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Извод из регистра у Женеви:
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (O.S.M.T.H.) је невладина организација Уједињених Нација (НВО) са
регистрацијом у Женеви, Швајцарска.

Швајцарски савезни регистрациони број
CH-660.1.972.999-4

Регистратор Регистра удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 27. Закона о удружењима (“Службени гласник РС” бр. 51/09),
и члана 15. става 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (“Службени гласник РС”, бр. 99/2011 и 83/2014), доноси одлуку о
регистрацији удружења: „Витезови Темплари Србије”

O.S.M.T.H.

НАПОМЕНА: Постоји више од 1700 група у свету које себе називају “Темплари” или “Витезови Темплари” што је
назив који они могу слободно да користе. O.S.M.T.H. (Суверени Војни Ред Јерусалимског Храма) међутим, није повезан
ни са једном од њих и наше ознаке и грб су заштићени регистрацијом ознака.
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Број 3

Уводна реч
Њ. Е. Великог Приора Србије

У

важена браћо и сестре, пред Вама је
трећи број ревије
Темплар који обједињује наше деловање у 2016 години. O.S.M.T.H.
Србија као и свих година уназад
активно је учествовао у међународним активностима и доношењу важних декларација и резолуција Реда.
У овом броју Вас информишемо о стварању два Велика

Број 3

Приората, ВП Русија и ВП Украјина. О једној од кључних резолуција реда, везана за заштиту православних споменика на
Косову и Метохији смо разговарали на Великом Магистралном
Већу у Софији.
Надам се да ћете се након упознавања са темама из
овог броја осећати мотивисанији и да ћете дати свој допринос у остваривању заједничких
циљева.
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Њ. Е. Велики
Приор Србије III
Драгутин Загорац
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ПРЕЗЕНТОВАНО НА ВЕЛИКОМ М

Резолуција о тероризму

1.
2.

Велико Магистрално Веће O.S.M.T.H.
подржава иницијативе предузете од стране
верских вођа да укључе своју,
као и све своје потенцијале да
учествују у међурелигијском
разговору.
Велико Магистрално
Веће O.S.M.T.H. налаже својим међународним и националним
представницима да помогне
у изградњи ових мостова и да

буду адвокати у свим одговарајућим дешавањима, да укључују (али не ограничавајући се
на) Уједињене нације, Међународни мировни биро, Европску
унију, Светског Савета Цркава.
Велико Магистрално
Веће O.S.M.T.H. налаже својим међународним и национални
представницима да настави да
на домаћем и на међународном
плану са другим међународним институтима, невладиним

3.

4

организацијама и Хришћанским организацијама, националним владама и светским
телима учествовање на конференцијама који имају за циљ редуковање ове претње, њихових
ефеката и потрагу за могућим
решењима.
Велико Магистрално Веће O.S.M.T.H.
позива на јединство
свих људи добре на
мирну борбу против злоупотребе вере.

4.

Број 3

М МАГИСТРАЛНОМ ВЕЋУ У СОФИЈИ

Резолуција о водама
ПРЕЗЕНТОВАНО НА ВЕЛИКОМ
МАГИСТРАЛНОМ ВЕЋУ У СОФИЈИ
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1.

Велики Магистрални савет O.S.M.T.H.
послао је позив Уједињеним нацијама,
њеним конститутивним телима, и свим државама чланицама
да раде у духу мира и сарадње,
уз поштовање и уважавање према различитим културама света, да развијају и спроводе политику у циљу искорењивања
глади и жеђи, и дају додатни
импулс у том напору. То ће осигурати доступност ових основних средстава за живот у угроженим деловима света. Ови
ресурси морају бити доступни,
без ограничења било које врсте, свима. Ми чврсто верујемо да власници удела цивилног
друштва, а посебно, невладине
организације могу помоћи Уједињеним нацијама и државама
чланицама у овом веома племеБрој 3

нитом подухвату и поздрављамо могућност да то учине.
O.S.M.T.H.
позива
све заинтересоване
стране да признају
да је вода кључно питање за садашњост и још више
за будућност, као потенцијални извор сукоба и спорова, и
да се што је пре могуће пронађу
права делотворна решења да се
обезбеди чиста и сигурна вода
за пиће по приступачној цени
за све као што се пропагирала
“A world Emergency”. Апелујемо
на државе чланице да подрже
и да створимо приступ сигурној и чистој води по приступачној цени за целокупно становништво у свим деловима света.
Концепт приступа по приступачној цени исправној и чистој
води обухвата трошкове пружања услуга, али такође фер

