗХиП
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клира примљени су: јерођакон Василије Копитић и монахиња Те-
кла Даскалаки, а за вјероучитеље су постављени: ђакон Александар 
Станковић, отац Григорије Дурић, Предраг Ћурић, Лазар Манигода, 
Драженка Ћузулан, отац Ратко Шиповац, отац Момчило Пејичић, 
отац Илија Топаловић, отац Миленко Спремо, отац Благота Васи-
љевић, отац Драго Цвијановић, отац Раде Говедарица, Лазар Гаћино-
вић, Драго Миловић, отац Алекса Зубац, отац Богдан Шешлија, отац 
Богољуб Чанић, Даница Станковић, Наташа Брњош, Мирјана Ско-
руп (Зиројевић), Наташа Вуковић (Ђурић), Лидија Мусић (Буха), 
Јелена Тројановић (Кулиџан), Миља Киковић (Тупањанин), Весна 
Ковачевић, Дражен Тупањанин и Радивоје Круљ.16 

Епископ Атанасије је започео духовну, литургијску обнову Хер-
цеговине. Народ је на здравим основама кренуо да иде редовно у 
Цркву, а нарочито дјеца и млади. Настава вјеронауке је давала прве 
и праве плодове. Епископ Атанасије је у то доба био буквално кр-
ститељ Херцеговине. У свим храмовима епархије, ријекама и језе-
рима организована су саборна крштења дјеце и одраслих. Посебно 
су била позната и свечана саборна крштења на ријеци Требишњи-
ци испод манастира Тврдоша на Tеодорову и велику суботу.17

Епископ Атанасије је редовно богослужио не само у херцего-
вачким општинама, него буквално у сваком херцеговачком селу, 
проповиједајући Јеванђеље Христово, тјешећи и кријепећи, пома-
жући и дајући, храбрећи и подижући вјерне, буквално је обишао 
слободну Херцеговину уздуж и попријеко дошавши до сваког свог 
епархиота. Један од многих примјера је освећење обновљене цр-
кве светог пророка Илије у селу Наданићи код Гацка на празник 
Светог Пророка Илије 2. августа 1992. године, када су Свету Ар-
хијерејску Литургију уз домаћина, епископа Атанасија служили 
и епископи: Лукијан славонски, Артемије рашко – призренски и 
Лука аустралијско – новозеландски.18 Молитве владике Атанасија 
су биле упућене и очи упрте за остатак остатка вјерног народа у 
дијеловима епархије које су биле под контролом Армије БиХ, 
ХВО-а и ХВ-а. На упорно тражење и молбе упућене међународним 

16) Исто
17) Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, број 9, Преображењски број 

1997., стр. 98 - 103
18) Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, број 1, Божић 1993., стр. 92
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посматрачима, као и властима Републике Српске (нарочито се сво-
јом активношћу и залагањем истицао Министар вјера у Влади Ре-
публике Српске Драган Давидовић19) да посредују код надлежних 
Бошњачких и Хрватских власти, епископ Атанасије је успио да из-
дејствује више посјета светињама и народу који су били под кон-
тролом Хрватских, односно Бошњачких власти.

Прву пастирску посјету Долини Неретве епископ Атанасије је 
обавио 10. и 11. децембра 1993. године посјетивши манастир Жи-
томислић, село Добрич (општина Широки Бријег) и Чапљину.20

Прва посјета Мостару издејствована је 21. јула 1994. године. У 
пратњи епископа Атанасија били су архимандрит Симеон Бибер-
џић и протојереј Алекса Зубац. Епископ Атанасије се том приликом 
сусрео са градоначелником Источног Мостара Сафетом Оручеви-
ћем, Фатимом Лехо и представницима Мостарског муфтијства. 
Посјетио је Владичански двор, Саборну и Стару цркву, те гробља. 
Владика се сусрео са представницима мостарских Срба: Обреном 
Лозом, Ратком Пејановићем и Рајком Ковачевић, којима је подије-
лио тамјана и свијећа да могу подијелити осталима.21

Посјета Дубровнику проте Арсенија Ћоровића одиграла се у 
фебруару 1995. године.22

Било је неколико договорених, планираних, али не реализова-
них посјета (22. април и 7. јул 1995).23

Епископ Атанасије се залагао и посредовао код српских власти 
да се омогуће посјете бискупа Ратка Перића и муфтије Сеида ефен-
дије Смајкића Источној Херцеговини.

