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Уводна реч Њ. Е. Великог Приора

У

име наших витезова и дама темплара из Србије и целог света желим
вам добродошлицу на странице новог броја наше илустроване
темпларске ревије. И у овом другом броју Ревије ТЕМПЛАР моћиће те да се информишете о бројним активностима највећег витешког
темпларског реда на свету и јединог темпларског Реда коме је признат специјални консултативни статус од стране Уједињених Нација.
Ред Храма је хришћанска организација
коју је 1804. године основао лекар Фабр-Палапрат уз подршку Наполеона И а званично
га је признао Наполеон III 1853. године. Ред
делује на основу традиција средњевековних
витезова темплара. Модерни ред обнавља
дух темпларства али се не позива на било какав директни континуитет са древним редом
који је основао Иг де Пајен 1118. године а који
је распустио папа Клемент V 1312 године.
У средњем веку два главна витешка реда су
били Јовановци - Хоспиталци ( данас Малтешки ред), са мисијом здравственог збрињавања ходочасника и Ред Темплара Храмовника, који је први основан као монашко-војни
ред чија је главна улога била да штити ходочаснике у Светој земљи. Међутим, да је то била
једина улога древних темплара они би били
већ давно заборављени зато што су постојале и друге потребе за овим редом. Ред витезова темплара се брзо развио у транспортну, банкарску и безбедносну мрежу у којој
су служили најобразованији и најмотивисанији војници-монаси тога времена. Овај Ред
је у почетку своје мисије уживао неподељену
наклоност краљева и кнежева средњевековне
Европе и наравно да су и они користили његове услуге. С друге стране, нарастајућа моћ
и утицај Реда у хришћанском свету нужно су
стварали извесно подозрење и неповерење
особито код једног дела европске аристократије и владара. Веома значајни контакти
Реда са просвећеним делом исламског света
тога времена, који ће бити важни за трансфер
древних знања ка заспалом европском континенту били су увод у његову пропаст јер су
непријатељима Реда уз похлепу Филипа Лепог , дали изговоре за оптужбе да су темплари одступили од једине и праве вере и да су
постали јеретици.
Фабр-Палапрат је био поклоник и промотер доба просвећености са својим хуманитарним и хуманистичким идеалима. Концепти
“темплара” и “темпларства” за њега су постали синоними за помоћ и заштиту, пристојност, просвећеност, посвећеност и витешко
понашање. На тим вредностима и идеалима он је засновао свој нови Ред Храма. Као
просвећено и одабрано друштво 19. века Ред
је у своје чланство окупљао веома истакнуте
људе и заштитнике - “алто лоцо.” С обзиром
да се Ред развио на врхунцу доба романтизма,
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име темплара је такође постало повезано са
романтичним мистичним светом у којем су
нарочито значајну улогу играле легенде о изгубљеном благу темплара, заветном ковчегу,
светом покрову, светом гралу и Рослинској
капели. Са смрћу Наполеона III Ред је изгубио
свог најснажнијег заштитника. Компликације
са разним ратовима спречавале су покушаје
постизања кохезије Међународног Реда Храма, те се темпларски покрет био дезинтегрисао. Чак и данас постоје десетине група које у
некој форми носе назив темплара.
Директни настављачи Фабр-Палапратових темплара данас су међутим они темплари који су понели назив Ордо Супремус Милитарис Темпли Хиеросолyмитани O.S.M.T.H.
1995. године, већина O.S.M.T.H. темплара (углавном груписаних у Великим Пиоратима Аустрије, Француске, Италије, Финске,
Енглеске и Велса, Шкотске, НАТО и С.А.Д.)
окупила се у аустријском граду Салцбургу
и демократски донела неколико резолуција
о реструктурисању и модернизовању Реда.
Једна од кључних одлука била је да се повуче признање Регента Реда, Фернанда де Суса
Фонтеса, због лоше управе и нерегуларног понашања. (Оно мало њих који су одбили да поштују демократску одлуку су сада познати као
OSMTH-Regency) Садашњи O.S.M.T.H. је стога највећа и најбоље организована темпларска организација до сада. Она је аполитична, непрофитна организација, регистрована
у Женеви у Швајцарској под савезним регистарским бројем CH-660.1.972.999-4. Сваки
Велики Приорат је национална и патриотска
организација реда витезова темплара, максимално посвећен унапређењу своје земље и
хришћанског витештва у њој.
Наш Ред је посвећен очувању слободе
и права човека која је од суштинских пре-
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дуслова за слободу савести и вероисповедања као и ефикасном спровођењу добрих
дела. Но, главна мисија савремених темплара је милосрђе. Ред обавља своје мисије путем добротворних акција (локално и у Светој
земљи), чиме оснажује људе да помажу себи,
умножавајући на тај начин наду за бољу егзистенцију и сигурнију заједницу. Врлине
вере, наде и доброчинства су звезде водиље
Врховног Војног Реда Јерусалимског Храма,
чији чланови желе да СЛУЖЕ, баш као што
су служили и првобитни витезови. Гесло Реда,
“Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo
ad gloriam” је из псалма 115 стих 1. - “Не нама,
Господе, не нама, већ слава имену Твоме.”
Данас је O.S.M.T.H. световно-војни ред, витештво је намењено успешним војним и цивилним лицима – мушкарцима (витезови) и
женама (даме), који су показали да поседују
високе етичке и моралне принципе и који
желе да наставе традиције Храма.
Оно што са поносом желим да истакнем и
да обавестим браћу и сестре у реду али и ширу
јавност у Србији, да је Велико магистрално
веће као највиши орган управљања редом на
међународном нивоу заседало у Келну 30.9. –
5.10.2015. где је потврђена наша Резолуција о
заштити верске и националне баштине на Косову и Метохији и као заједничка прослеђена УНЕСКО-у и Економско социјалном савету УН чији смо акредитовани члан. Такође на
истој седници изгласана је посета високе делегације Великог магистралног већа Косову и
Метохији.
Са радошћу обавештавам нашу браћу и
даме реда да сам у својству инспектора Великог магистралног већа као Велики Приор
Србије био у посети Приорату Русије – Москва 04-07. 12.2015. године и учествовао у радовима Приората Русије као део припрема за
његово ускоро уздизање и признање у статус Великог Приората Русије у складу са новим правилима констутиције нашег реда. У
истој мисији и са истим циљевима учествовао сам и у радовима Приората Украјине –
Киев 19-25. 2.2016. године у нади да ће наша
православна хришћанска браћа и даме ускоро досећи статус Великих Приората у својим
земљама и тиме створити претпоставке за
још бољи рад и остварење главних мисија нашег уваженог реда.
Београд, марта месеца 2016. године
Велики Приор Србије III
Драгутин Загорац GCTJ
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Нисмо завереници
који крију своје лице
Ред витезова темплара Србије представио је први број часописа
Темплар, с циљем да се прикажу историја и мисије реда, коме је једино
признат специјални консултативни статус у Уједињеним нацијама

П

рви број ревије
Темплар
представљен је са циљем да
се прикажу историја и мисије реда, коме је једино признат специјални консултативни статус у Уједињеним
нацијама, Ред Витезова Темплара Србије наставио је са бројним
активностима од којих су неке
приказане и у овом броју.
Темплари Србије свој рад заснивају на принципима које су усвојили првобитни витезови темплари
у Француској 1118. године и примењивали их у тим раним данима