2.
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мера како би богатије популације платиле мало више од оних
који немају средстава за то.
Штавише, O.S.M.T.H.
улаже у повећана истраживања од стране великих светских
универзитета и института да
се позабаве овим питањима.
O.S.M.T.H. је спремна да сарађује на семинарима, конференцијама и публикација које
се залажу како би се овај проблем редуковао.
Велики Магистрални Савет O.S.M.T.H.
даје подршки локалним руководствима
и делегатима нашег Реда у свим
настојањима, и поступа по хитном поступку када су у питању
теме и циљеви ове резолуције.

3.

4.
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Међународне активности

Признање Великом
Канцелару ВП Србије

Велики
Канцелар
Великог
Приората
Србије брат
Милан
Лајхнер

О

драз поверења и признања
Вел и к о м
Приорат у
Србије од стране Међународног Реда указано је
именовањем Великог Кан-

целара Великог Приората
Срније брата Милана Лајхнера у статус специјалног
Легата Православне Цркве у оквиру новоформиране Велике Канцеларије
Легата међународног Реда.
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Број 3

Међународне активности

Признање Великом
Маршалу ВП Србије

В

елико Магистрално Веће које је у
октобру одржано у главном граду Бугарске, означило је неколико унапређења и
признања, од чега је једно веома значајно за Велики Приорат
Србије.
Протекла година је била изузето богата активностима наших чланова на међународном
нивоу, што је и верификовано
бројним декларацијама и резолуцијама, а на терену потврђено нашим радом.
Динамичан рад, и ангажовање наших чланова који су радили на унапређењу Реда, није
остало незапажено.
На предлог ВП Србије Велико Магистрално Веће унапредило је Великог Маршала Петра
Борачева, KCTJ у ранг Великог
Официра, GOTJ, као и Великог
Канцелара ВП Белгије.

Број 3

Наградом великиг крста су награђени
Велики Приор Аргентине Рамиро
Гуеро, и Велики Приор Белгије.
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Посета Великог
Маршала Америци

В

елики Маршал Великог Приората Србије
брат Петар
Борачев на позив Великог Приората Сједињених Америчких Држава
присуствовао је инвеститури поводом именовања
XX. Великог Приора.

Њ. Е. Велики Маршал Србије,
Њ. Е. Велики Приор Канаде
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Број 3

Међународне активности

У држави Џорџија, у граду Савани је одржана 54-та инвеститура ВП САД, на којој је
постављен XX. Велики Приор Chev. Patrick
Michael Carney, GCTJ. Након инвеституре организована је добротворна аукцијa на
којој је учествовала и делегација Великог
Приората Србије.

Овом приликом Великом Приорату САД уручене су плакете ВП Србије

Број 3
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Традиција уживо

О

бред примања нових чланова у статус постуланта
као и уздизања
витезова и дама,
стар 900 година, обављен је маја
месеца 2016. године у просторијама Храма Витезова Темплара Србије у Београду.
У складу са традицијом и сугестијама међународног реда
O.S.M.T.H., комитет за протоколе Витезова Темплара Србије,
на челу са Великим Маршалом,
већ почетком 2016. године, за-

почео је припреме за овај значајан догађај.
Комитет за протоколе је за
ову прилику ангажовао велики
број чланова из свих Командерија, да би сваки детаљ свечаности био детаљно покривен,
и проверен више пута, како
ништа не би било остављено
случају.
Након седнице Великог Магистралног Већа у Копенхагену
почетком Маја месеца наш Ред
је обавио инвеституру у храму
у Београду.

10

Број 3

Активности на домаћем плану

Број 3
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Посебно представљамо

КОМАНДЕРИЈА
Х ПРАВЕДНИКА

К

омандерија X праведника је основана крајем 2014. године у Београду и
од почетка се истицала својим карактеристичним радом, идејама и правцима.
Име Командерије је на предлог
Бр. Душана Трајковића, утемељивача и првог Командера,
једногласно усвојено, као аутентицно и препознатљиво. На
првом састанку смо изабрали и
руководство Командерије, које,
поред Командера Бр.Дусана
Трајковица, цине заменик Командера Бр. Соломон Махт, секретар Командерије Бр. Небојса
Мандић, заменик секретара Бр.
Горан Бенић и благајник Сестра
Данијела Торлак.
У досадашњем раду Командерије X праведника истакли
би следеће активности: усвојили смо и израдили регалије за
Командера и витезове Командерије, направили смо кодекс
облачења и понашања, усвојили и примењујемо начин и критеријуме за примање у ред (у
звање постуланта), као и сам
ритуал инвеституре и принципе рада у 4.тацке. Поред тога
смо организовали предавање
на тему симболике темплара и масона у Београду (предавач Зоран Николић), затим акцију обележавања назива улица
у Београду по знаменитим личностима (“У спомен витезови-

