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PREBILOVA^KI МАРТИРОЛОГИЈ
Мартирологиј је реч црквена, хришћанска, hristolo{ka, јер први Мартис,
Протомартис и Архимартис јесте Богочовек Исус Христос, Који је распет „у
време Понтија Пилата за мартирион“ – за сведочанство Јеванђеља spasewa (1Тим.
6,13).
Kada su Sveti Car Konstatnin i majka mu Sveta Jelena podizali Hram na
Grobu Gospodwem nazvali su ga MARTIRION, zato {to je tu postraao Hristos
Bogo~ovek, Spasiteq roda qudskog i svega sveta – Prvi Martis Verni
Otkr.1,5)
–
Prvi
NA^ALOMU^ENIK
Crkve
Svoje
Bogo~ove~anske, vernog Naroda Bo`ijeg, u~enika i sledbenika Svojih.
Ако је Христос Jagwe Bo`ije, i idewe za Wim kuda god On po|e (Otkr.14,4)
исто што и мартирион, онда и put Hristovihu~enika i sledbenika – istinskih
хришћанa, значи мартирион – svedo~we kroz страдаwe do мучеништвa.
Мученици за Istinskog Бога и istinskog човека javqaju se још од почетка
hri{}anske историје забележене у Novom Zavetu, od Jevan|eqa do Apokalipsisa.
Велики сведок - мученик Христов, Апостол Павле, у својој Посланици Јеврејима
вели да је „вера основа свега чему се надамо и потврда стварностî невидљивих“, јер
у њој μαρτσρηθέντες - „посведочише и бише посведочени“ kao Mu~enici Hristovi многи
праведници, „који вером победише царства, чинише правду... угасише силу
огњену, од немоћних постадоше јаки, мукама уморени bi{e, искусише поруге и
шибања, окове и тамнице, камењем побијени бише, престругани бише,
измучени и од мача посечени... потуцаше се по горама и пећинама, по гудурама и
јамама земаљским, kojih svet ne be{e dostojan“(Јевр. 11,1. 33-39).
То је историја свих правих хришћана као мученичких сведока Hristovih –
nepokolebivih vernih svedoka lika Божјeg и људскog. Али, то сведочење није
само патња, као што понекад преводе реч мартирион само као „муке и патње“.
Мартирион је људски hri{}anski /=hristoliki i hristopodobni/ усправни и
исправни став пред Богом и људима, ношење крста свога и идење kroz svet i
istoriju за Првомучеником и Архимучеником Богочовеком Христом. Зато су
Мученици за Христа кроз историју добијали od Boga Istine i Pravde
mu~eni~ke = pobedonosne венцe Царства Небеског. Православна Црква Христова
украсила се kroz vekove, као дијадемом, венцем Светих Мученика, kako i pevamo
u Troparu Svetih Mu~enika. Отуда нам Апостол и саветује да се „угледамо на
облак Mученикâ“, који „иду за Јагњетом Божијим“ у белим хаљинама „куд год
Oно пође“ (Јевр.12,1-2; Откр.7,9; 14,4) . Јагње Божије невино, Господ Исус Христос –
Богочовек, и јагањци Божији – Hришћански Crkveni Мученици, убељени крвљу
својом којom su се сјединила са спасавајућом и убељујућом и васкрсавајућом
Kрвљу Христовом, повезани су Wime i me|usobno jednom istom i istinskom
богочовечанском Verom, Qubavqu i Nadom, jednom istom Istinom и
Верношћу, истом Правдом Божијом и људском, istom slavom i besmrtno{}u.
Има велике тајне у томе што је тајна љубави везана са тајном Крста, са тајном
Мартирија. Тако је Mартирологиј = Mученикослов, уствари Aгапологиј =
qубвеслов, тј. Слово Љубве Boga Slova – Logosa i Smisla Qubavi, kako nazva
svoju pesmu Hristoqubqa i bratoqubqa, Bogoqubqa i ~ovekoqubqa Sveti
Stefan Visoki, Despot Srpski.