из свог дома у Соломоновом храму у Јерусалиму. Ове године славиће 15 година постојања.
Ред витезова темплара Србије
члан је УН у све три столице Њујорк, Женева и Беч, а и са столицом у комисији за доделу Нобелове награде, као и у многим
међународним активностима.
- Наша основна мисија модерног оснивања реда је, поред хуманитарних делатности којим се
бавимо, заштита хришћанства.
Најстрадалнија заједница јесу
хришћани, и то не само на Блиском истоку већ и у Европи, по-
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највише на Косову и Метохији.
Због тога смо ми као витезови
написали декларацију за заштиту која је усвојена као званични
документ упућен УН - истакао је
проф. др Љубиша Деспотовић.
Данас у свету постоји више од
1.700 група које себе зову темпларима, по разним основама. Ово је
јединствени ред који је регистрован у Женеви са својим статусом
„врховног војног реда темплара
међународног храма Јерусалима“.
Ми нисмо везани за масонске
организације, нити имамо било
какве тајне ритуалне активности. Ми нисмо завереничко удружење које се крије од лица народа
- рекао је Велики Приор Србије
III Драгутин Загорац GCTJ.
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Међународне активности Реда Витезовa Србије

Декларација о потреби заштите х
на Косову и Метохији и хришћа н

А

ктуелни међународни
изазови
и
верско-конфесионални сукоби су
још једном као и небројено пута у историји до сада пред Ред
Витезова
Темплара
(ОСМТХ) као главни
задатак њиховог мисионарског рада поставили потребу заштите Хришћанства у
Свету. Кроз запретену мрежу медијске манипулативности ипак
се све јасније промаља чињеница велике
угрожености Хришћана у многим регионима света. Велике хришћанске заједнице у
Африци, на Блиском
истоку, Азији, али на
жалост и у Европи данас, особито на простору Косова и Метохије, представљају
једну од најугроженијих религијских скупина.
Оспорена су им
основна људска и верска права, руше им се
и пале богомоље, протерују или чак убијају
свештеници и монаси,
затиру хришћанска територијална обележја
о постојању а читаве
породице су принуђене да због верског терора напуштају своја вековна станишта.
Иако су овим таласом насиља погођене на стотине хиљада хришћана

званичне међународне, међувладине и невладине организације још увек недовољно
транспарентно указују на дубину и размере њиховог страдања
а камо ли да предузимају ефикасне мере
њихове заштите. У таквом контексту јавила се снажна потреба
да управо Темпларски
ред, на себе преузме
важну улогу покретача
свеобухватних мера за
спречавање даљег верско-политичког
насиља и боље заштите
хришћанских страдалника.
Таквом активношћу
ће на најбољи начин
бити потврђена вековна мисија нашег реда
те доказана потреба и
сврха његовог модерног
постојања.Конкретан пример радикалног
угрожавања
хришћанске баштитне данас у Европи јесте територија јужне
српске покрајине Косова и Метохије. На
том простору се нажалост и даље дешавају
процеси девастације
укупне верско-културне баштине, културно – историјских споменика а нарочито
хришћанских светиња (манастира, цркава, гробаља, споменика и др.). Присутан је
такође и све радикалнији покушај отимања
и промене етничког и

верско-конфесионалног идентитета те баштине и наслеђа. Ови
процеси су изузетно опасни јер се ради
о простору који је заветна земља српског
православнохришћанског народа, архетипски кодиран у историјској и националној
свести Срба, који је
вековима био ризница хришћанске духовности и уметности,
али и прва предстража и одбрана Европе
од надирућег Ислама.
Због свега наведеног,
неопходно је реактуелизовати иницијативу
Великог Приората Витезова Темплара Србије из 2011 године да се
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пред званичницима и
угледницимаУНЕСКО-а покрене поступак
трајне заштите хришћанских светиња као
укупне светске културене баштине која се
мора ставити под његов протекторат и сачувати за наредна поколења.
Ради бољег сагледавања тренутног стања
угрожености тих светиња, као и ради потребе поновног духовног ходочашћа на
изворишта хришћанске културе и религиозности, предлажемо да
се следеће године организује ходочасничко
путовања на Косово и

Метохију међународних представника нашег реда. Тај поклонички пут би показао
не само нашу искрену
спремност да учинимо чин велике метаније пред задивљујућим
светињама и светитељима хришћанства на
КиМ , већ и одлучност
да се та вишевековна
хришћанска сакрална
и културна добра адекватно заштите и да
остану као трајни белези величине и раскоши
хришћанске
културе на Западном
Балкану. Ми Витезови Темплари Србије
осећамо посебну обавезу да у склопу укупне витешке мисије и
Број 2

United Nations

е хришћанске културне баштине
а нских страдалника у свету
O.S.M.T.H.
RESOLUTION NR 12 OF 2015
[Cologne, Germany, October 1 to 3
in 2015]
RESOLUTION REGARDING
EXTRAORDINARY ISSUES
CHALLENGING BOTH OUR
ORDER AND THE WORLD IN 2015

послања која подразумева ревитализацију и оплемењивање базичних хришћанских
вредности и симбола у
нашем друштву, посебно истакнемо важност
протективне функције нашег реда у потреби заштите Хришћана и подизања свести
о јачању хришћанске
солидарности данас
у свету јер је на жалост Хришћанство као
сложени и незамењиви део наших културно - моралних кодова постојања, све више
изложено корозивним
силама релативизације и девастације.
У Београду: 7.7.2014.
Број 2

WHEREAS, in October of 2015 the
Grand Magistral Council of OSMTH,
meeting in Cologne in Germany,
has been petitioned by numerous
organizational and international bodies
to review three issues which pose grave
threats to the Christian Faith, to the
stability of both the Middle East and, in
the near term, possibly major parts of
Europe; and which, regrettably, bring
back past practices of people against
peoples of the most evil type; and
WHEREAS, these practices are
challenging the best planning of the
European Union, the United Nations,
many of the governments of the
Middle East and the Faiths of the Sons
of Abraham; and
WHEREAS, the first of these
challenges involves the assault upon the
cultural and religious herit-age of many
of the great religions of the world, and
in particular of the Christian Faith; and
• WHEREAS, what was believed
in 2001 to be an isolated attack by the
Taliban on the Bud-dhist sculptures of
the Buddhas of Bamiyan has widened
into a fierce assault against the her-itage
of many faiths; and
• WHEREAS, these attacks have
continued unabated with ever growing
intensity by Islamist extremists,
examples of which are Christian
cultural heritage sites in Kosovo and
Methohija, followed by an “ISIS”/
DAESH campaign to exterminate the
Christian presence in all parts of Iraq
and Syria under their control, including
churches in Mosul and the Christian
church of the Virgin Mary in Syria; and
• WHEREAS, DAESH, in their
uncivilized rage, further focused on
Muslim historic and cul-tural sites,
including the Muslim Sufi sites such
as the destruction of the tombs of the
Sufi Saints in the Aleppo countryside;
and carried out the unspeakable and
barbaric acts of pil-laging for profit,
or otherwise demolishing, one of the

