
Свети Свештеномученик ПЕТАР митрополит Дабробосански 
Српска црква га прославља треће недеље у 

месецу септембру. 

Митрополит Петар син је војводе и свештеника Богдана 

Зимоњића. Рођен је у Грахову, 24. јуна 1866. године. 

Богословију је учио у Рељеву (1883-1887), а Богословски 

факултет у Черновицама од 1887. до 1893. године. 

Монашки постриг примио је 6. септембра 1895. године. У 

чин ђакона рукоположен је 7. септембра, а у чин 

презвитера 8. септембра 1895. године. 

Немачка патрола, која је бројала шест официра и 

војника, упала је у зграду Митрополије 27. априла 1941. 

године. Имали су задатак да претресу Митрополију. Један 

немачки официр му је том приликом рекао: "Јесте ли Ви тај митрополит који је 

захтевао рат са Немачком?" и нагласио је да би га због таквог става требало убити. 

Митрополит Петар му је на то одговорио: "Господине, Ви се љуто варате. 

Ми нисмо за рат криви. Ми никога нисмо напали, али се немојте варати, ми се не 

дамо поубијати. Ми нисмо кап воде која се да прогутати него народ који има право 

на живот!" Митрополит је, с обзиром да је тумач лоше превео његов одговор 

немачком официру, поновио одговор на чистом немачком језику што је Немце 

изненадило. Они су после кратког времена напустили Митрополију не извршивши 

претрес. Митрополита је почетком маја 1941. године телефоном позвао католички 

фратар Божидар Брале, који је био наименован за усташког повереника за Босну и 

Херцеговину, и саопштио му наредбу да у току истог дана нареди свим својим 

свештеницима и црквеним општинама да више не употребљавају ћирилично писмо 

и да промене печате на латиницу, а да ће, уколико то не изврши у наведеном року, 

бити позван на одговорност. Митрополит му је на то одговорио: 

"Ћирилово писмо се не може укинути за 24 часа, а осим тога, рат није завршен!" 

У подацима Комисије за прикупљање података о страдању Срба у Другом 

светском рату постоје сведочанства, која су дали Јова Фуртула и Јова Лубура из 

сарајевског среза. Према тим сведочењима, митрополит Петар је после великог 

мучења убијен у Јасеновцу, а потом је бачен у ужарену пећ за печење цигле. 
 

The Nativity - Virgin Mary  was born of her aged parents, Joachim and Anna. Her 

father was of the tribe of David and her mother of the tribe of Aaron, and so she was of 

royal blood from her father and priestly blood from her mother. By this, she 

foreshadowed Him who would be born of her as King and High Priest. Her parents were 

already old and had no children, and, because of this, were ashamed before men and 

humble before God. In their humility, they prayed with tears that God would bring joy to 

their old age with the gift of a child, as He had once given joy to the aged Abraham and 

Sarah, giving them their son Isaac. God, almighty and all-seeing, gave them a joy far 

exceeding all their expectations and their wildest dreams, for He gave them not just a…. 

daughter, but the…. 

 
 

 

 Vje~naja Pamjat (Memory Eternal) 
Upokojio  se u Gospodu  tokom no}i u sredu 9. Septembra,  Ratomir Vrane{evi}, 

dugogodi{wi ~lan na{e Crkve. Wegova  sahrana je bila u Ponedeqak  14. septembra  
u 12:00 ~as. ujutro. Bog da mu du{u prosti  a wegovoj  familiji  na{e iskreno  

sau~e{}e. 
*** 

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal) 
Upokojio  se u Gospodu rano izjutra u Subotu 12. Septembra,  Dobrivoje 

Vilimonovi}, dugogodi{wi ~lan na{e Crkve. Wegova  sahrana je bila u Utorak  15. 
septembra  u 12:00 ~asova u podne.    Bog da mu du{u prosti  a wegovoj  familiji  na{e 

iskreno  sau~e{}e. 
*** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Za Razmi{qawe: Милостињу не треба давати с гордошћу него са смирењем 

сматрајући онога коме се даје милостиња бољим од себе. Не рече ли сам Господ: 

мени учинисте оно што учинисте малим и сиромашним (Мат. 25, 40)? Теофан 

исповедникјош као дечак имаше ум просвећен светлошћу Христовом. Једном 

хођаше он улицом, па виде дете неодевено како се мрзне па пољу. Он брзо свуче 

са себе одело и одену то дете, И тако га утопли и поврати му живот. Он пак оде 

кући наг. Упиташе га зачуђени родитељи, где му је одело? На што Теофан 

одговори: „оденух Христа". Зато му се додаде благодат Христова, те беше 

доцније велики подвижник, страдалник за веру и чудотворац. Ако, дакле, дајемо 

милостињу ма у чије друго име, или у име своје, не можемо избећи гордости, 

која чим се појави у срцу ништи сва учињена добра дела. И кад дајемо просјаку 

као просјаку а не као Христу, не можемо избећи ни гордости ни презрења. А шта 

вреди чинити човеку милостињу гордећи се собом и презирући човека? Врлина 

није врлина, ако се помеша с грехом, као што млеко није млеко, кад се помеша 

са гасом или сирћетом. 

 

....daughter, but the Mother of God; He illumined them not only with temporal joy but 

with eternal. God gave them just one daughter, who later gave them just one grandson 

- but what a daughter and what a grandson! Mary full of grace, blessed among women, 

the temple of the Holy Spirit, altar of the living God, table of living bread, ark of 

God"s holy things, tree of the most delicious fruits, glory of the human race, praise of 

womanhood, fount of virginity and purity - this was the daughter given by God to 

Joachim and Anna. Born in Nazareth, she was after three years taken to the Temple in 

Jerusalem, whence she returned again to Nazareth and shortly afterwards heard the 

tidings of the holy Archangel Gabriel concerning the birth of the Son of God, the 

Saviour of the world, from her most pure and virginal body. 
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Ep.215 (2Cor. 4:6-15)(Gal.6:11-18) 

Gospel: Mt. 92 (22:35-46)Jn.9(3:13-17) 
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