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70 година од смрти 

Николе Тесле

Никола Тесла, човек које је повео
човечанство стотинама година на-

пред, како је живео испред свог вре-
мена и са својим идејама, циљевима и
визијама и дан данас је предмет поле-
мике како пред народом тако и у на-
учним круговима где поједини његове
неостварене визије и замисли смат-
рају савршенством људског ума и до-
стигнућа а други пак да је скоро све
наведено изван људских могућности и
нереално. Никола Тесла је иза себе
оставио преко 250 пријављених про-
налазака а оно што је остало иза њега
видимо данас у свему: од даљинског
управљача, до неонске и флурос-
центне расвете, рендгенских снимака,
навођених пројектила, патентирао је
бежичну комуникацију која се користи
у свим емитовањима радио и ТВ про-
грама...
У Србији је 10. јул обележен као Дан
науке у у част највећем српском на-
учнику свих времена, а у УН-у је 2002.
године покренута иницијатива од
стране Меморијалног удружења “Ни-
кола Тесла” из Њујорка заједно са се-
стринском организацијом из
Аустралије „Тесла Форум“, како би се
тај дан означио као дан прогреса и
мира међу свим нацијама и рели-
гијама света.
Мало је људи на планети који се могу
мерити по својим достигнућима са го-
ростасом из српког села Смиљане

који је своју дечачку визију да укроти
велике Нијагарине водопаде реализо-
вао 30 година касније ношен истим
жаром и ентузијазмом као кад је на
обали речице правио дрвене точкове
који су се окретали користећи водену
снагу. Као дечака опчарао га је опис
Нијагариних водопада. У машти је за-
мислио велико точак ког покрећу ти
слапови. Рекао је ујаку да ће једног
дана отићи у Америку и спровести ту
идеју у дело. Ујак је вероватно и  мис-
лио да је то само пуки дечији сан, али
Никола је тај сан живио пуне три деце-
није и истим жаром веровао у њега и
кад се он родио а и кад је „Вестинг-
хаус електрик компанија“ почела да
прави тај историјски подухват. 

Никола Тесла,
фотографија из 1893. г.
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највећу светињу у Америци је чувао
торбу коју му је мајка изаткала. Кроз
читав живот пратила су га два лика за
које је духовним нитима био везан:
лик мајке \уке, како су је звали, и ста-
ријег брата Данила који је трагично
преминуо у детињству што је осмого-
дишњег Николу много погодило и
никад није могао заборавити.
У Паризу 1892. године, где је након
Лондона, држао излагања о наизме-
ничној струји која су почела да по-
крећу свет, стајао је загледан у небо и
био је сигуран да је на небу међу су-
нчаним облацима видео анђеле и
међу њима је јасно разазнао лице
своје мајке како га гледа са бес-
крајном љубављу. Знао да му је мајка
смртно болесна и био је убеђен да му
се јавља у виду светлосне енергије и
да су њих двоје на истој светлосној
фреквенцији. Ту теорију о фреквен-
цијама светлости није напуштао до
краја живота и најављивао је епо-
хално откриће о бежичном преносу
енергије које није успело или није
стигло да буде поклоњено људском
роду. 

Човек чији је сан био да свету да не-
ограничену енергију родио се 10. јула
1856. у Лици, село Смиљане, да ли
игром судбине или случајно његов до-
лазак на овај свет је пропраћен
грмљавином и јаким муњама које ће
га у његовим радовима, истражива-
њима и визијама пратити кроз цели
живот. Рођен је као друго и последње
дете мајке Георгине и оца Милутина,
свештеника у сеској православној
цркви Светог Петра. Пошто су свеште-
ници били тада најобразованији, Ни-
кола је веома рано научио да чита а
једина књига која му је тада била на
располагању је Свето писмо чије је
странице заједно са оцем понављао
напамет. Са оцем је играо игру у којој
један другом погађају мисли. „Као
дечак патио сам од тешког стања.
Видео сам слике пропраћене јаким
блеском светлости и нисам могао да
растумачим да ли је то што видим
опипљиво или не.“, говорио је о себи.
Отац Милутин је желео да му син по-
стане свештеник. Тада су деца имала
две могућности: да постану војници
или свештеници. На велику очеву жа-
лост Николу није привлачило ништа
од тога. Мајка иако полуписмена жена,
пореклом из једне од најстаријих
српских породица, била је надалеко
чувена по својим изумима алата и на-
права практичним за тежак рад на
селу. Присећајући се мајке Никола је
више пута поновио да је та посебна и
интелигента жена имала толико осет-
љиво чуло додира да је трепавицу
могла да веже у три чвора. Као (наставак на страни 5)

Теслин мотор
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Распоред богослужења

за мјесец август 2013.