most historic collections of cultural
and religious artifacts in Syria and
the murder of the Syrian Antiquities
Director Khaled al-Asaad; and
• WHEREAS, DAESH has taken all
opportunities to pillage synagogues and
Jewish religious artifacts within their
reach; and
• WHEREAS, many of these sites are
on the list of World Heritage in Danger
assembled by the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO); and
• WHEREAS, the Grand Priors of
OSMTH strongly believe that such
acts of destruction are abhorrent,
unacceptable in a civilized world, and
must be viewed as direct threats against
all, or parts, of the Great Religions of
the world; and that such activities must
be made public and opposed and that
delegations from this Order should
raise awareness of this threat by visiting
such sites, as and when appropriate and
feasible; and
WHEREAS, a second threat to the
very existence of Christianity has been
defined by Pope Francis of the Roman
Catholic Church, during a recent
speech in August to a large assemblage
in South America, when he said:
“Today we are dismayed to see how, in
the Middle East and elsewhere in the
world, many of our brothers and sisters
are persecuted, tortured and killed for
their faith in Je-sus”… He continued,
“In this third world war, waged piecemeal, which we are now experiencing;
a form of genocide is taking place”; and
• WHEREAS, this most barbaric act
– genocide – has occurred throughout
history, on every continent and against
many peoples; and
• WHEREAS, amongst the
Christians the martyred people of
Armenia stand foremost in our minds
and in our prayers; and
• WHEREAS, the Grand Magistral
Council of OSMTH firmly believes
that, if this “third world war” is
beginning and Christian peoples with
their belief are at risk of extermination,
we must raise our voices in immediate
opposition to this potential tragedy and
again, through international forums
and the faithful of all religions of the
world, call on humanity to confront
and stop such a horrible action; and
WHEREAS,
these
horrible
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occurrences are now creating a third
challenge, as whole populations of
peoples from the Middle East, which
include both Christians and Muslims,
are forced to flee in huge numbers, to
Europe including countries ranging
from Russia to the United Kingdom;
and
• WHEREAS, this challenge to our
common humanity, driven by barbaric
and genocidal acts, must be vigorously
met and turned back; and
• WHEREAS, the Grand Priors of
OSMTH willingly accept the need
to assist in undertaking advocacy
and providing humanitarian relief to
alleviate this struggle, following the
guidance of the great religious leaders
of the Eastern and Western Churches;
and
• WHEREAS, the Protestant
Regional Churches in Germany, our
host country for this meet-ing, remind
us of Psalm 36:7 which states: “How
precious is your steadfast love, O God!
All people may take refuge in the
shadow of your wings!”; and
• WHEREAS, to that end we join
with the other Sons of Abraham and
their leadership, such as the King
of Jordan, in seeking to develop a
structure that will allow all displaced
Chris-tians and others, who desire to
return to their historic homes in the
Middle East, a future op-portunity to
do so with dignity and happiness.
NOW, THEREFORE, BE IT
RESOLVED THAT
1. All OSMTH representatives at the
United Nations and other international
forums be in-formed of this policy
statement of the Grand Magistral
Council; and
2. The Officeholders of OSMTH
are instructed to immediately
begin working, in the interests of
peacebuilding, with Governments,
Christian Churches, other faith
organizations and NGOs for the
implementation of such advocacy
and humanitarian relief and for the
development of a “Return Home”
policy for Middle Eastern Christians.
Chevalier Dr Marcel de Picciotto
Grand Commander
Chevalier Dale Starkes
Secretary General
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Међународне активности Реда Витезове Србије

Од Декларације
до Резолуције

П

ратећи не принципијелан и по националне интересе Србије штетан однос
тзв. међународне заједнице око
самопроглашене независности
Косова и Метохије, а нарочито
покушаја отимања вековне верске и националне баштине српског народа , Велики Приорат
Витезова Темплара Србије (ОСМТХ) још је 2011. године у оквиру своје међународне активности
покренуо прву иницијативу да се
наш ред и његово Велико Магистрално Веће као највишио орган
одреди према наведеној манипулативној и противправној делатности албанских сепаратиста
на КиМ 2014. године наш Велики Приорат доноси Декларацију
о угрожености наша баштине
на КиМ-у, и покреће процедуру да се на ниво нашег реда

она усвоји као заједнички документ и упути у ОУН у Савет невладиних организација тзв. КОНГО, чији смо акредитовани члан.
Као плод такве активности,
половином октобра 2015 на седници Великог Магистралног
Већа одржаног у Келну, доноси
се обједињена Декларација која
се упућује како у Њујорк у Савет
8

Уништени манастири
на Косову и Метохији

КОНГО-а тако и највишим ораганима УНЕСКА који је у то време био поприште међународних
притисака да се српска баштина
на КиМ-у национално прекодира и уврсти као светска духовна
баштина Косова о којој би у будуће требало да воде бригу албанци са Косова.
Уложени напори нашег Великог Приората и читавог реда свакако су били део важног доприноса да исход гласања буде
повољан по наш народ, државу и
СПЦ. Свесни смо да је ово само
почетак борбе за заштиту нашег
наслеђа и да се светски моћници
неће либети да и даље покушавају њено отимање. Због тога је у
Келну донешена одлука да висока
делегација ОСМТХ у другој половини априла месеца отпутује
на КиМ , обиђе наше светиње а
поготово оне које су под режимом заштите УНЕСКО-а, увере
се у степен девастираности и угрожености наше баштине, и након тога још снажније предузму
активности у њиховој заштити и
то вршећи утицај на релевантне
међународне институције.
О свим досадашњим активностима на овом пољу редовно смо
обавештавали наше највише државне и верске органе и институције, као што су Председник
Србије, Премијер и наравно Српског Патријарха. То ћемо и у будуће чинити, јер желимо да наше
напоре ускладимо са укупним
активностима Српске државе и
СПЦ, небили крајњи резултат
био трајно отклањање опасности
од преотимања наше баштина на
Косову и Метохији.
Проф. др. Љубиша Деспотовић
Приор Војводине
Број 2

Осуда терористичких
напада у Паризу и Бриселу

Brothers and sisters,
Despite the “state of emergency” in France,
forbidding any crowd gathering, tens of thousands
of Parisians are gathering and uniting on the 6 sites
of the bloodshed, and many others in all major
cities gather in local landmarks. Thank you all for
your support and your prayers. we will overcome
Col.Dr Marcel de PICCIOTTO
International Grand Commander V

Драга браћо и сестре у Христу!
Наше молитве и мисли су са вама због ужасних терористичких напада у Паризу и Бриселу.
Најдубље саучешће породицама које су изгубиле своје вољене рођаке и пријатеље.
Велики Приорат Србије
Број 2
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Aпел Великог Приората Србије
Темпларским витезовима и дамама у свету

П

оследњи терористички акти у
Паризу и Бриселу недвосмислено показују, да хришћани и
хришћанство нису угрожени
само на северном ободу афричког континета и Блиском истоку, него и у самом средишту Европе. Наш темпларски витешки
ред већ неколико година у назад, а особито Велики Приорат Србије, својим декларацијама и изјавама сасвим директно
и непосредно упозорава на горе изречену чињеницу. Размере хришћанског страдања су свеколике. Ми смо деловањем исламског радикализма и фундаментализма
постали најугроженија верска групација
планете. Посебну опасност у том процесу
носи чињеница да је и сама Европа постала поприште терористичког иживљавања
над невиним становништвом. То су на
најгори начин и уз велике жртве искусили становници Париза и Брисела.

Бриселски насилни акти указују на још
једну нову димензију деловања радикалног ислама , да он има тенденцију да се из
изолованих терористичких акција претворе у континуирани прљави рат против
грађане Европе. За такве намере стварају
се сви неопходни услови: механичко повећање броја исламских миграната, популациони раст исламског фактора у Европи, радикализација, нарочито младих
муслимана Европе, ширење терористичких мрежа, дисперзија деловања и сл.
Уносећи страх, неизвесност и небезбедност, терористи, тако покушавају да пониште основне вредности европских
друштава, угрозе њихову слободу, демократичност и отвореност.
Саосећајући са патњом и болом грађана Брисела, поново истичемо важност
реафирамције наше основне мисије као
хришћанског реда, а то је поред хума-

нитарне , пре свега протективна, дакле
заштитничка функција. Својом симболичком снагом али и конкретним акцијама, дипломатском вештином и институционалним утицајем који имамо морамо
све више доприносити да се у јавности
схвате размере опасности које нам прете али и обавезу да се организовано супроставимо злу које нас угрожава. Недавни сусрет Папе и Руског Патијарха
и њихова јасна пастирска порука такође, недвосмислено потврђује размере
хришћанског страдалништва данас али
и нашу правовремену процену и иницијативу да се хришћанство мора бранити и сачувати од изазова који му озбиљно прете.
У Београду 25. 03. 2016.
Велики Приор Србије III
Њ. Е. Драгутин Загорац GCTJ