Ако је и по чему Свети Сава – po kome je na{ Hercegovina i nazvana
Vojvodstvo Svetog Save – био хришћанин, био је по тој veri i љубави, po
martirskoj ~e`wi i stremwi да се поистовети са Христом у мартирију мучеништву, da мучеништвом по савести и slobodnoj voqi посведочи Христа
Богочовека, да буде Христов сведок, од Бога i Crkve naroda Bo`jeg посведочен.
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Јер, како вели Свети Јован Златоусти, мучеништво је не само у трпљењу и
страдању за Христа, него и у жељи и намери, то јест nesebi~noj љубави prema
Hristu – Bogu Qubavi i ^ovekoqubqa. Zato kod istinskih Hristovih Mu~enika
nije bilo mr`we ni prema kome, pa ni prema svojim mu~iteqima. I nije bilo
`eqe za osvetom, ve} iskrene molitve da se i mu~iteqi spasu i pokajawem do}u u
poznawe Istine, Koja je Hristos: Put i Istina i @ivot Ve~ni (1Tim.2,4; Jn.14,6).
+
Када је, pre 72 godine, 1941. године, po~eo pod nacisti~ko-usta{kom
okupacijom stra{ni genocid nad Pravoslavnim Srbima zapadno od Drine, у
једном српском далматинском селу један Хрват римокатолик уписао je свога
пријатеља Србина у списак оних који су прешли у римокатолицизам, да би му
спасао живот од усташког покоља, овај, чим је то сазнао, отишао је и сам се
пријавио усташким властима, рекавши: „Не, ја не мењам своју веру у Христа, ја
остајем Православни, ево вам mog живота!“ После је чудом Божијим некако
преживео, али је то већ био мученик за Христа по slobodnoj voqi, по верности
и љубави za Pravu veru Hristovu, каквих је Mu~enika = Svedoka vernih
Hristu do smrti, било bezbroj кроз векове у Цркви Божијој на Православном
Истоку, pa i kod nas u Hristovoj i Svetosavskoj Hercegovini na desetine i
deseine hiqada. Једнога од таквих описао је Симо Матавуљ у српској
православној Далмацији - Пилипенду, духовног великана, а иначе малог,
сиромашног човека, koji nije hteo da “proda veru za ve~eru”. A drugoga je
opisao, pre 70 godina, jedna lekar, Hrvat Nedo Zec, kako mirno i s qubavqu
prema mu~itequ nevino postrada u Jasenovcu. Bio je to Sveti Novomu~enik
Vuka{in Mandrapa, iz susednog Prebilovcima sela Klepaca.
Iz velikomu~eni~kih Prebilovaca, tog STANI[TA Mu~enikâ, do{li su
ројеви i sazve`|a Новомученика Српских, поstradalih само зато што су
Православни и што су Срби. Sa wima су se javili i Новомученици Глински,
Јадовински, Јасеновачки, @itomisli}ki, ^ava{ki, nevino kao jagawci
postradali u jamama Kori}koj, R`ani Do, Kapavica, Garavica, Golubwa~i, u
crkvi sela Pridvorica na Gorwoj Neretvi, u Popovu Poqi i Gorwem
Hrasnu, i jamama bezdanicama kod Duvna i Livna, i daqe po Srpskim
Крајиnama {irom Bosne, Slavonije, Dalmacije, Like i Korduna, pa sve do
[umadije, kao nevini |aci u [umaricama kod Kragujevca, i do velikomu~eni~kog
Kosova i Metohije, gde i danas mu~eni{tvo do`ivqava Svetosavski i
Svetolazarevski narod Bo`ji – za Hrista i radi Hrista, samo zato {to je Srbin i
Pravoslavac.