Schedule of service for

the month August 2013.

1.  АВГУСТ (Четвртак)                                                        
Вечерње – 18:00 ч

2.   АВГУСТ (Петак) Илиндан
Света Литургија – 9:00 ч 

3.  АВГУСТ (Субота)                                          
Вечерње – 18:00 ч

4 . АВГУСТ (Недеља) 
Света Литургија – 10:00 ч

10. АВГУСТ (Субота) Вечерње - 18:00 ч

11. АВГУСТ (Недеља)
Света Литургија – 10:00 ч

14. АВГУСТ (Сриједа)
Почетак Госпојинског поста

17. АВГУСТ (Субота) 
Вечерње - 18:00 ч

18. АВГУСТ (Недеља)
Света Литургија – 10:00 ч

19. АВГУСТ (Понедељак)
Преображење Господње
Света Литургија – 9:00 ч

24. АВГУСТ (Субота) 
Вечерња – 18:00 ч

25. АВГУСТ (Недеља) 
Света Литургија - 10:00 ч

27. АВГУСТ (Уторак) 
Вечерња – 18:00 ч

28. АВГУСТ (Сриједа)
Велика Госпојина
Света Литургија – 9:00 ч

AUGUST 1,  (Thursday)
Vesper – 6:00 p.m.

AUGUST 2,   (Friday) St. Elijah, Prophet
Divine Liturgy – 10:00 a.m.

AUGUST 3,   (Saturday)
Vesper – 6:00 p.m.

AUGUST  4, (Sunday) 
Divine Liturgy – 10:00 a.m.

AUGUST, 10 (Saturday) 
Vesper – 6:00 p.m.

AUGUST 11, (Sunday) 
Divine Liturgy– 10:00 a.m.

AUGUST 14, (Wednesday)
Beginning of Dormition Fast

AUGUST 17, (Saturday)
Vesper – 6:00 p.m.

AUGUST 18, (Sunday)
Divine Liturgy – 10:00 a.m.

AUGUST 19, (Monday)
Transfiguration of the Lord
Divine Liturgy – 9:00 a.m.

AUGUST 24, (Saturday)
Vesper – 6:00 p.m.

AUGUST 25, (Sunday)
Divine Liturgy – 10:00 a.m.

AUGUST 27, (Tuesday)
Vesper – 6:00 p.m.

AUGUST 28, (Wednesday)
Dormition of the Most Holy Theotokos

Divine Liturgy – 9:00 a.m.
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Ипак против своје воље, по очевом
налог се морао спремати за богосло-
вију. Тада, са 17 година, добио је ко-
леру које је харала. Сусрет са смрћу
му је заувек променио живот. Сви су
мислили да му се ближи крај. “Можда
оздравим ако ми дозволиш да студи-
рам технику”, рекао је оцу болесни Ни-
кола. “Сине, похађаћеш најбољи
институт на свету”, свечано је обећао.
За веома кратко време, васкрснуо је
попут Лазара, на опште изненађење
свих. Са навршених 21 годину, 1877.
Никола Тесла у Грацу почиње своје
студије. Одмах га је опчинила наука о
електрицитету. Видио је мањкавост ко-
ришћења једносмерне струје за покре-
тање електричних мотора, којима је
био неопходан исправљач за ства-
рање ротације. Професору је рекао да
би била огромна предност коришће-
њем наизменичне струје за покретање
генератор и мотора. Понизио га је
пред осталим студентима рекавши:
“Господине Тесла, у томе никада не-
ћете успети. То је принцип стварања
перпетум мобила.” Године 1880. се
преселио у Будимпешту и почо радити
у телеграфском центру. У стању не-
обичне чулне осетљивости, када је
чуо слетање мушице на плочу стола
или пролазак кочије удаљене неко-
лико миља, посматрајући залазак
сунца синуло му је решење конструк-
ције електромотора на наизменичну
струју. Скицу је нацртао на песку и
после 7 година ју је реализовао после
мукотрпних недаћа кроз које је про-
шао. Долази у Америку 6. Јуна 1884.