ма друштва”), усвојили смо изглед грба Командерије, заједно
са Командеријом Арсеније Чарнојевић дали смо допринос организацији трибине у Зрењанину на тему “Друствене мреже и
безбедност”. Делегација Командерије је учествовала на Инвеститури Великог Приората
Бугарске. Активно смо учествовали у организацији промоције часописа Витеска култура,
инвеституре Великог Приората
Србије у Кући Краља Петра на
Сењаку и предавању у организацији “Легата Србије” у Храму
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O.S.M.T.H. Србија.
У ред постуланата смо примили 5 нових чланова, уз константну акцију омасовљења по
принципу “један витез-један
члан”. Командерију тренутно
сацињава 18 активних витезова,
дама и постуланата, а у наредном периоду ће бити омасовљена са нових 5 постуланата. Критеријуми за примање су врло
строги и постоји неколико нивоа одлуцивања о пријему кандидата у статус постуланта, који
укључују гаранције, биографије
и интервјуе.
Број 3

Оснивање нове
командерије

П

оступак оснивања нове командерије у оквиру
Великог Приората Бугарске, одржано је на Великом Магистралном Већу у Софији.
У зависности од потреба и
циљева једног Великог Приората, наравно и од састава чланства, формира се посебна јединица нижег хијерархијског
значаја од Приората.
Командеријама руководе командери и заменици командера, који делегирају чланове командерија, витезове и даме Реда
у оквиру циљева за које су задужени.
Сагласно циљевима који су
Број 3

одређени од стране руководства
Великог Приората, Секретаријат Великог Приората делегира
задатке Командеријама. Командерије на састанцима са својим
чланством одређене задатке извршавају у складу са својим потенцијалима. Извештаји који
настају током рада на задацима
често су идеје за нове пројекте
које Командерије подносе Секретаријату Великог Приората.
Самим тим увек постоји повратна спрега информација
комплетног чланства и руководства Реда кроз рад на
конкретним задацима, што
доприноси квалитетном раду
комплетне организације. Иако
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Ред Витезова Темплара дефинисан као изразито војни ред,
са јасном структуром командовања, често иницијативе за
нове задатке буду иницирани
од витезова и дама који на терену уочавају ситуације које су сагласне декларацијама и резолуцијама које дефинишу рад Реда.
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Велико Магистрално
Веће - Копенхаген

П

рва редовна годишња конференција Међународног
Реда
Витезова Темплара O.S.M.T.H. - Велико Магистрално Веће Реда у 2016. години, је одржана априла месеца у
Копенхагену у Данској. Поред
бројих предлога, акценат рада је
био на декларацијама и резолуцијама о помирењу хришћана,
управо због тога је организован састанак са представницима Лутеријанске цркве.
Као амбасадори своје земље
Србије, и овог пута, о свим нашим иницијативама на Великом

Њ. Е. Велики Приор
Србије Драгутин
Загорац, Њ. Е.
Амбасадорка Србије
у Данској Драгана
Ивановић, Њ. Е. Велики
Приор Бугарске
Румен Ралчев
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Магистралном Већу као и о посети Копенхагену Великог Приората Србије обавештена је амбасада
Републике Србије у Данској.
Велики Приорат Србије се
и овом приликом захваљује
на топлој добродошлици целокупног дипломатског представништва амбасаде Републике Србије, која је том приликом
угостила и делегацију Великог
Приората Бугарске.
Број 3

Велики Приорат
Бугарске 8. година
од оснивања

Д

ана 18.0.2016. навршило се 8 година од снивања Великог Приората Бугарске. Данас,
као једна моћна организација у Бугарској, чији су чланови високи државни чиновници,
припрадници војних и полицијских
структура, свештенство, и многи
други истакнути чланови бугарског
друштва, броје око 500 чланова.
Ипак, неопходно је напоменути да је Велики Приорат Србије,
на челу са Њ.Е. Великим Приором
Драгутином Загорцем, заслужан за
оснивање још једног православног
Великог Приората при Магистралном Већу Витезова Темплара O.S.M.T.H.