A plea by the Grand Priory of Dames
and Knights Templar of the world

T

he most recent acts of terror
in Paris and Brussels leave
no doubt that Christians and
Christianity are in jeopardy not
only along the northern coast of the African
continent and in the Middle East, but also
in the very heart of Europe. Our Order
of the Knights Templar – and especially
the Grand Priory of Serbia – has been
giving entirely direct and straightforward
warnings about the above stated fact in its
announcements and statements for several
years now. The proportions of Christian
suffering are immense. The actions of
Islamic fundamentalists and extremists
have turned us into the most vulnerable
religious group on the planet. Especially
dangerous in this process is the fact that
Europe itself has become the battlefront of
terrorists’ lashing out against innocent
people. The citizens of Paris and

Brussels experienced it first hand in the
worst possible way and with great losses.
The acts of violence in Brussels reveal a
new dimension of radical Islam’s operation
– the tendency to transform isolated
terrorist attacks into a continuous dirty
war against the citizens of Europe. All the
preconditions necessary for such intentions
are in development: the mechanical increase
of the number of Islamic migrants, the
population growth of the Islamic element in
Europe, radicalization – especially among
young Muslims in Europe, the expanding
networks of terrorist groups, the volume
of terrorist activity, etc. By generating the
feelings of fear, uncertainty, and insecurity,
terrorists are trying to discredit basic values
of European societies and to threaten their
freedom, equality, and openness.
Feeling the pain and suffering of the
citizens of Brussels, we once again draw
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attention to the importance of reaffirming
our basic mission as a Christian order,
which – in addition to being humanitarian
– has a mainly protective role. Using our
symbolic power, as well as concrete action,
diplomatic skills, and our institutional
influence, we have to try even more to make
the public aware of the proportions of the
dangers we are facing and the responsibility
to unite and fight the evil that threatens us.
The recent meeting between the Pope and
the Russian Orthodox Patriarch and their
clear message of guidance definitely confirm
the proportions of Christian suffering
today, as well as our timely assessment and
initiative to defend Christianity and save it
from the serious challenges that threaten it.
Belgrade, March 25. 2016
Grand Prior of Serbia III
H. E. Dragutin Zagorac GCTJ
Број 2

Издавачка делатност

Часопис
Витешка
Култура бр 4.

В

итешка Култура као научни часопис који издаје Велики Приорат Витезова Темплара Србије
(О.S.M.Т.H.), чини важан део издавачке делатности нашег витешког реда
поред издавања књига, и илуст.оване ревије
Темплар. Часопис се за ове четири године
профилисао као озбиљан и релевантан извор сазнања и истраживања која се баве, не
само културним аспектима витештва Европе и Србије, већ и као часопис који има интердисциплинарну структуру и покрива
важна поља историографске, политичке,
социолошке, културолошке и комуниколошке науке. Да је то тако својим садржајем
сведочи и четврти број нашег часописа који
доноси обиље занимљивих и значајних истраживања аутора који редовно објаљују
своје радове у њему.
Небојша Петровић,
Претеча и Месија Однос између Јована Крститеља
и Исуса из Назарета.
Александар М. Петровић,
Световно образовање и
витешки кодекс у духу учења
средњовековне Србије –(О
писмености и витештву).
Драган Петровић, Судари
цивилизација у средњем веку
на рубовима Европе.
Аранђел Смиљанић, Почтени
витез Ђурађ Чемеровић.

Дарко Гавриловић / Немања
Дукић, Присуство зла - Сотонин
лик у хришћанској култури.

Александар Саша Гајић, Окови
артуријане у савременој
популарној култури.

Виолета Цветковска/Драган Томановић/Татјана Цветковски,
Симболизам и улога фосила у
промишљању света.

Весна Адић, Дирерова
„Меланхолија I” – четири
погледа на иконографију.

Миомир Г. Петровић,
Титаномахијски принцип Победа над Старим Боговима,
основни херојски мит.
Зоран Ђерић, Дон кихот:
од комичног до трагичног
витеза - све екранизације
Сервантесовог романа.

Ивана Ерцеговац, Одсуство витештва у холивудској кинематографији на примеру филмова
Анђелово срце и Обред (Ангел’с
Хеарт, 1987; Тхе Рите, 2011).
Зоран Јевтовић / Зоран Арацки,
Пожар исламског фундаментализма и ћутање Запада.
Марко Лопушина,
Тотална контрола ума.

Ненад Ђуретић, Исходишта
српске масонерије и
војвођанска рефлексија (средина
XVI - II века - и Светски рат).
Снежана Бесермењи, Темпларска
баштина у Војводини туристичка валоризација
културних добара Бача.
Лидиа Еллиотт, Самурај,
витез Јапана.
Љубиша Деспотовић,
Беседа о порицању духовно езотеријски и филозофско етички фрагменти о
утеловљеном битију човека.

Предочени садржај броја јасно илуструје његову тематску разноврсност, синхронијску и дијахронијску перспективу,
и озбиљност истраживачког приступа његових аутора. Стога га топло препоручујемо нашим новим читаоцима.
Главни иодговорни уредник
проф. др Љубиша Деспотовић
Сви бројеви Витешке Културе доступни су за читање на сајту Реда
www.templari.org.rs
Број 2
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Иг де Пајен

Од историје до ез
И

сторијски, ред сиромашних витезова
Христа и Соломоновог храма, познатији
као Витезови темплари, настао
је после Првог крсташког похода, око 1118. године. Звали су
их и Христова милиција јер су
штитили ходочаснике из Европе на путу у Јерусалим и Свету земљу. Основао их је гроф
од Шампање Иг де Пејен. За
само две године, од манастирског реда деветорице сиромашних витезова с Пејеном на
челу створена је армија темплара која је од самог папе добила повластице да убира порезе у подручјима која су држали.
Брзи успон и богаћење темплара приписују се и њиховом
бављењу банкарством, по-

што су им многи крсташи остављали благо на чување.
После завршетка крсташких
ратова стекли су огромне поседе
у целој Европи, а позајмљујући
новац под високим каматама,
богатство им је било веће од
краљевских. Многи владари задуживали су се код темплара,
што је на крају довело до њиховог слома и прогона. Уз подршку папе Клемента, француски
краљ Филип Лепи прогласио их
је јеретицима, забранио њихово
постојање, а последњег великог
мајстора Жака де Молеа спалио
је на ломачи. Све темпларско
богатство доделио је реду Св.
Јована, односно хоспиталцима,
данашњим малтешким витезовима.
Вековима су темплари били
12

Оно што није
урадила
историја
урадиле су
теорије
завере које су
од темплара
створиле
један од
најјачих
митова у
данашњој
култури

притајени, део европских легенди, док их 1804. није оживео
лекар Фабре Палапрат, као екуменско хришћанско друштво
Суверени војни ред Јерусалимског храма, базиран на традицији средњовековног реда
темплара. Наполеон III их је и
званично признао 1853. и од
тада почиње модерна историја темплара. Да нису небитни, напротив, доказале су 2001.
и Уједињене нације, које су Реду
храма дале специјални консултативни статус.
Оно што није урадила историја урадиле су теорије завере које су од темплара створиле
један од најјачих митова у данашњој култури. Осамдесетих
година тројица британских новинара објавила су књигу „СвеБрој 2
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езотерије
та крв, свети грал”, насталу на
основу BBC серије „Кроникл”.
Хришћански верујући свет
био је запањен наводима из
књиге да су темплари страдали јер су у Соломоновом храму открили документа која сведоче да Исус не само да није
био Син Божји већ је смртан
човек од лозе краља Давида,
ожењен Маријом Магдаленом,
с којом је имао потомство. Свети грал, увек помињан да га чувају темплари као реликвију у
којој је била крв распетог Исуса, заправо је материца Магдаленина, тајна над тајнама, и то
је та крв која значи продужетак
лозе.
Врхунац приче је да су Исусови потомци преживели, дошли у северну Шпанију и јужБрој 2