искрцавајући се у њујоршку луку, са 4
цента у џепу, после драматичног путо-
вања где је био сведок бродске побуне
где је опљачкан и где је за длаку избе-
гао смрт. Запослио га је Томас Едисон,
за чијим познаством је Тесла жудио и
веровао је да ће му он помоћи да реа-
лизује своју замисао конструкције
електромотора на наизменичну струју,
јер су његови покушаји да то реали-
зује наишли на неразумевање у Не-
мачкој и Француској. Охол и
самоуверен Едисон је био убеђен да
је једносмерна струја, коју је користио
за осветлење дела Њујорка, једина
опција и да јој не постоји алтернатива
иако је она показивала огромне мањ-
кавости. На помен наизменичне струје
добијао је нападе беса па је тако до-
лазио у вербалне сукобе и са Николом
Теслом који је дошао код њега са пис-
мом препоруке од заједничког
пријатеља Чарлса Бечлора из Европе
у ком је писало: “Драги Едисоне, по-
знајем два велика човека. Један од
њих си ти, а други је овај младић.”.
Едисон је Тесли поверио задатак да
побољша генератор истосмерне
струје чије проблеме ни Едисон ни
његови инжењерски тимови нису
могли да реше обећавши му плату од
тада фантастичних 50.000 $ ако успе.
Прионувши на посао снагом и умом
Тесла је радио данима од 10:30 ујутро
до 5 сати наредног јутра дизајнирајући
динаме и моторе истосмерне струје и
кад је после перфектно обављеног
посла дошао по обећани новац Еди-
сон се само насмејао и рекао: 
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“Ви једноставно не схватате амерички
смисао за хумор?”. Препоносни Тесла
је само узео свој шешир и отишао.
Најтежу годину у Америци је провео
копајући канале по њујоршким ули-
цама за Едисонове каблове. Одлучан
и уз помоћ инвестирора отворио је

своју лабараторију стварајући прото-
тип свог електромотора на наизме-
ничну струју чију је скицу носио
годинама у свом уму. Развио је све
компоненте стварања и преноса наиз-
меничне струје које се користе и
данас. У мају 1888. Тесла је био спре-
ман да свету покаже свој нови мотор. 
Џорџ Вестинхаус, богати инду-
стријалац из Питсбурга, препознао је у
Тесли потенцијал, посетио је Теслину
лабараторију и понудио да откупи свих
20-ак патената везаних за наизме-
ничну струју за суму од милион до-
лара плус исплату 2,5 долара за сваку

коњску снагу коју стварају Теслини
изуми. Тих година настаје познати
“”Рат струја” ког је покренула Едисо-
нова кампања којом је обезвређивао
систем наизменичне струје прикази-
вајући је као непотребну и опасну, чак
су и животиње (коњи, слонови)

убијане на јавним местима том
струјом да би се доказало колико је
ризична и да ће Вестинхаус убити
своје муштерије. “Рат струја” је кулми-
нирао и нагло се завршио након 1.
маја 1893.  Тог дана је Гровер Клив-
ленд притиснуо тастер и у пуној свет-
лости блеснуо је чикашки сајам
“Колумбијска представа” осветљен
новим Теслиним сијалицама (Едисон
је забранио употребу своје сијалице
када је на тендеру изгубио да он
осветли тај престижни догађај), Тесла
и његови генератори су ушли у исто-
рију пред 100.000 посетилаца који су

Обновљена Српска православна црква
Светог Петра и Павла у Смиљану и
парохијски дом у ком је Никола одрастао



Српска Православна Црква Светих

Апостола Петра и Павла, Атланта
Saints Peter and Paul

Serbian Orthodox Church of Atlanta

АВГУСТ 2013 AUGUST 20137

се дивили најлепшем оветљењу које
је свет икада до тад видео. Вестинг-
хаус је одмах потписао уговор о ко-
ришћењу снаге Нијагариних водопада
и Теслин дечачки сан да укроти
Нијагарине водопаде се остварио
1896. године. Нико од његових инже-
њера и техничара које је тада имао у
тиму, осим Тесле, није веровао да ће
то огромно чудо од 3 турбине са тада
фантастичних 50000 коњских снага
икада моћи да проради како прижељ-
кују, а још мање да ће успети у пре-
носу струју стотинама миља далеко да
би осветлили градове. Али Тесла је
веровао и успео. Почело је доба елек-
трике! 
Вестингхауса који је због прекорачења
буџета запао у кризу. Морална снага
Теслине личности и његов карактер се
огледају у његовом поступку када је
поцепао потписан уговор којим би до-
бијао по 2,5 $ по створеној коњској
снази, да би му помогао и спасио
фирму. Данас би тај уговор вредио хи-
љаде милијарди долара. Тесла је тако
помогао пријатељу који је њему пру-
жио помоћ кад му је била потребна. У
страшном пожару, подметнутом или
не, о чему се и данас полемише, изго-
рела је Теслина лабараторија 1895. на
Петој авенији.
Тесла се одмах после тога посветио
својом највећем животном изазову: бе-
жичном преносу енергије. 
Радећи на експериментима, над Коло-
радо Спрингсом је буквално стварао
муње због чега су га у штампи про-
звали господаром муња. Инду-