Број 3
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Велико Магистралн

У

Бугарској, Софији,
је од 12 до 16. октобра 2016. године, одржан редован
састанак руководства међународног Реда Витезова Темплара O.S.M.T.H.
Редован састанак међународног Реда, или Велико Магистрално Веће Реда Витезова
Темплара O.S.M.T.H. организује
се два пута годишње. Након
Копенхагена, Софија је окупила око 1000 чланова, витезова и
дама из целог света.
Радне сесије, које су се дешавале од 12-15. октобра, донеле
су велики број предлога за разматрање. Велики број различитих идеја свих Великих Приората широм света које је требало
уобличити у Декларације и Резолуције.
Церемонијални дан се догодио 16. октобра, на коме су након додела одликовања и признања истакнутим члановима
Реда, примљени нови чланови,
прикупљен добровољни прилог
и закључене смернице рада.
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Број 3

лно Веће - Бугарска

Руководство
међународног Реда
Витезова Темплара
О.S.M.T.H.

Број 3
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Међународне активности

Радне сесије Великог
Магистралног Већа

Руководство Великог Приората Србије у Разговору са челницима
међународонг Реда

Делегација ВП Србије

Д

Након последње сесије Великог Магистралног Већа

Њ. Е. Велики Приор Србије Драгутин Загорац, и Њ. Е.
Заменик Великог Приора Зоран Радоман су представљали Велики Приорат Србије

елегација ВП Србије
која је боравила у
Бугарској, је била
одмах иза домаћина
Бугарске друга по
бројности и веома активно учествовала у свим радним сесијама
Великог Магистралног Већа. Посета Бугарској је донела и посету
цркви Свете Недеље, где се делегација ВП Србије поклонила моштима српског краља Милутина.

Током радних сесија
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Број 3

Активности на домаћем плану

Ивеститура нових
чланова ВП Србије

В

елико
Магистрално Веће и обред примања нових чланова који
се одржавао у Бугарској искористио је и Велики Приорат Србије да уздигне
у чин витеза заслужне чланове
нашег Реда.
Обред иницијације овај пут је
био церемонијално изведен уз
присуство витезова и дама из
готово свих Великих Приората.
Церемонија инвеституре је
симболична, и представља реконструкцију инвеституре старе готово 900. година.

Број 3
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Знаменити Темплари

Фулк V Гроф од Анжуја

П

рвобитно противник
краља
Хенрија I од Енглеске и присталица краља Луја
VI од Француске. Фулк од Јерусалима крајем 1118. или почетко 1119. године, приступа Витезовима Храмовницима,
и склапа савез са Хенријем И,
када се његова ћерка удаје за
Хенријевог сина наследика Вилијама Аделина.
Већ 1120. године постаје велика помоћ Темпларима, и учествује у готово свим активностима тек основаног Реда.
Враћа се крајем 1121. године и даје велики доприност оснивању Реда у Француској као
Гроф Анжуја. Наредних осам
година, велики број племства
се прикључује новом Реду, што
пружа снажне темеље за период
који ће доћи.
Већ 1129. године спрема се
за повратак у Свету Земљу, где
1131. године постаје Краљ Јерусалима. Паралелно са његовом
пожртвованошћу у Француској,
Иг де Пајен са својом браћом
већ позиционирао Ред као незаобилазни фактор за готово сва
питања у Јерусалиму.
Умире у зору 13.11.1143. године, остављајући будућим витезовима Темпларима значајну
заоставштину.
Ред никада није заборавио на
велики допринос брата Краља
од Јерусалима, Грофа Анжуја
Фулка V.

Фреска из Сопоћана,
Kраљица Јелена

Грофов печат

Оно по чему га Србија треба
памтити је као претка Јелене
Анжујске, особе која је мењала
средњевековну Србију
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Број 3

Историјске
чињенице
Август 1241.
Краљ Луис IV обзнањује да ће посредовати као гарант договора између
краља Теобалда од Наваре, Грофа од
Шампање и Витезова Темплара, о
својини стеченој у Француској. Споразум је подразумевао да Витезо-

ви Темплари имају идентична права као и државни чиновници у овом
делу Француске. Овај договор није
био правоснажан док савет Витезова Темплара није потврдио одредбе
договора. Једна од одредби споразума подразумевала је да у случају кршења одредби сва имовина краља Наваре прелази у власништво Темплара.