ну Француску, кроз династију
Меровинга заузели аристократске позиције, а да и данас владају светом брине се Сионски
приорат, чији су велики мајстори били многи великани, од Леонарда до Жана Коктоа. Католичка црква била је свесна овог
по себе погубног открића, многа јеванђеља су сакривена и
преправљена, док се нису појавила она апокрифна, с Мртвог
мора, која никада нису уврштена у Библију.
Темплари су оптужени за јерес, сатанизам, обожавање главе Бафомет, симбола луциферијанства, и штошта друго.
Васкрсења није било, тврде новинари BBC-а у планетарном
бестселеру, па ко верује у Сина
Божјег, нек верује.
13

Жак де Моле

Темпларе
су звали и
Христова
милиција јер
су штитили
ходочаснике
из Европе
на путу у
Јерусалим и
Свету земљу

Убрзо се појавио и „секвел”
књиге, „Месијанско пророчанство”, а дошле су на ред и видеоигре. Чувена ауторка видеоавантура Џејн Џенсен урадила
је легендарни трећи део игре
Габриел Книгхт: Блоод оф тхе
Сацред, Блоод оф тхе Дамнед,
Бафомет је био главна загонетка
игре Пост мортем, а темплари
су после Индијане Џонса највише заголицали машту у књизи и филму „Да Винчијев код”,
чији је садржај готово исти као
у књизи новинара BBC-а. Тужили су се и „Да Винчијев код”
није оцењен као плагијат. Филм
по књизи снимљен је 2006, а
темплари су тада већ шест година постојали у Србији, где су
очито стигли с демократским
променама.
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Наследници изво

В

елики приорат Витезова
темплара
Србије први је велики приорат формиран у једној православној
земљи од стране Великог приората Аустрије. Као такав био
је ментор за формирање великих приората Бугарске, Грчке
и Кипра, а сада они оснивају и
подижу приорате у Русији и Украјини.
Оснивачи реда у Србији су
Милан Лајхнер, Драгутин Загорац, Драгослав Петровић,
Дејан Милековић и други. Од
оснивања 2000. до данас ред је
имао три велика приора: Драгослава Петровића као првог,
Дејана Милековића као другог и Драгутина Загорца, бизнисмена, који је актуелни велики приор Србије.
Званично име српских

темплара је Ордо Супремус
Милитарис Темпли Хиеросолумитани, што на српском значи Врховни војни ред Јерусалимског храма, O.S.M.T.H. Ред
има интернационални карактер, с члановима из преко 40
земаља света. Екуменског је карактера, прима у чланство све
хришћанске конфесије. Под
овим именом регистрован је
након Другог светског рата у
Женеви као невладина организација Уједињених нација, а у
Агенцији за привредне регистре Србије као удружење Витезови темплари Србије. У свету постоји више од 1.700 група
које себе називају темпларима,
али O.S.M.T.H. није повезан ни
са једном од њих и његове ознаке и грб су заштићени.
Заснован је на принципима које су усвојили првобитни
14

Оснивачи
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Витезови темплари у Француској 1118. године и примењивали у тим раним данима из јерусалимског Соломоновог храма.
Акредитован је код Економског
и Социјалног савета Уједињених нација ECOSOC са специјалним консултативним статусом, тзв. CoNGO.
Своје мисије одржава у
Њујорку, Женеви и Бечу, а консултован је и у номинујућем
телу за доделу Нобелове награде за мир. Административно седиште O.S.M.T.H. је замак
Томар у Португалу, који су изградили темплари још 1160. У
десном блоку замка налазе се
и просторије Великог приората Србије.
„Наш ред не доживљавамо
као тајну организацију јер је
уредно регистрован и у Србији
и на међународном нивоу. Наш
Број 2
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ворних Темплара
рад није ништа мање тајан или
јаван од било које сличне организације, невладине, или пак
политичких странака. Усуђујем
се да кажем да смо много транспарентнији од њих, пошто своју
делатност приказујемо нашој
јавности како преко званичног
сајта реда, тако и путем конференција за медије и наше издавачке делатности. Од ове године имамо и ревију Темплар, у
којој су описане све наше активности. Ми смо национално
и верски одговорна организација и као таквима много нам је
стало да наш рад приближимо
широј јавности”, каже др Деспотовић.
Српски темплари су углавном
успешни професионалци: високи државни службеници, чланови дипломатског кора, више
свештенство, официри, лекаБрој 2

ри, инжењери, професори, научници, ствараоци у култури и
хуманитарни радници.
Иако је хришћански ред, објашњава Деспотовић, O.S.M.T.H.
није ни црква ни фундаменталистичка група, већ удружење часних људи који своја
хришћанска уверења и вредности потврђују делујући, између осталог, и у раду у реду.
„С обзиром на то да смо лаички ред, не задиремо у приватност својих чланова, не дајемо
им смернице религијског карактера и нисмо ‘крсташи’ савременог доба. Стога ред не
одржава званичне контакте с
наоко сличним организацијама - масонима, Малтешким редом и Розенкројцерима, било
да су традиционално организовани, било да су новијег карактера. Приватни контакти с
15
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члановима ових организација
ствар су слободе и афинитета сваког члана реда понаособ.
Рад у реду је добровољан и заснован на принципу про боно,
бесплатно”, објашњава приор
Војводине.
Ред се финансира из чланарине и приватних донација чланова и симпатизера. То су скромна
средства и служе, осим подмирења трошкова, и за хуманитарну делатност. Материјална
добит од чланства не постоји.
Напротив, чланови прилажу
колико могу. Основни мотив је
заједнички рад на испуњавању
основних мисија реда, али и
осећање братства и сестринства
које тамо влада, као и дружење
с добрим и часним људима.
Оно што највише занима заинтересоване јесте питање како
се постаје темплар.
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Шта значи бити
дама или витез
Темплар

В

итез или дама овог
реда постаје се на
кредибилан предлог
другог пуноправног
члана. Кандидати за пријем
најпре постају постуланти и у
том статусу остају најмање годину дана. За то време прати се
и проверава њихов рад и посвећеност основним задацима
реда.

Након тога, постулант се подиже у ранг витеза или даме и
постаје пуноправни члан. Чин
уздизања у тај статус назива се
велика инвеститура, на којој се
полаже заклетва и на којој нови
члан добија одговарајуће регалије и инсигније реда: витешки
плашт и витешки крст.
Како је већ нагласио у уводној речи Драгутин Загорц, велики приор Србије, стандарди за чланство намерно високо

постављени и да траже сталну посвећеност не само реду
већ и породици, отаџбини и
хришћанству.
Српски темплари су углавном
успешни професионалци: високи државни службеници, чланови дипломатског кора, више
свештенство, официри, лекари,
инжењери, професори, научници, ствараоци у култури и хуманитарни радници.
Инвестуре су се одржавале
и у манастирима Велика Ремета, Свети Николај као и дворцу
Фантаст, који је изградио Богдан Дунђерски.
Кодекс реда постоји и у њему
се дефинишу не само права и
обавезе чланова већ и поштовање врхунских етичких вредности.