To su ројеви i sazve`|a Новомученикâ за Христа у Цркви Српској, stadali
pre 70 godina u Srpskim i Primorskim земљама од Косова до Јадовна. u Ta
sazve`|a Novomu~enika spadaju i Novomu~enici Prebilova~ki i ostali
wihovi i na{i susedi i zemqaci iz slavnog drevnog srpskog sela Prebilovci,
sela koje prebiva i pretrajava do danas i do ve~nosti, i ostalih sela i naseqa
iz doline Neretve. Ту спадају свакако и неизбројани Мученици Српски
пострадали ради своје вере и људске савести од безбожниka комуниста за
последњих пола века, sve do Novomu~enika postradalih od bezbo`nih NATObombardovawa, kao {to je, da spomeneom samo jedan primer, Sveta
Novomu~enica Milica (Raki}), trogodi{we Dete ubijeno NATO-bombama u
roditeqskoj izbegli~koj ku}i u Batajnici, ~iji smo Sveti Lik `ivopisali na
svodovima Manastira Tvrdo{a.
Једна Српкиња мајка из Западне Славоније, недавно, у првој половини
децембра (1991.g.), током оне трагичне седмице за све прогањане Србе из Западне
Славоније, рекла је: „Збегови су наши извори самопоштовања, отпора и
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трајања за један лепши свет“. И то је својеврсни мартиријум: да носиш и до
мучеништва очуваваш свој богомдани идентитет, народни и духовни, црквени и
светосавски – hri{}anski i hristoliki identitet: da ostane{ to {to jesi.
Новомученици су у Српском народу најбројнији међу децом, у свим етапама
наше krsnovaskrsne историје. Да поменемо мартиријум Српске Деце из тешких
времена турскog ropstva, познат као данак у крви, којим је систематски затиран
ионако десетковани Hristov народ Светосавски. У Овчарским Манастирима, у
пећини Кађеници, турски џелати су унутра запалили цео збег српских жена и
деце, зато што је једно мало дете у пећини заплакало! A svakako je заплакало
Jадниче за Царством Небеским, за мартиријумом Hrista Raspetog no i
Vaskrslog. Tакав исти мартиријум доживела су i nedavno Српска Деца na
Kosovu i Metohiji, kao ona Deca u Pe}i, u Gora`devcu na reci Bistrici, u
autobusu na putu u seluLivadice kod Merdara i Podujeva, kao i ona pre wih
спаљивана у logorima Јасеновцa и Старe Градишкe, у Цркви Глинској,
Jасеновачкој,
Драксенићкој,
Kусоњској,
Kоларићкој,
Садиловачкој,
Доброселској, Tрибањској, Источкој у Метохији, у Девичком Манастиру на
Косову, Novomu~enik mladi Monah Hartion u Prizrenu i jeromonah Stefan is
a wim mladi ~~iteq u Budisavcima kod Kline…
Tako su postradala i Novomu~eni~ka Deca i Majke iz Prebilovaca, wih
600 na broju, nevina kao Vitlejemska Deca, Srp~ad i Srpskiwe, ba~enih Hrista
radi u [urmana~ku jamu kod Me|ugorja, dana 6. avgusta 1941. godine. Sa wima je
tada mu~eni~ki postradalo i jo{ 250 Prebilov~ana, pobijenih u okolini sa obe
strane reke Neretve. I 101 Novomu~enik u selu ^av{u u dowem Popovu Poqu, i
hiqadu drugih u jami R`ani Do kod Qubiwa, i 8 Prepodobnomu~enika Monaha
@itomisli}kih u jami Vidowi preko Neretve. I wih 134 u Kori}koj jami kod
Gacka. I jo{ neizbrojani Novomu~enici u Crkvi Pridvori~koj na Gorwoj
Neretvi, poklanih na Bo`i} 1942. godine od suseda muslimana iz Gorweg Bor~a.