20. Август
Данашњи дан је дан св. Бернара од Клервоа. У
многим историјским радовима се назива и “човеком 12тог века”. Његов рад је веома значајан
јер је написао дело Владавина Витезова Темплара (Rule of the Knights of the Temple), па је тиме
допринео Реду. Вредан сећања!

11. Август 1249.
Папа Иноћентије IV потврђује сву имовину
Темплара у области Камин (Cammin), на северу
Немачке.
Број 3
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Н

а основу Ватиканских записа
из 1302. године,
власништво Витезова Темплара
бројало је преко 350 земљишних поседа, од чега највише
на територији данашње Француске, Енглеске, Шпаније, Немачке.
Треба напоменути да су се два
поседа налазила и на територији данашње Србије.

Краљ Алфонсо II узима под
своју заштиту темпларску кућу
Boquineni.
Извор: Национални
Историјски Архив, Мадрид,
Шпанија, документ
бр. 146, стр. 129.
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Број 3

Историја Реда Витезова Темплара

Историјске
чињенице
Крајем септембра 1257. године Папа Александар IV потврђује донације великог броја
пољских племића Реду Витезова Темплара.
Извор: Универзитет у Берлину,
Историјски Архив - К1 Нр.131

Август 1230.

Августа 1230, Краљ Сицилије, Војвода Фредерик
потврђује донације свог племства Темпларима,
на основу захтева племства.
Фридрих II краљ Сицилије потврђује пловидбу
бродова Темплара и трговину без материјалне
надокнаде између Сицилије и Марсеја.

Велики Мајстор Реда Витезова Темплара Жак де Моле је
септембра 1307. године је именовао мајстора Темплара
Симона од Ленда у провинцији Арагон.
Извор: Архива Corona de Aragón, Барселона

Број 3
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Темплари
као банкари

П

осматрано из данашње перспективе,
“услуге“
које су Витезови
Темплари пружали европским владарима могу
се дефинисати као банкарске.
Међутим, поред зајмова владарима о којима се углавном пише
у свим текстовима везаним за
средњевековни ред, Темплари
су били гаранти уговора, обезбеђивали разна друга средства,
што би се данас третирало као
посредницима у трансакцијама.
Новац који је бивао депо-

нован код Витезова Темплара,
имао је гаранцију целог Реда,
био би депонован у трезору и
без дозволе власника није се
приступало новцу. За разлику
од данашњих банкарских услуга, код којих депоновани новац
поново иде у различите врсте
инвестиција.
Поред новца, трезор се користио и за чување драгоцености
како Реда, тако и за оне предмете за које су владари, свештенство или племићи платили за
њихово чување.
Такође, Ред је често био
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унајмљен да пренесе новац и
предмете до Свете Земље, при
чему је и та услуга имала своју
цену.
Паралеле између модерног
банкарства и рада логистичког дела средњовековног Реда
Темплара су бројне.
Сви остали верски Редови католичке цркве позајмљивали су новац, или друге услуге од Темплара. Тако постоје
Број 3

О

птужбе католичке цркве о савезништву Темплара
и муслимана су такође биле део манипулације у главној оптужници
за јерес. Дипломатски контакти
и међусобно је постојало, о томе
говоре извештаји осталих католичких редова.
Чињеница остаје да си готово
сви муслимански писци тог доба,
борбе између Темплара и муслимана, приказивали кроз Темпларе, довољно говори о опседнутости организацијом и храброшћу
Темплара. Зато су их често називали “Фантастичним ратницима
Христа“.
Пример за то је 4. јули 1187. године и пораз Војске Краљевине
Јерусалима, када је Саладин заробио бројно племство, али је
лично надгледао погубљење сваког Темплара и Хоспиталца.
Чињеница која остаје историчарима на разматрање говори да
Европа након 1314. године, није
више иста територија, и да су уз
све оптужбе Темплари бранили
Европу.