Заклетва Темплара Србије
„Заклињем се да сам спреман да
служим својим пријатељима,
помогнем прогоњенима и
немоћнима, да будем уз своју
браћу и сестре, да промовишем
и примењујем принципе
хришћанства и хуманитета и да
дозволим да часне намере буду
праћене добрим делима.”
16
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Ч

ланство у темпларима није у несагласју с припадношћу СПЦ.
Односи нашег Великог приората према СПЦ нису формализовани. Засад се одвијају на
бази личних контаката у којима
их информишемо о својој делатности и сарађујемо у мери обостраних интереса заштите и помоћи хришћанима”, каже „проф.
др Деспотовић. „Та активност
засад није велика, али се већина
наших чланова сматра и понаша
као лојални члан своје цркве.”
У Србији нема више од 150
активних темплара овог изворног реда, а у свету их је петшест хиљада. Организација је
иста свуда. Витезови и даме
раде у оквиру својих командерија којих у Србији има десетак. Прошле године формиран
је и Приорат за Војводину „Свети Максим Бранковић”, који засад има три командерије.
Број 2

„Нисмо масовна организација, нити томе тежимо”, наглашава приор Војводине проф. др
Деспотовић. „Нагласак је на избору часних и успешних људи
који су се потврдили у свом животу и широј заједници.”
Када се 2018. наврши пуних
900 година од оснивања реда,
Велики приорат Србије намерава да кандидује нашу земљу као
домаћина за централно обележавање овог јубилеја. У међувремену, међународни O.S.M.T.H.
покушаће да до тог датума изгради храм на реци Јордан, на
месту где је, по легенди, Свети
Јован Крститељ крстио Исуса
Христа. Пројекат „Река Јордан”
подржали су јордански краљ
Абдулах II и папа Фрања.
„Дођите и останите с нама и
градите своје цркве на светој
земљи у Јордану, где је крштен
Исус”, позвао је краљ Јордана.
Овај јединствени објекат слу17
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жиће као тачка окупљања свих
људи добре воље и јединства у
светој земљи. Велики приорат
Србије учествује у изградњи
овог тестамента међуверског
поверења. Седам хришћанских
деноминација присутних у Јордану већ су изградили 12 цркава
на муслиманском тлу. „Даћемо
највећи део себе као подршку
овом пројекту”, поручује велики мајстор реда Патрик Рија.
Фејсбук страница Витезова Темплара Србије засад има
преко 1.500 лајкова и по садржају држе чврсту патриотску
линију. Пронаћи ћете и причу
о 1.300 каплара који се пореде
с Леонидиних 300 Спартанаца.
А у часопису Витешка култура
има толико тога занимљивог, од
пожара исламског фундаментализма и ћутања Запада, до одсуства витештва у холивудским
филмовима, окова мита о краљу
Артуру и 70 екранизација „Дон
Кихота”.
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Велики приорат

Србије
На челу организације је Велики Приор који је
врховни ауторитет Великог Приората. Уз њега
су Велики Канцелар, Велики Маршал, Велики
Архивар и Велики Секретар, који заједно са
Великим Приором чине уже руководство Реда.
Они управљају радом организације, одређују
стратегију, као и циљеве и начине деловања
организације. Сви чланови ужег руководства
су старији официри по рангу.
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КОМАНДЕРИЈЕ
Приорат Војводине

X Праведника

Седиште командерије је у Новом Саду.

Седиште командерије је у Београду.

Лукијан Мушицки

Арсеније Чарнојевић

Седиште командерије је у Темерину.

Седиште командерије је у Београду. По
чланству тренутно најбројнија командерија.

Цар Лазар

Свети Ђорђе

Седиште командерије је у Новом Саду.

Седиште командерије је у Крушевцу.

Командерије представљају засебне јединице у оквиру
Великог Приората и чине их чланови Великог Приората
који су територијално распоређени по Командеријама.
Њима непосредно руководе Командери, који су уједно
и административни руководиоци ових јединица.

Свети Сава

Седиште командерије је у Новом Саду.
18

Број 2

.

Посебно представљамо

Приорат Војводине
Приор Војводине
Проф. др Љубиша
Деспотовић

П

риорат
Војводине „Свети Максим
Бранковић“ формиран је одлуком
Великог Приората Реда Витезова Темплара Србије од 21. 6.
2014. године, а у складу са правилима о унутрашњој организацији и правној конституцији
Међународног Реда O.S.M.T.H.
Приорат Војводине је регионалано организационо језгро Великог Приората Србије, који
покрива територију АП Војводине, и као кровна организација нашег реда за тај простор
обједињава и руководи радом
свих Комадерија у Војводини.
На Великој међународној
инвеститури нашег реда која
се одвијала у Дворцу Фантаст
на бившем имању Дунђерски код Бечеја, у звање првог
Приора Војводине постављен
је и рукоположен Витез Љубиша Деспотовић, дотадашњи
Командер Командерије Свети Сава из Новог Сада, за Маршала Витез Горан Ивановић,
а за Секретара Приората ВиБрој 2

тез Стеван Дорић. У те високе
официрске чинове Реда прозивели су их Велики Приор Србије Драгутин Загорац и Гранд
Командер O.S.M.T.H. Марсел
де Пициото.
Приорат Војводине састоји
се из три Командерије: Комадерија „Свети Ђорђе“ из Новог
Сада, чији је Командер Владимир Радоњанин, а секретар
темпларска Дама Гордана Божић, Комадерије „Свети Сава“
из Новог Сада, чији је Командер Веселин Конатар, а секретар Срђан Стефановић, као и
Командерије „Лукијан Мушицки“ из Темерина чији је Командер Владислав Принцип,
а секретар темпларска Дама
Александра Ћирић. У скорој
будућности планирано је и
формирање Комадерије „Свети Јован Крститељ“.
Назив Прирату Војводине
дали смо по монашком имену Деспота Ђорђа Бранковића
„Свети Максим Бранковић“, у
жељи да што дубље укорени19

мо нашу витешку традицију
са ових простора и повежемо је са нашим временом, одамо признање светитељу и просветитељу, оснивачу и првом
Игуману Манастира Крушедола, а такође и Митрополиту
српском који је Митрополију
за свога времена пребацио у
Срем.
Значајна делатност Приората Војводине усредсређена је
на подизање организације Реда
у Војводини, пријему новог и
квалитетног чланства, решавање простора за рад и градња
Храма. Такође, настојаћемо да
делатно подржимо активности
Великог Приората Србије да се
у наредном периоду, на простору Свете Фрушке Горе започне
изградња темпларског духовног центра као места свеколиког окупљања браће и сестара
нашег међународног реда.
Приор Војводине
Проф. др Љубиша Деспотовић
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Темплари у свету

Ред Витезова Темплара Србије је први
православни Велики Приорат

Т

емпларска организација, преко својх Великих Приората од
којих је сваки надлежан за одређене географске
просторе, има задатке да:
учествује у раду организације “Центар за религију и дипломатију” која је основана
од стране једног од на-

ших чланова, а која у многим
кризним подручјима у Свету
ради на томе да окупи на разговоре верске вође различитих
религија и да их јаче интегрише
у мировне процесе,
учествује у раду организације
“CHRISTIAN AT RISK” која се
бави заштитом хришћана у
кризним подручјима и у дијаспори, помаже младе таленто20

ване људе, у сваком облику помаже религијске хришћанске
институције (православне, католичке, англиканске, лутеранске и реформистичке ), а посебно у Светој Земљи, шири научне
рукописе свим расположивим
средствима
Ред се шири у корист и за добробит целог човечанства.
Број 2

O.S.M.T.H. Велики Приорати
Аргентина
Grand Priory of
Argentina

Бугарска
Grand Priory of
Bulgaria

Аустрија
Großpriorat
Österreich
O.S.M.T.H.