стријалац Морган је финансијски по-
могао Теслине експерименте убеђен
да Тесла ради на мрежи глобалних ко-
муникација, али Тесла је и даље екс-
периментисао и радио на бежичном
преносу енергије саградивши препо-
знатљив торањ на Лонг Ајленду. Мор-
ган се у току Теслиног рада повлачи из
пројекта и Тесла остаје сам са својим
списима. Његовом некадашњем уче-
нику Марконију признају патент за
радио који је поништен тек 5 месеци
након Теслине смрти јер је цео рад
сачињен на основу Теслиних пате-
ната. Апсурд је да је Маркони за тај
рад добио Нобелову награду 1909. го-
дине. Исту награду Тесла је касније
одбио јер није хтео да је дели са Еди-
соном ког је као научника и као човека
презирао иако није имао новца. Већ
раније 1905. Теслини патенти наизме-
ничне струје истичу и читав свет може
да их бесплатно користи. Корпора-
цијама је његов изум доносио ми-
лијарде, а он је био без пребијене
паре. Остаје је без новца и живео је од
помоћи хотела и познаника, али је и
даље био поносан и посвећен идеји
да доврши своје животно дело. Није
схваћен озбиљно кад је нудио
пројекте заштите новим оружјем од
авијације Енглеској и Југославији на
самом почетку Хитлерових инвазија.
Американци су се заинтересовали за
то оружје тек крајем 1942. године и са
Теслом је био заказан састанак у
Бијелој кући 8. јануара 1943. године на
који никад није дошао. На право-
славни Божић, 7. Јануара 1943. године 

(наставак на страни 13)
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Our Performance at the Serbian

Singing Federation

Festival

Our Sts. Peter & Paul Church Choir
attended the 72nd Annual SSF Fes-

tival over Memorial Day weekend.
Twenty-two choirs from the US and
Canada performed at this event hosted
by the SSS Sloboda Choir of Lansing, IL.
All of our choir members traveled by
plane to participate in
theSouth Chicago
event, which was held
at the St. Archangel
Michael Serbian Ortho-
dox Church hall.
Under the capable di-
rection of Danka Vece-
rina, our small group of
eight singers and one
trumpet player per-
formed a selection of
songs consisting of: “Oj
lele stara planino”;
“Gusta magla”; and a
medley entitled, “Odjek
slavne proslosti”.  This
last composition was a unique arrange-
ment that captured the poignancy of the
WWI songs:  “Tamo daleko”, “Krece se
ladje Francuska” and “Mars na Drinu”.
Andrey Bergert performed a trumpet solo
of “Mars na Drinu” and the male choir
members followed with a stirring rendi-
tion of the lyrics to that song.  Although
we were the smallest choir at the festi-
val, we made a big impression and re-
ceived a very positive response from the

audience at the conclusion of our per-
formance.
Our choir membershad a great time, and
we will warmly recall the many festival
weekend highlights.  The evenings were
filled with good food, music and socializ-
ing.  Seeing so many of our youth danc-
ing kolos was delightful, and the kolo
lines were absolutely enormous!  In addi-
tion to the weekend festivities, we were
also treated to a beautiful Divine Liturgy

on Sunday morning at St. Archangel
Michael’s.  Listening to the chants of the
clergy along with the angelic responses,
sung by the St. Elijah Choir of Aliquippa,
PA, was genuinely uplifting.
A special thank you goes out to each of
our choir members who performed at the
SSF Festival.  Their time, dedication,
and cooperative spirit made our perform-
ance a success, and the weekend one
that we’ll never forget!
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турнир у

БОЋАЊУ

У суботу 10. августа 2013.
одржаће се

на новом црквеном имању

1558 Hewatt Rd SW Lilburn, 
GA 30047

турнир почиње у 12 часова

Уплата по екипи: $10

Регистрација: 11:00 – 12:00 ч.

За више информација контактирати Александра Банића:
(678) 427-4300

Екипно такмичење / 2 играча
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Поштовни фудбалери,

Још једном да вам  захвалим у

своје име што сте и ове године

узели учешћа у организовању “Пет-

ровданског  турнира” као и црквене

славе.