Копија молбе француског племића
за кредит из 1276. године

бројни споразуми Хоспиталаца и Темплара о транспорту за
потребе Реда и адекватној надок- нади, која није увек била
у новцу, већ понекад и у овлашћењима.
Пошто је камата забрањена у
хришћанству, морали су да се
изнађу други начини за покриће
трошкова кредита. Па је зависно од ситуације то било веома
различито. Углавном се у молби
Број 3

да се одобри кредит корисник
услуге обавезивао на неку надокнаду због услуге зајма.
У појединим случајевима, зајмови су били некретнине, у некима земљиште, а у појединим
плодови неке обрадиве површине. У одређеним случајевима
племићи су надокнаду за зајам
“плаћали“ слободним транзитом преко територијама под
њиховом контролом.

25

Саид Ташине - Битка код Хатина
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Архитектура Реда Темплара

Е

кспанзија зајмова је кренула од 1250. године, када се
бројно племство тадашње Европе задуживало код Витезова Темплара. Зајмови су
били од ратних, за потребе рата у Светој Земљи, до
чистих хирова тадашње
властеле.
Пошто је богатство почело нагло да се увећава,
као људи од вере Витезови Темплари су почели да улажу у бројне цркве, замкове и различите
задужбине. Тих година
само на Иберијском полуострву Темплари су подигли 14 утврђења, и 21 у
источној Европи.
У великој мери, иако су
донирали средства и новац за изградњу Темплари су користили “локални стил“ током градње.
Што значи да нису хтели да утичу и намећу свој
стил градње, већ су ангажовали локалне архитекте и зидаре за градњу.
Пратећи списак трошкова за храм у Лондону,
могу се пратити трошкови градње до 1308. године, односно годину дана
након масовног хапшења
Темплара.
Две најпознатије грађевине изграђене у стилу
темплара су Роселин Капела, и Црква Темплара
у Лондону. Стил градње
темплара се одликује у
кружној куполи, као што
је црква у Лондону.
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Број 3

Формиран Велики
Приорат Русије

Н

Подршка
Великом
Приорату
Русије од
стране
руководства
ВП Србије

а Великом Магистралном Већу у
Софији Приорат
Русије уздигнут је
у статус Великог
Приората уз сагласност и предлог Витезова Темплара Србије.
Формирање Великог Приората какав је руски под окриљем
Великог Приората Србије, показује размере поштовања нашег
Реда у међународним оквирима.
Управо јачањем међународних
позиција нашег Реда, на квалитетнији начин можемо лобирати за интересе Србије.

Број 3

На Великом
Магистралном Већу
у Софији Приорат
Русије уздигнут је
у статус Великог
Приората уз сагласност
и предлог Витезова
Темплара Србије.
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Темплари у Свету
Charitable activities of The Sovereign Military Order
Of the Temple of Jerusalem

ДОБРОВОЉНЕ АКТИВНОСТИ СУВЕРЕНОГ ВОЈНОГ
РЕДА ЈЕРУСАЛИМСКОГ ХРАМА

THE JERUSALEM MITE PROGRAM
The Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem
supports many charitable organizations across the nation
and throughout the world. This is achieved by annual
contributions from our membership and the significant
financial contributions from The Autonomous Grand Priory
of the United States of America (Our National Organization).
Donations to Support Maintenance of Holy Land Sites,
Hospitals, and Schools
The Franciscans in the Holy Land
The Anglican Diocese (to support St. George Cathedral and
School) in Jerusalem
The Greek Orthodox Patriarchate
The Armenian Patriarchate to maintain many of the Old
Quarter sites
The International Orthodox Christian Charities
Donations to Support Iraqi Christians at Risk

ЈЕРУСАЛИМ МИТЕ ПРОГРАМ
Суверени Војни Ред Јерусалимског Храма подржава
многе добротворне огранизације широм света. Ово је постигнуто рашличитим годишњим активностима наших
чланова Аутономног Великог Приората Сједињених Америчких Држава.
Донације за подршку одржавању болница и школа на
Светој Земљи.
Директном финансирању на Светој Земљи.
Англиканској Епархији (Подршка Катедрали св. Ђорђе,
као и подршка школи) у Јерусалиму.
Помоћ Грчкој Православној Патријаршији.
Помоћ Јерменској Патријаршији за одржавање различитих грађевинских локалитета од историјског значаја.
Помоћ Међународној Православној Добровољној Организацији.
Донације и подршка хришћанима у Ираку.