Канада
Grand Priory of
Canada

Белгија
Grand Priory of
Belgium
Бразил
Grand Priory of
Brazil

Број 2

Хрватска
Grand Priory of the
Republic of Croatia
Данска
Grand Priory of the
Kingdom of
Denmark

Енглеска и Велс
The Knights
Templar of England
and Wales
Финска
Temppeliherrain
Ritarikunta
Француска
Grand Prieuré de
France du Temple
Немачка
Großpriorat
Deutschland
Грчка
Grand Priory of
Greece
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Украјина
Priory of Ukraina
Италија
Gran Priorato
d’Italia dell’Ordine
dei Cavalieri
del Tempio di
Jerusalem
Мексико
Grand Priory of
St. Joan of Arc of
Mexico
НАТО
O.S.M.T.H. Grand
Priory of NATO

Норвешка
Grand Priory of
the Kingdom of
Norway
Португал
Grand Priory of
Portugal
Србија
Grand Priory
of Serbia
САД
SMOTJ
Шведска
The Grand Priory
of Sweden

РЕД
.
.T.H
ВИТ
.S.M
ЕЗОВ
А ТЕМПЛАРА СРБИЈЕ - O

WEB презентација

www.templari.org.rs
Након редизајна нашег сајта почетком октобра 2015.
године, приказани графикон јасно илуструје пораст
броја посета на дневном нивоу.

Редовно ажурирање, и константни раст броја посетиоца
указују на све веће поверење Реду Темплара Србије.

Данас сајт бележи посећеност мерено хиљадама...

Босна и Херцеговина
Црна Гора
Хрватска
Немачка
Аустрија
Словенија
Македонија
Сједињене Америчке Државе
Француска
Швајцарска
Шведска
Норвешка
Румунија
Италија
Канада
Русија
Уједињени Арапски Емирати
Велика Британија
Мађарска
Холандија
Аустралија
Катар
Турска
Данска
Шпанија
Чешка
Белгија
Пољска
Малта
Финска
Авганистан
Екваторијална Гвинеја
Литванија
Индија
Бангладеш
Грчка
Кипар

Иако је сајт примарно намењен територији републике Србије, последњих месеци,
углавном због активности нашег Реда привлачимо пажњу из следећих држава...

Сајт Реда Темплара Србије је у потпуности синхронизован са међународним сајтом www.osmth.org
Христ ра тник и војсковођа
Деспот Стефа н Ла заревић
Декла рација
Улога Анђела
Свети Ма ксим Бра нковић
Битка код Ангоре
Изводи из Витешке Културе
Темпла ри између митова и ства рности
Витешка култура 3

Најпосећеније странице нашег сајта у
претходном периоду су углавном делови
часописа “Витешка Култура“, за чију
организацију је задужен Приорат Војводине.

Витешка култура 1
Витешка култура 2
Витешка култура 4
Српски Витезови
О На ма
Почетна страница

Као пратећи медијуми подршке сајту издвајамо
Facebook - https://www.facebook.com/OSMTHVitezoviTemplariSrbije
Twitter - https://twitter.com/OSMTHSrbija

Број 2

Актуелно у O. S. M. T. H.

Актуелни пројекти
међународног Реда
Пројекат “ВОДА“

Пројекат симболичког назива “ВОДА” има за циљ да обезбеди воду у најугроженијим
областима. Почетне активности су за сада покренуте у селима Индије и Пакистана праће-

не кампањом подизања свести
и обезбеђивање експерата који
прате квалитет воде.
Принцип пројекта је једно село - један бунар, чиме се
знатно олакшава живот жена

и деце који су до сада носили
контејнере са водом неколико
пута дневно са удаљених локација.

Учешће у пројекту УН о превенцији трговине људима
O.S.M.T.H. је придружио
иницијативи тела Уједињених
Нација за борбу против трговине људима (UN.GIFT). Иницијатива се заснива на једнос-

тавном принципу: трговина
људима је злочин таквих размера и злочин којим се не
може бавити успешно влада
сама. Овај глобални проблем

захтева међународну стратегију више заинтересованих
страна на сузбијању овог проблема.

Универзитетски Институт св. Луис
O.S.M.T.H. и Велики Приорат Белгије успоставили су
квалитетну сарадњу са Универзитетским
Институтом

св. Луис у Камеруну, Африка. Иако је на самом почетку то била амбуланта, данас је
то болница Универзитета св.

Луис, са веома јасним плановима да се прошири на истраживачки центар при Универзитету.

Пројекат “Река Јордан“
Краљ Абдулах од Јордана и
O.S.M.T.H. 2010. године формирали су комитет за промоцију хришћанског екуме-

низма. Након формирања
комитета, O.S.M.T.H. је добило
благослов од краља Абдулаха и
папе Фрање, а бискуп лутери-

анске цркве Муниб поклонио
парцелу за изградњу цркве на
месту крштења Исуса.

„Ми, Витезови Темплари, даћемо највећи
део себе као подршку овом пројекту“
Велики Мајстор Реда Патрик Риа

Управо способност да око пројеката на којима напорно радимо окупимо велики број значајних појединаца
који ће на различите начине помоћи наше активности говори о нашим намерама и циљевима.

Број 2
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Активности међународног комитета O. S. M. T. H. Србије

Велико
Магистрално
Веће у Келну

В

елико Магистрално Веће O.S.M.T.H.
је одржано у Келну, Немачка од 0103. октобра 2015. године.

Одлуке Великог Магистралног Већа O.S.M.T.H. потврђене су Резолуцијом NR
12/2015. Делегација Великог Приората Србије имала је запажену улогу на Већу.
Инсистирањем и залагањем
на седницама Већа од стране Великог Приората Србије, усвојена је Декларација о заштити културног
наслеђа Србије на Косову и
Метохији као звачичан став
реда O.S.M.T.H. У том облику
Декларација је предата Уједињеним Нацијама и телима
у којима O.S.M.T.H. има пуноправни статус као што су
UNESCO и CoNGO.

24
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Активности међународног комитета O. S. M. T. H. Србије

Приорат
Украјине

Ф

ребруара 2016. године под патронатом Великог Приората Србије и
Великог Приората Бугарске уздигнаут је Приорат Украјине.
Овом догађају присуствовала је
и делегација ВП Србије.

Испред највишег руководства тек основаног приората
заменик министра одбране УкБрој 2

Указом
Министрства
одбране
Украјине Њ. Е.
Роумен Ралчев
и Драгутин
Загорац
одликовани
су орденом
за заслуге

рајине наградио је високим почастима његову екселенцију Великог Приора Србије.
Након церемонијалног дела
званичници два Велика Приората и Приората обишли су рањене
у ратом захваћеном делу Украјине, и том приликом уручили пригодне хуманитарне пакете. Овај
чин милосрђа и хуманости је почетак првог пројекта Приората.
25
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Актуелно у хришћанском свету

Историјски сусрет
након 1.000 година
П
римећује се да је Руска
Православна
Црква највећа Црква
чланица ССЦ, која је
последњих 50 година сарађивала с Римокатоличком Црквом
преко заједничке радне групе.
У саопштењу се наглашава
да је овај сусрет на Куби историјски екуменски догађај и да
је дошао у право време с обзиром на контекст сукоба и криза које наносе велике патње човечанству.
„ССЦ деценијама ради на
приближавању Цркава, па
стога велича овај значајан

догађај као велики корак ка зацељењу раскола између источног и западног хришћанства.
Папина отвореност за дијалог
с православним великодостојницима – раније с Васељенским
Патријархом и сада с духовним
Поглаваром Руске Православне Цркве – показује његову велику преданост јединству међу
хришћанима, што је са своје
стране знак наде за наш свет,“
истиче се у саопштењу генералног секретара.
„Ваистину, састанак долази у
време озбиљних изазова визији
мира, услед отворених сукоба
26