Велику бригу епископ Атанасије је посветио избјеглом народу, по-
родицама погинулих, ратним војним инвалидима, а посебно херцего-
вачкој сирочади. У сарадњи са општинским организацијама Црвеног 

19) Писмо епископа Атанасија „О пастирским посетама“ Драгану Давидовићу, Мини-
стру вера у Влади Републике Српске, Видослов, Саборник епархије захумско – херцего-
вачке, број 6, Преображењски број 1995., стр. 83 - 86

20) Православље, новине Српске патријаршије, 1.јануар 1994.
21) Протојереј Алекса Зубац, Посјета разореним српским светињама града Мостара, 

дана 21. јула 1994. године, Књига о Мостару, друго издање, Свет књиге Београд, Београд 
2006., стр. 205 - 209

22) Писмо епископа Атанасија „О пастирским посетама“ Драгану Давидовићу, Мини-
стру вера у Влади Републике Српске, Видослов, Саборник епархије захумско – херцего-
вачке, број 6, Преображењски број 1995., стр. 83

23) Исто
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крста, организацијама Кола српских сестара и мјесним паросима, 
епархија је обезбјеђивала хуманитарну помоћ у храни, одјећи, обући, 
средствима хигијене и новцу. Епархија је помагала болнице и домове 
здравља, школе, и посебно војску. Захваљујући епископу Атанасију 
на стотине херцеговачке дјеце, ратне сирочади, љетовало је неколи-
ко година за редом у Грчкој у манастиру свете Лидије у Аспровалти. 
Помоћ коју је епархија на челу са епископом Атанасијем успјела да 
обезбиједи мјери се у десетинама милиона тадашњих долара.

Посебну пажњу и бригу епископ Атанасије је посвећивао бор-
цима. Буквално је лично обишао сваки положај на првим борбе-
ним линијама кријепећи, тјешећи и храбрећи борце. Неизоставна 
је била помоћ и поклони борцима на првим линијама који су били 
велики знаци пажње, љубави и бриге епископа Атанасија. Нарочи-
то о великим празницима. Херцеговачки корпус Војске Републике 
Српске је држао положаје дуже од 3000 километара са минимал-
ним бројем бораца, а уједно највећим процентом мобилисаних у 
Републици Српској. Када је год било критично, још док би трајала 
борбена дејства епископ Атанасије је лично стизао да да подршку 
борцима и официрима. Ево само неких од примјера: напади Хр-
ватске војске на Требиње и Влаштицу (октобар 1992), Прва Ми-
тровданска офанзива (новембар 1992)24, село Бијела код Коњица 
(септембар 1994), Друга Митровданска офанзива (новембар 1994), 
ваздушни напади НАТО авијације (април 1994. и септембар 1995)... 
Осим личног обиласка бораца на ратиштима, епископ Атанасије је 
из своје привремене епископске резиденције у манастиру Тврдошу 
слао писма, апеле и протесте на разне адресе, будећи многе од њих: 
Три писма преко Патријарха Павла упућена Генералном секретару 
УН Бутросу Галију (6. јула, 7. августа и 24. октобра 1992. године) у 
којима говори о агресији војске Републике Хрватске на Источну 
Херцеговину,25 преписка са Предсједником Савезне Републике Ју-
гославије Добрицом Ћосићем26... Посебно је упечатљив молитвени 
„Јеремијевски вапај из збегова херцеговачких услед бомбардовања 
америчких“ епископа Атанасија од 14. септембра 1995. године.27

24) Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, број 1, Божић 1993., стр. 92 - 93
25) Исто, стр. 90 - 91
26) Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, број 2, Ускршњи број 1994., 

стр. 75 - 76
27) Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, број 7, Преображењски број 

1996., стр. 11 - 12
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Епископ Атанасије је био и савјест српским вођама који су пре-
говарали са политичарима противничких војски и представници-
ма међународне заједнице. Увијек је у тим апелима имао подршку 
Патријарха и Сабора, као и свог свештенства.28

28) Земља жртвована, Апел епископа Захумско – херцеговачког и приморског на Видов-
дан 1993., Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, број 2, Ускршњи број 
1994., стр. 70 – 72

Апел Српском народу и светској јавности, Порука патријарха и епископа српских од 
5.јуна 1994, Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, број 3, Преображењ-
ски број 1994., стр. 18 - 19

Саопштење са епископског саветовања одржаног 10.августа 1994.године у Патријар-
шијском двору у Београду, Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, број 2, 
Ускршњи број 1994., стр. 19 - 21

Срби у Босни и Херцеговини бране светињу људског достојанства, Саопштење митро-
полије Црногорско – приморске, Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговачке, 
број 3, Преображењски број 1994., стр. 21 - 23

Глас свештенства херцеговачког, Видослов, Саборник епархије захумско – херцеговач-
ке, број 3, Преображењски број 1994., стр. 23

Трећи подсетник (Меморандум) о Српској Херцеговини епископа Атанасија, Радовану 
Караџићу Председнику Републике Српске, Момчилу Крајишнику Председнику Скуп-
штине Републике Српске и Главном штабу Војске Републике Српске, Видослов, Саборник 
епархије захумско – херцеговачке, број 4, Божићни број 1994., стр. 39 - 40

Епископ Атанасије, Радовану Караџићу, Председнику Републике Српске, Видослов, Са-
борник епархије захумско – херцеговачке, број 7, Преображењски број 1996., стр. 40 - 43