THE RAYMOND DAVIS FOUNDATION

REJMOND DEJVIS FONDACIJA

The Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem
primary charitable outreach is helping Christians at Risk,
particularly in the Holy Land. Early on it was decided that our
limited funds would be most effective if we were to focus on
helping with the education and health needs of the Christians
in the Holy Land.
Through tax deductible donations to the Gen
Raymond G. Davis Foundation, SMOTJ-GPUSA
has been able to provide assistance to schools such
as the Orthodox School for Girls in Bethany. For
a number of years, SMOTJ-GPUSA has provided
operational support and scholarships for students and
has maintained a strong working relationship with the
Headmistress and Sisters who run the school.

Suvereni Vojni Red Jerusalimskog Hrama као примарно
добровољна организација помаже Хришћанима у свим
ризичним подручијима, посебно у Светој Земљи. Примарно је одлучено да би наша помоћ бија најефикаснија
ако се директно улаже у образовање и здравствене потребе хришћана у Светој Земљи.
Кроз донацију генерала Рејмонд Дејвис Фондације, SMOTJ-GPUSA је подршку школама као што
је Православна Школа за девојке у Bethany. Током
низа година SMOTJ-GPUSA је обезбеђивала подршку и школарине за студенте, као и огромну подршку администрацији школе.
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Both the Jerusalem Mite and Raymond Davis Foundation
programs continue to work hard to meet the needs of
Christians at risk in the Holy Land through additional
projects such as:
 Healthcare.
 Hospitals and clinics supported or operated by the
Anglican Church, Roman Catholic Church, and Canon
Andrew White’s Foundation for Relief and Reconciliation
(FRRME) in Iraq.
 Housing.
 Construction of new apartments in Jericho, Nazareth and
Bethlehem for Christian families, built and subsidized by the
Franciscan Order.
 Education.
 Schools operated by the Anglican Church, the
Lutheran Church and the Latin (Roman Catholic)
Patriarch.
Vocational Training.
The Episcopal Technological and Vocational
Training Center (ETVTC) trains high school
students in technology and in hotel service and
management. 87% of its students have jobs or
college acceptances upon graduation,
 Refugee Relief,
 Clothing, water purification equipment, blankets
and food for Syrian Christian refugees in Jordan’s camps
are provided by the Lutherans.
Број 3

Оба програма и Јерусалим МИТЕ и Рејмонд Дејвис
Фондација у наредном периоду наставиће са програмом
помоћи хришћанима на Светој Земљи кроз пројекте који
подразумевају:
Здравстена нега.
Болнице и клинике подржане кроз помоћ хришћанским црквама различитих оријентација у Ираку.
Обезбеђивање стамбеног простора.
Изградњом нових стамбених јединица у Јериху, Назарету и Витлејему за хришћанске породице субвенционисане од стране Фрањевачког Реда.
Образовање.
Школе вођене од стране Англиканске и Лутеријанске
Цркве као и Римокатоличке Патријашије.
Стручно оспособљавање,
Техничко и практично усавршавање кроз
тренинг (ETVTC). Треба напоменути да 87%
студената који заврше ову врсту тренинга
имају посао у области туризма и услуга.
Помоћ мигрантима.
Помоћ Јорданском кампу за хришћанске
избеглице из Сирије.
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Промоција Реда

У

августу месецу у сарадњи са Радио Београдом 202, а у оквиру емисије „Широм
затворених очију“, представљен
је Велики Приорат Србије.
Циљ емисије је био да се широј јавности, на један интересантан начин представи наш
Ред: историја, иконографија,

тренутне активности како на
међународном тако и на унутрашњем плану. Слушаоци су имали прилику да се упознају са организацијом и њеним активним
учешћем у заштити културне
баштине на Косову и Метохији,
и уопште заштити Хришћана и
Хришћанских светиња свуда у
свету.