Било  вас је заиста дивно  видјети

да окупљени око своје цркве кроз

спорт дате допринос нашој зајед-

ници у Атланти.

Оно  што је веомa битно да је тур-

нир прошао у миру и спортском духу

што и јесте циљ сваког спортског

дешавња.

Са жељом да на предстојећој

Србијади и свим будућим такмиче-

њима постигнете што боље резул-

тате желим вам свако добро и

напредак од Господа.

С поштовањем

о. Миладин

Dear soccer players,

I would like to once again take a mo-

ment of your time and to thank you for

all your efforts and participation in or-

ganizing the “St. Peter’s  tournament”

and the church Slava as well.

Contribution you gave to our commu-

nity in Atlanta through the sport was

truly inspiring, encouraging and much

appreciate. 

What was most important is that the

tournament was held in true sportsman-

ship.  

My prayers and wish to you all is that

you continue growing within our com-

munity, and may the blessings our Lord

be with you as I eagerly await your win

at the upcoming Srbijada in Akron, Oh. 

Sincerely,

Fr. Miladin

Најискреније
честитке и свако

добро од Господа
Радовану Братићу
и Маријани Сурли
поводом њиховог

вјенчања!
_______________

Састави их,

Господе, у једну

мисао, вјенчај их у

једну љубав и

скупи их у једно

тијело.

Срећан 5. и 7.
рођендан Андреју и

Анастасији Пејић и да
их Бог чува желе

родитељи!



Ако сте промјенили адресу
и телефон, молимо
доставите нову црквеној
канцеларији или свеште-
нику.

If you have changed your ad-
dress or telephone number,
please leave your new
address at the church office
or with the priest.
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Испред олтара код царских
двери и у олтару на Светом
Престолу, увијек горе
велике свијеће.

Ко жели да прислужи ове
свијеће у спомен на своје
преминуле или за здравље
и спасење своје породице
нека испише имена и да их
тутору или свештенику.

In front of the Altar near the
Royal doors and in the Altar
on the Holy table, the big
candles are always lit. 

Who wants to light the
candles in the memory for
their late relatives or for the
health and salvation of their
families are to write the
names and give them to the
tutor or the priest.
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у својој скромној хотелској соби у хо-
телу Њујоркер велики научник и ве-
лики човек Никола Тесла је умро.
Постоје и данас разне потврђене и не-
потврђене контроверзе о његовој за-
оставштини, о његовим радовима и
његовим недовршеним пројектима.
Један од највећих Срба свих времена
сахрањен је у српској цркви Светог
Јована Богослова на Менхетну, а ков-
чег са његовим тијелом је био изложен
и прекривеном заставама Краљевине
Југославије као и Сједнињених Аме-
ричких Држава, а у позадини се чули
стихови: “Тамо далеко, далеко од
мора, тамо је село моје, тамо је
Србија…”, што је била Николина по-
следња жеља.
Када је Тесла долазио у Србију, у јуну
1893 године, био је примљен код
краља Александра Обреновића. “Ако
будем срећан да остварим само неке
од својих идеја, биће то доброчинство
за цело човечанство. Ако се те моје
наде испуне, најслађа мисао биће ми
да је то дело једног Србина.”, рекао је
тада Тесла на свечаном предавању на
Београдском Универзитету.
У најтежим годинама за њега, одбијао
је новчану помоћ од приватних лица,
чак и од оних која је поштовао или ин-
дустријских компанија. У писму упуће-
ном од јануара 1935. генералном
конзулу Југославије у Њујорку, г. Јан-
ковићу, Тесла га је молио да извести
Михајла Пупина, да би сваки покушај
новчане помоћи сматрао тешком увре-
дом и као знак да је дошао крај њего-
вом стваралачком раду. Тешком су га