I ostali rojevi i sazve`|a Novomu~enika od Jadovna do Kosova…
Godine 1990. pre`iveli Prebilov~ani, srodnici i susedi Novomu~enika,
povadili su Kosti wihove iz bezdane jame [urmana~ke i preneli ih u i
pohranili u novopodignutu Spomen Crkvu kraj Starog grobqa u
Prebilovcima. Na `alost na{eg doba, godine 1992, juna meseca, usred 20. veka
obezbo`ene Evropske civilizacije, potomci istih mu~iteqa spalili sui
poru{ili obnovqeno selo Prebilovce, nekoliko Prebilov~ana ubili, a
Spomen Hram minirali i buldo`erom sa zemqom sravnali, Svete Kosti
Novomu~enika delom spalili, kao nekada Svete Mo{ti Svetoga Save! Staro
grobqe u Prebilovcima ru{ili koliko god su mogli, nadgrobne Krstove
lomili i nadgrobne plo~e dizali i razbijali, a kosti u grobovima polivali
benzinom i spaqivali! Po zavr{etku ratnog bezumqa i ne~ove~tva, TRI
KRSTA, oborena i povre|ena, preneli smo sa Pebilova~kog Grobqa i
uspravili ih kraj Crkve Vaskrsewa Hristovog na grobqu Manastira Tvrdo{a,
da stoje kao Sveti Spomen trostrukog Prebilova~kog stradawa. Danas,
sedamdeset i tre}e godine od wihovog golgotskog mu~en{tva za Hrista,
obnavqamo i novopodi`emo Hram Vaskrsewa Hristovogo i Hram
Prebilova~kim Novomu~enici, na podobije Hramu Hristovog Groba i
Vaskrsewa u Jerusalimu. Time ispovedamo i svedo~imo i o~kujemo Vaskrsewe
mrtvih i @ivot Budu}ega Veka.
+
Деца су нада na{a hri{}anska u Боgodete Hrista Bogomladenca, i
potvrda верe Божијe у човека. Када Бог узме jedno ili vi{e Dece sa ovoga u
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onaj svet, ili допусти wihovu прерану смрт, нама је људима тужно и тешко.
Pla~emo kao prvi hri{}ani za Prvomu~enikom i Arhi|akonom Stefanom
Prvomu~eniko. Pla~emo ali ne ridamo, jer u Vaskrsewe Hristovo i na{e
verujemo, i i{~kujemo Drugi Dolazak Hristov isusret sviju nas sa Wime –
Spasiteqem i Vaskrsieqem na{im. U Српском Pravoslavnom народу постоји
дубоко хришћанско веровање i ose}awe: да се sve то molitvenim tihovawem i
psalamskim pevawem do`ivqava i pre`ivqava, da сa tu`noradosnom сузом и
`izneradosnom молитвом sami sebe, i jedni druge, i sav `ivot svoj, преdajemo
пучини милости Божије i qubavi i ~ovekoqubqu Hrista Boga i Spasa na{eg,
i svega sveta..
Време наше је време провере нашег мартирија – i svedo~ewa o Hristu,
Pobeditequ ada i smrti, i Darodavcu `ivota ve~nog u Carstvu Budu}ega veka .
Светосавска Црква се окитила и још ukra{ava венцем мучеништва, испуњујући
Nебеске кошнице ројевима i Rajske `itnice pe~enim hlebovima Светих
Новомученика, usred kojih je, za Trpezom Carstva, Arhimu~enik Hristos,
Veliki Arhijerej i @rtva, Hleb Nebeski i ^a{a @ivota, i do Wega
Prvomu~enik Wegov Arhi|akon Stefan, slu`iteq Tajne Trpeze Gospodwe, ~ije
Sveto Ime su poneli su i nose bezbrojni Srbi u Nebozemnoj Zemqi Srbiji, od
Pe}ske Patrijar{ije do Pomorija.
Kad narodni pesnik, i za wim Свети Владика Српски Николај i mi za wima
говориmo i pevamo о „Небеској Србији“, time nе својатаmo, нити
„национализујemo“ Nебо само за Србе, него тиме онебесујући zemaqsku Србију i
Srpske krajeve, kao што су ih онебесили Sveti Srпски Mанастири, Crkve i
Zadu`bine, i Sveti Мученици, Подвижници, Праведници и покајници.
Мартиријум је својствен човеку, јер га чини способним да се отараси муља и
блата, греха и зла, пролазних ствари и свега онога што га везује samo za zemaqsku
prolaznost и постварује, ozemquje. А човек треба да се онебеси, човек да се
обогочовечи.
