
У петак, 30. октобра 2020 године, уочи 

празника Светог Петра Цетињског, у 

8.20 часова, у Клиничко-болничком 

центру Црне Горе, после примања 

Свете Тајне Причешћа, упокојио се у 

Господу Високопреосвећени 

Архиепископ цетињски Митрополит 

црногорско-приморски и Егзарх светог 

трона пећког г. Амфилохије. 

Mитрополит црногорско-приморски Амфилохије (Радовић) је рођен на Божић 7. 

јануара 1938. године у Барама Радовића у Доњој Морачи, од оца Ћира и мајке 

Милеве, рођене Бакић. Световно име му је било Ристо. Потомак је по сродству 

војводе Мине Радовића, једног од првих племенских капетана црногорских, који је 

присајединио Морачу Црној Гори 1820. године. Будући митрополит је провео 

детињство у патријархалној породици, која је остала верна Православљу и 

заветима предака у тешким послератним временима нарастајућег атеизма под 

комунистичком влашћу. Основну школу је завршио у манастиру Морачи, а 

Богословију Светог Саве у Раковици у Београду. Дипломирао је на Богословском 

факултету у Београду 1962. године. Упоредо са Богословским факултетом студирао 

је класичну филологију на Филозофском факултету у Београду. После завршеног 

факултета, постдипломске студије наставља у Берну и Риму, где је магистрирао на 

Источном понтификалном институту (1965). Одатле одлази у Грчку, где борави 

седам година и где прима ангелски образ и свештенички чин. У том периоду, у 

Атини је одбранио докторат о Светом Григорију Палами, који је привукао пажњу 

ондашње европске теолошке јавности. После годину дана проведених на Светој 

Гори одлази за професора на Православни институт Светог Сергија у Паризу, а од 

1976. године постаје доцент, па редовни професор на Богословском факултету 

Светог Јована Богослова у Београду (касније Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду), на катедри за Православну педагогију (катихетику) са 

методиком наставе. 

У два мандата био је и декан факултета. Докторат honoris causa Московске духовне 

академије примио је 2003. године, Института теологије Белоруског државног 

универзитета у Минску 2008. године, Православног теолошког института Светог 

Сергија у Паризу 2012. и Санкт-петербуршке духовне академије 2014. године. 

Oдлуком Националног комитета друштвених награда Руске Федерације 2001. 

године одликован je орденом Ломоносова, који му је уручен на свечаности у 

Кремљу у присуству око 4.000 угледних званица. За почасног члана Словенске 

академије књижевности и уметности изабран је 2015. године. 

Говорио је грчки, руски, италијански, њемачки и француски језик, док је користио 

у научном раду старогрчки, латински и црквенословенски. 

Уснуо у Господу 30. октобра 2020 године у Клиничко-болничком центру Црне 

Горе у Подгорици. 

 
 

 

Српска народна одбрана, месни одбор Кливленд одржала је  

 годишњу скупштину 18. октобра 2020. у сали српског дома на W. Wallings 

Rd. На скупштини је изабрана нова управа за 2020/2021. 
Председник: Синиша Арсић, потпред.: Никола Марић, секретар: Добрана 
Комненић, благајник/рачуновођа: Јоксим Ђурић, 2 члана одбора:Никола 
Мандић и ћакон Љубиша Митровић, 3 члана Надзорног одбора: Милош 
Миленковић, Дража Петровић и Ђуро Божичковић. Новоизабрана управа 
СНО је положила заклетву код свог духовника, о. Мила Матића.  

*** 

ЈЕДАН ЈЕ АМФИЛОХИЈЕ: Туга у епархијама 

шабачкој и ваљевској због смрти митрополита 

ВЕСТ од смрти митрополита Амфилохија Радовића 

болно је одјекнула у свим деловима епархија шабачке и 

ваљевске, у чије је храмове често долазио. 

Овај угледни архијереј освештао је манастир у Соко граду, код Љубовије, коју је 

епископ шабачки, тада шабачко-ваљевски Лаврентије, посветио светом владики 

Николају Велимировићу.Прошле године је, на Летњиковцу, код Шапца, у храму 

Свете Тројице, освештао фреске.Чест гост је био свих овдашњих светиња, 

посебно Манастира Ћелије, код Ваљева, где је службовао његов велики учитељ, 

свети отац Ава Ћелијски(др Јустин Поповић). 
Митрополит Амфилохије служио је литургију, са патријархом српским 

Иринејом, митрополитом Хризостомом и владиком Лаврентијем,поводом 

проглашавања за свеца некадашњег игумана Манастира Троноша, Стефана 

Јовановић, великог духовника, родољуба, слободара и првог учитеља Вука 

Стефановића Караџића, када је обележено и седам векова ове светиње Немањића 

у Јадру, у лозничком крају. 
Монахиње, које сада брину о Троноши, сматрају митрополита 

Амфилохија за једну од најомиљенијих личност у Српској православној цркви и 

српском роду.Митрополит је био велики поштовалац архимандрита Антонија 

Ђурђевића, вишегодишњег старешине Манастира Троноша, који је, 

својевремено, извукао из шешира име епископа рашко призренског Павла за 

поглавара СПЦ.Волео је и ценио његовог наследника у Троноши, потоњег 

игумана Манастира Лелић, Авакума Ђукановића. 
Још су тазе речи митрополита, са канонизације Стефана Јовановића, да 

у књигу светих треба да се упише и игуман Мојсије, велики духовник троношки, 

који је пострадао тако што су га Турци раскомадали на манастирским 

дверима.Одлично је знао прошлост ове и  свих других светиња. 
Колико је, давно, постао омиљен у овом делу Србије сведочи и пример 

од пре скоро три деценије, када је изабран за владику, шабачки часопис „Глас 

Цркве“, који је излазио у тиражу од 150.000 примерака, објавио је на насловној 

страни  само његову фотографију и име –Амфилохије. 
- То је било и довољно да се напише и изговори, а да се зна о коме је реч –каже 

уредник „Гласа Цркве“, протођакон др Љубомир Ранковић, чији је рад упокојени 

митрополит јако поштовао и ценио. 
 

His Eminence Metropolitan AMFILOHIJE of Montenegro and the Littoral 

passed away! He was born as Risto Radović, the son of Ćiro and Mileva Radović, 

on Christmas Day, January 7, 1938, in Bare Radovića in Donja Morača. He graduated 

from the Theological Seminary of Saint Sava in Belgrade. He graduated from……… 

Bilten Srpske Pravoslavne Crkveno{kolske-Op{tine Sveti Sava 
2151 West Wallings Road; Broadview Hts., Ohio  44147 
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 NEDEQA20. PO DUHOVIMA 
Tone 3

rd 
Ep.200 (Gal. 1:11-19) (Heb. 13:7-16) 

Gospel: Lk. 30 (7:11-16) Jn.56(17:1-13) 
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