у Сирији и Украјини и другде,
који наносе наподносиво страдање и расељење народа. Више
него икад раније постоји потреба да се заведе мир и стабилност
у земљама захваћеним сукобом,
и да се пружи заштита и уточиште онима који беже од рата и
угњетавања. ССЦ се нада и моли
да сусрет папе Фрање и патријарха Кирила помогне надахњивању
обновљеног ангажмана и делања
Цркава, друштава, влада и међународне заједнице како би се разрешили сукоби, успоставио мир
и потражила правда (и људско
достојанство и права) за све.
Број 2

Посебно се молимо да овај
састанак двају црквених вођа
... оснажи бледе зрачке наде у
окончање страшног сукоба и
страдања сиријског народа,“
каже се на крају саопштења генералног секретара ССЦ.
Догађај који се чекао скоро 1000. година. Симболички загрљај и срдачан сусрет његове светости
патријарха московског и све Русије
Кирила и његове светости поглавара свих римокатолика
Папе Фрање
догодио се на
Куби. Централна тема
поред екуменског дијалога је заштита хришћана у
свету, на чему
Темплари
дају
акценат у раду. Да
подсетимо, у новембру 2015. године.
Темплари Србије
су усвојили декларацију о заштити
културног наслеђа
(са акцентом на Косово и Метохију), а
у том облику и предали Уједињеним Нацијама као званичну
резолуцију O.S.M.T.H. Састанак на Куби је само потврда да
рад O.S.M.T.H. и Реда Темплара Србије као њеног саставног
дела је искрена и да ће засигурно наћи места у будућим
акцијама Реда.
“Др Олав Фиксе Твеит, генерални секретар Светског
савета цркава (ССЦ), издао
је саопштење којим поздравља историјски сусрет папе
Фрање, поглавара Римокатоличке Цркве, и патријарха
Кирила, предстојатеља Руске
Православне Цркве.”
Број 2
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Командерија у Русији

Под покровитељством Великог Приората
Србије и Великог Приората Бугарске
успостављена је командерија у Русији

28

Број 2

Активности међународног комитета O.S.M.T.H. Србије

Приорат Русије

О

д 3. до 6.
децембра
2015. године под
патронатом Великог
Приората Бугарске и
Великог Прирата Србије у присуству Великих Приора Његових Екселенција
Роумена Ралчева и
Драгутина Загорца
успостављен је Приорат Русије са седиштем у Москви.

Број 2
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Активности Реда у Србији

Темплари Србије
стали уз Српски Легат

РЕД
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ЕЗОВ
А ТЕМПЛАРА СРБИЈЕ - O

МИСИЈА

ВИЗИЈА

Српски Легат чува наслеђе људи, који су оставили траг у српској историји, култури, традицији и
уметности са циљем достизања вредности савременог европског друштва и подстиче будуће генерације на дела. Ова фондација не разликује народе и народности, вере и политичка опредељења и
верује да Србију каква данас постоји и њено материјално и нематеријално наслеђе чине традиције и
дела свих људи који су у Србији видели отаџбину,
без обзира на веру и националност.
Српски Легат у људима види њихова дела која су
изменила Србију у духу позитивних вредности.

Визија Фондације Српски Легат је
Србија као друштво људи свесних
свог културног наслеђа и историје и
одговорне улоге сваког појединца у
писању историје и очувању националних вредности.

СТРАТЕШКЕ ОБЛАСТИ

Стратешки план предвиђа пет главних стратешких
области рада:
Српски великани: Упознавање са животом и радом
људи који су допринели развоју српске културе, науке
и спорта
Легат за децу: Еду-

кација младих генерација о
српској историји и култури
на савремен и забаван начин
Упознај своје порекло:
Упознавање обележја и потенцијала Србије по општинама
Да се не заборави: Прикупљање занимљивих историјских електронских артифа30

ката, фотографија и чланака
сачуваних од стране грађана.
Удружење „Српски Легат“: Обједињавање и умрежавање свих учесника у процесу оживљавања културног,
историјског и традиционог
наслеђа са циљем реанимације традиционалних вредности, производа и заната.
Број 2

Активности међународног комитета O. S. M. T. H. Србије

Догађаји у Бугарској

Т

оком јесени 2015. године Велики Приорат
Бугарске је био домаћин низа догађаја
од којих се посебно истичу инвеститура у новембру, и велики
свечани бал у децембру месецу.
Као почасни гост на овим свечаностима боравила је и делегација Великог Приората Србије,
на инвеститури у проширеном
саставу, а на балу уже руководство реда.

Његова
екселенција
Велики Приор
Бугарске Румен
Ралчев,
Подпредседница
Републике
Бугарске
Маргарита
Попова и
Његова
екселенција
Велики Приор
Србије Драгутин
Загорац

Број 2
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Хуманитарни рад Реда у Србији

Новогодишњи пакетићи з
заштиту одојчади, деце и

Х

уманитарни рад Реда
Витезова
Темплара Србије још једном
долази до изражаја,
а фокус нашег деловања у сарадњи са Удружењем грађања
“Вивацитет” је овога пута био
видљив у Центру за заштиту
одојчади, деце и омладине из
Београда.
У сарадњи са Удружењем
грађана “Vivacitet” из Об-

реновца и Центром за заштиту одојчади, деце и омладине из Београда, Ред Витезова
Темплара Србије је 26.12.2015.
организовао доделу новогодишњих пакетића за децу из
сиромашних и угрожених породица.
У присуству великог броја
наших чланова, симпатизера и пријатеља, одржана је и
пригодна представа за децу и
32

њихове родитеље, након чега
је уручено око 50 пакетића за
малишане из најугроженијих
породица. Овом акцијом Ред
Витезова Темплара Србије је
наставио традиционално добру сарадњу са Центром за заштиту одојчади, деце и омладине и још једном показао своју
посвећеност у помагању најугроженијим члановима нашег
друштва.
Број 2

Хуманитарни рад Реда у Србији

и за штићенике Центра за
е и омладине из Београда

Број 2
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Рекламне стране

Свим својим члановима и симпатизерима нуд и

Patrimons automotiv d.o.o.
Naša kompanija osnovana je 1989. godine i više od 25 godina je lider u Srbiji
na tržištu rezervnih delova za komercijalna vozila, a vremenom je postala
prepoznatljiv brend, u ovoj oblasti delovanja.
Delatnost kompanije Patrimons Automotiv obuhvata sledeće aktivnosti:
 uvoz i plasman rezervnih delova
za komercijalalna vozila Mercedes,
MAN, Volvo, Scania, DAF, Iveco i
Renault
 popravku, servisiranje i održavanje
kamiona, autobusa, dostavnih
i terenskih vozila evropskih
proizvođača u našim servisima
 industrijski remont motora i
agregata za komercijalna vozila svih
evropskih proizvođača. Jedina smo

kompanija na teritoriji Balkana
koja za ovako remontovane
motore daje garanciju od
100.000 kilometara
 remont manuelnih i automatskih
menjača
 remont kočionih
čeljusti proizvošača
Knorr, LucasMeritor, Wabco i
Haldex

Posedujemo specijalne dozvole u oblasti remonta
posebnih terenskih vozila 4x4 PUCH G i Pinzgauer 710,
izdatih od strane Ministarstva odbrane.

д имо простор за рекламу. Придружите нам се!

„Non nobis, Domine, non nobis,
sed nomini Tuo da gloriam...“

Издавач:
Ред Витезова Темплара Србије
ул. Здравка Челара 12, Београд

www.templari.org.rs

www.osmth.org