Нису Срби народ праведнији од других. Pravoslavni Срби добро знају да и
„праведник седам пута на дан пада, али ће устати“, како вели Пророк Божији
(Pri~e 24,16). Срби не кажу да су најбољи, ни најправеднији народ на свету. Али
прави Срби добро знају, из искуства светосавског, црквено-народног,
литургијског, mu~eni~kog, да крст и суза покајања иду заједно и да обоје воде у
Васкрсење.
Pravoslavni Srbi ka`u da treba biti “kadar sti}i, i ute}i” (kad zatreba),
ali je ipak najva`nije “na stra{nome mestu postojati”. Ако је за мучеништво, ту
смо; а ако је да се кајемо, опет ту смо. Битно је да очувамо образ Bo`ji u sebi,
bogolikost i hristopodobnost, јер ће нам то једино пред Богом и пред небеском
Светосавском Србијом бити оправдање. Свети Сава i Sveti Mu~enici i
Novomu~eniic, me|u wima i Prebilova~ki Novomu~enici, нашi su путовођi
„пута који води у живот“, a taj Ptr je Hristos Bog i Spasiteq, na{ i svega roda
qudskog. Zato i peva srpski pesnik Hercegovac: “Mi put svoj znamo, Put
Bogo~ovjeka”.
Зато Срби Hristovi i Светог Савe, uz Hrista i Svetog Savu, i Svete
Mu~enike i Novomu~enike svoje признају за своje вођe, za putevoditeqe kroz
mukotrpnu zemaqsku istoriju na putu ka Carstvu Nebeskom. Jер Hristom i u
Hristu Sveti Sava i Sveti Mu~enici i Novomu~enici su oprrbaini i
проверенi мартиријум воље и љубави према Богу и људима, мартиријум
савести и образа, martirijum i svedo~anstvo vere u Krst i Vaskrsewe, vere u
@ivot Ve~ni i Besmrtni.
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Тај Mартиријум Српски народ и до данас у дубини душе своје воли и
поштује, али не из патолошких разлога, или због незалечених рана. Нико од људи
не воли да страда „ради страдања“, јер Бог је човека створио за живот и радост, па
су и Срби жизно-радостан народ. Али је род људски адамовски од овог света и
историје Богом даних, од живота који је радост, направио ову долину плача, и
кроз њу се пролази са крстом, мукотрпним подвигom vere i nade i qubavi,
podvigom чојства и јунаштва, pokajawa i pra{tawa, витештвом духа i srca, са
песмом Српских Новомученика:
Срб је Христов, радује се смрти,
Нема лепше вере од Хришћанске!
SVETIM Novomu~enicima PREBILOVA^KIM

TROPAR, glas 8:
Sveti Novomu~enici Prebilovaca
za Hrista ba~eni u jamu [urmanaca,
verom na|oste ve~no Prebivali{te
u Carstvu Krsta i Vaskrsewa;
qubavqu tamu i mr`wu pobediste,
i svetlost Raja naslediste.
Od Gospoda molite nam ve~no spasewe
i svemu svetu jevan|elsko pokajawe.
KONDAK, glas 3:
Novomu~enici Sveti za veru postradaste:
u jamu za Hrista nevini ba~eni biste,
od vernih s qubavqu iz jame izva|eni,
u Spomen Hram s qubavqu polo`eni.
No Hram va{ bezbo`ni razori{e,
i kosti va{e ko Savine popali{e.
Danas novu Golgotu i Vra~ar obnavqamo
i Vas sa Svetim Savom smireno molimo:
U Carstvu Nebeskog mira po~ivajte
i Hristovo i na{e Vaskrsewe svedo~ite.
+ Episkop Atanasije (1992– 2013,
Manstir Tvrdo{-Trebiwe)

TRI KRSTA iz PREBILOVACA (18, 19 i 20.vek),
preneti 1995.g. kraj Crkve Vaskrsewa na Grobqu Man.Tvrdo{a
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