Учествовање наше организације у оваквој
емисији је само логичан след настојањима Реда
Витезова Темплара Србије, Великог Приората
Србије O.S.M.T.H., приближавања и упознавања
шире јавности о нашем патриотском деловању.
Емисију су реализовали испред Радија Београда 202, водитељ Марко Мирановић, а испред Реда
Витезова Темплара Србије, заменик Великог Секретара Брат Горан Бенић.
Комплетну емисију можете чути на нашем
сајту http://templari.org.rs
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Пожар у храму Христа
Спаса у Приштини

Н

епозната лица су
провалила у још
недовршени храм
Христа Спаса у
центру Приштине
и подметнула пожар. Приштински парох јереј Саша Митровић
утврдио је да је на металним
вратима пререзана једна шипка што је вандалима омогућило
да уђу у храм и подметну ватру.
Епископ Рашко-призренски
Теодосије најоштрије је осудио
овај инцидент указавши да је
он последица одбијања косовских власти и полиције да поставе сталну заштиту пред храмом Христа Спаса, који је више
пута до сада био изложен провалама и скрнављењу.
“Подметање ватре у објекту који припада Српској Православној Цркви у центру
Приштине, нажалост, показује
да наши црквени објекти нису
адекватно заштићени на КосоБрој 3

ву и Метохији. Већ два пута смо
постављали нова метална врата на недовршеном храму Христа Спаса и оба пута имали смо
провале, а овом приликом и
подметање ватре. Два пута смо
се до сада званично обраћали
косовском министру за унутрашње послове како би се пред
храмом поставио стални полицијски пункт и оба пута остали
смо без одговора.
Овакво неодговорно понашање наноси штету свима на
Косову и Метохији и не доприноси изградњи поверења.
Витезови Темплари Србије
након ангажовања око доношења Декларације о заштити културне баштине на КиМ и залагање за одбијање захтева за
пријем у УНЕСКО ће и у наредном периоду веома конкретним
активностима бранити православну културну баштину у
међународним круговима.
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Обрнова Храма Све

В

еома смо заинтересовани да помогнемо да се православна црква
Светог Саве, која
је изгорела за Васкрс у Њујорку, подигне из пепела и постане симбол развоја хришћанства
у Америци. Ускоро ћемо ступи-

ти у контакт са владиком источноамеричким Иринејом из
Њујорка и договорити се како
да, као заштитници хришћанства, заједно подигнемо нови
храм на Менхетну.
Саборна црква у Њујорку готово до темеља изгорела је првог маја ове године, после ва-
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скршње литургије. Иако је у
домаћим и америчким медијима
било различитих виђења узрока
пожара, званична верзија каже
да су паљевину изазвале неугашене свеће, паљене током дана у
храму. Дозу сумње у овај закључак изнео је патријарх Иринеј,
али и Стејт дипартмент, који је
Број 3

ветог Саве у С.А.Д.

затражио документацију о истрази. Упркос сумњама да иза
несреће стоји албанска мафија,
хрватски лоби, као и њујоршки
кругови мафије који су бацили
око на локацију, ови наводи до
данас нису потврђени.
Међународни ред витезова темплара (O.S.M.T.H.), који
Број 3

окупља заштитнике хришћанства из четрдесетак земаља света, има своје почасно место у
УН и НАТО. Прошле године
Врховни војни ред Јерусалимског храма из Србије, поднео је
Уједињеним нацијама и Унеску
посебну Декларацију о потреби
заштите хришћанске културе на
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Косову и Метохији.
Да бисмо реализовали пројекат на Косову и Метохији,
O.S.M.T.H. и Светско археолошко друштво из Енглеске обратиће се за дозволу и помоћ Влади Србије и Патријаршији СПЦ
у Београду.
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Европски дан
јеврејске културе
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вропски дан јеврејске културе одржава
се сваке године у месецу септембру.
B’nei B’rit, оснивач
манифестације, помаже да се
тог дана све јеврејске заједнице
у Европи представе окружењу и
покажу колико је јеврејска традиција и култура свеобухватни и саставни део Европског и
светског културног наслеђа.
Као и до сада, тако је било и

овог септембра, B’nei B’rit ложа
Србија у сарадњи са Савезом
јеврејских општина Србије и
Јеврејском општином Београд
организовали су 10. јубиларни пут свечани догађај за тај
празник јеврејских певачких
друштава на свету.
Овог септембра је одржан
заједнички концерт Јеврејског
камерног оркестра састављеног од професионалних музичара чланова јеврејске заједни-
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це Србије и њихових пријатеља
и Српско јеврејског певачког
друштва - “Браћа Барух“.
Да подсетимо, јеврејски камерни оркестар основан је 2012.
године под вођством професора Ладислава Мезеиа. Српско
јеврејско певачко друштво Браћа Барух, основала је 1879.
године Јеврејска општина Београд. Оно се сматра једним од
најстарих активних

Број 3

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,
Lucas-Meritor,
Wabco i Haldex

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

Број 3
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„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