муком касније наговорили да прима
доживотну пензију од владе краље-
вине Југославије у висини од 600 до-
лара месечно. 
Чињеница је да Тесла није био практи-
чан и тежећи за новим открићима није
се побринуо да заштити своје комер-
цијалне интересе. Други су зарадили
богаство на његовим изумима, а он је
задње године живота провео одбачен
и без пребијене паре. “Мени новац не
значи што значи другима. Сав мој
новац је уложен у изуме који ће љу-
дима олакшати живот.” Био је геније и
визионар, таквих нема много. Посве-
тио је живот својим визијама. “Морам
развити средства за коришћење енер-
гије из извора који никад неће пресу-
шити.”, говорио је велики научник. 
За собом је оставио проналаске
којима је посветио свој живот, харизму
великог човека и нерешиву енигму о
својим замислима за које је говорио
да их је могуће реализовати, а чији су
списи неповратно нестали: да помоћу
џиновских огледала осветли део пла-
нете који је у мраку, да утицајем елек-
трицитета у јоносфери по жељи мења
климу на жељеним деловима планете,
да шаље електричну енергију с једног
места на друго без садашњих провод-
ника... Можда све ово ипак делује
фантастично свима нама баш као што
су деловале фантастичне његове за-
мисли електромотора, неонске
сијалице или кад је 1898. управљао
бродом путем радиоодашиљача и да
би присутне уверио у то, морао је да
покаже да се у бродићу нико не на-
лази. 

Славиша Пејић
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Дјечак који је укротио лава

Прије много вијекова, у вријеме
римског императора Диоклецијана,
живио је један дјечак који се звао Вит.
Његов је отац био угледан и поштован
царски чиновник, а Вит је био тајни
хришћанин. За то је некако дознао
градоначелник који је позвао Витовог
оца и строго му рекао: “Или одврати
сина од вјере у Распетог Галилејца,

или ћу га морати да га предам су-
дијама који ће га осудити на смрт”.
Отац се много уплашио и почео да
убјеђује дванаестогодишњег сина да
се одрекне Христа. Пријетио му је,
нудио драгоцијености, рекао да ће му
испунити сваку жељу, али ништа није
помогло. Вит је рекао:
“Нико не може да ме натјера да се од-
рекнем Христа којег свом душом  и из
свег срца волим!” Ускоро је император
Диоклецијан сазнао да је мали Вит не
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жели да се одрекне Христа. Диокле-
цијан је мислио да ће он лако успјети
да убједи дјечака да принесе жртве
римским боговима, али је остао пора-
жен чврстином Витове вјере. Силно
озлојеђен рјешио је да Вита преда
мучитељима уколико се не одрекне
Христа. Вит се Христа није одрекао и
следећег дана су га , са другим хриш-
ћанима, одвели у великим амфитеа-
тар, да их растргну дивље звијери.
Мучитељи су се спремили да у арену
пусте огромног гладног лава, који је
могао човјека у трену да усмрти.
Клечећи у пјеску Вит се молио са бра-
ћом у Христу.  Пуштен из кавеза, цар
свих животиња је урликнуо, растресао
гриву и угледао хришћане који су
клечали и молили се. Очи су му сјев-
нуле дивљом, крволочном, радошћу.
Приближио се жртвама и баш када с
спремао за смртоносни скок, Вит се
прекрстио. У том трену дивља звјер се
умирила, лагано пришла Виту и по-
чела да се умиљава око његових
босих ногу. Хиљаде гледалаца су за-
нијемили. Сав бјесан, цар Диокле-
цијан је наредио да донесу усијане
гвоздене шипке и да њима подбадају
страшног лава. И то је било узалуд,
лав је појурио своје мучитеље, који су
побјегли главом без обзира, па се вра-
тио и легао крај дјечакових ногу. Ужас
је обузео гонитеље, а многи од присут-
них су повјеровали у Христа и почели
да вичу: “Бог у кога мали Вит вјерује,
Једини је; Истинит Бог!”
Диоклецијан се није уразумио, иако се
пред његовим очима догодило чудо,

него је наредио да хришћане подвргну
новим, још страшнијим мучењима. 
Кад је узрастом мали, а духом велики,
дјечак Вит осјетио да му се примиче
крај, помолио се Господу Исусу Хри-
сту, молећи да, када Му преда душу
може са небеских висина да помаже
свима који му се моле. Господ обећа
да ће му испунити молбу.  Тако јунак и
мученик, дванестогодишњи дјечак Вит,
предаде душу Господу  и данас се
моли, и милошћу Божјом, помаже
онима који му се у молитвама обра-
ћају. Помен светог Вита прослвља се
28. јуна по грађанском, односно 15.
јуна по црквеном календару. А колико
је овај светитељ, кога код нас називају
Вид, значај за наш народ и какви су се
све судбоносни догађаји збивали на
Видовдан, и сами знате.
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Срећно крштење унуци
Тамари од срца желе дјед
Петар и бака Анкица

Срећно и благословено
крштење
Стефану Вукашиновићу
желе његови кумови:
Ђорђе, Сања, 
Александар и Анабела
Амановић!!!
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