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Abstract: Гавни ци истраживања је приказ цркве у Марковцу, њених огомоа 
и свештеника. У рау је коришћена коминована метоа, хроноошка и тематска. 
Поре гавног историјског извора, Летописа Цркве марковачке, користиа су нам 
окумента Архива Срије и Пааначког архива, стручни часописи, итература 
и усмена казивања становника Марковца и њиховог свештеника, оца Миана 
Веичковића.
Key words: Марковац, црква рвнара, свештеници, Богороица, црква о тврог 
материјаа.

Марковац

Марковац, насее срењовековног порека, анас на јужном еу оп-
штине Веика Пана, увек је имао развијен црквени и уховни живот. 

Припаа Архијерејском намесништву веикопанском српске правосавне 
Епархије раничевске. Парохију марковачку чине сео Марковац и засеак 
Пиносава. Даке, ова парохија, као и већина остаих, оиа је име по њеном 
сеишту, сеу Марковцу. Њени парохијани воеи су своју цркву и пошто-
ваи свештенике. Поизаи су своје цркве, црквене омове и руге ојекте.

Срењовековно сео наазио се иже Морави. По истим именом, 
Марковац се први пут помиње у турском попису из 1476, каа је имао 22 
хришћанске куће. Заеежен је и у ефтеру из 1530. гоине. Он је почетком 
аустријске окупације северне Срије, у Најперговом попису из 1717. гоине, 
приказан као опустео насее.1 Вероватно је оновен већ гоину-ве посе 
Пожаревачког мира (1718). Наазио се на крајњем југу смееревског округа, 
поре речице Раче и границе са крагујевачким округом. Таа, о 1726, посе 
ујеињења Београске митропоије са Сремско-каровачком, Марковчани 
су припааи парохији попа Лазара, зајено са Лозовиком, Ливаицом (таа 
на месту анашњег Веиког Орашја), Паном и Лаповом. Црква се наазиа 
у Ливаици.2

1 Пантеић, Душан, „Попис пограничних нахија Срије посе Пожаревачког мира 1718. 
гоине“, Споменик САН (1948), 21.

2 Руварац, Димитрије, Митрополија београдска око 1735, Београ, 1905, 151–152; Пецињачки, 
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Турци су у новом рату поеии аустријску војску и повратии северну 
Срију, што је потврђено Београским миром 1739. гоине. Они су оно-
вии Смееревски санџак, вероватно већ сееће гоине, по ојавивању 
помиовања поуњеној и изегој раји. Преживее спахије вратие су се на 
своје тимаре и сеа, свакако и у Марковац.

Старо насее наазио се већим еом о оае Веике Мораве, на месту 
које се саа зове Лучице. Оно се зог попава померао на Виђиш, потом на 
Шиваре, а у време Кочиног рата (1788) на анашње место.3 Свештеник Ра-
омир Миошковић заеежио је преање а прве почетке сеа треа тра-
жити на анашњем потесу Горња Ливаа.4 Већ таа је враћен стари назив, 
Марковац.

У јесен 1782. гоине, у време припрема Аустрије за рат против Турске, 
њени шпијуни, прерушени у манастирске суге, иши су по северној Срији 
и скупаи војне поатке. Воии су их кауђери из Срије. Јозеф Митесер, 
који је путовао о Јагоине о Смеерева, описивао је сеа на Моравском 
путу, запано о Веике Мораве; приказао је Марковац при опису пута који 
је воио о Лапова о Аџиеговца (Старо Сео): „Пут о Лапова вои 7 ми-
нута кроз густо жуње о Мораве, која је на том месту широка само 60 кора-
ка, ае вои 15 минута широким путем кроз поа о Лепеничког потока… 
400 корака есно, ге се Рача и овај поток зајено уивају у Мораву, наази 
се јеан мин за мевење. Дае кроз шуму са високим стаима 7 минута, 
преко реке Раче. Сеам минута кроз шуму која ојекује, оаке се оваја јеан 
пут ево кроз ининиран терен и најза преко узвишице за Пану и кои-
ко је аеко ои него онај за Аџиеговац, затим 50 минута кроз шуму… о 
Аџиеговца.“5 Треа рећи а је он пешачио просечно јеан киометар есет 
минута, што је оста рзо. И на приоженој карти вии се а се у оно вре-
ме Марковац наазио на острву, између Раче и Веике Мораве. На жаост, 
Митесер није ао поатке о српским огомоама у овом крају, којих је ио, 
угавном о рвана и тапи.

Марковац се помиње и у рату Коче Анђековића против Турака, каа је 
Брановачки са својим фрајкорцима ошао у Марковац и затекао у његовој 
окоини веики зег из 20 сеа.6 Посе пораза ко Баточине, Коча и Бра-
новачки сконии су се у Марковац, оаке су са харамашом Антоном 
Костићем повеи зег у Аустрију. Марковчани су преши Дунав ковинском 
скеом 23. јуна 1788. гоине и потом насеии оижња сеа.

Сретен, „Попис таксиа венчаних у Београској митропоији 1724. гоине“, Godišnjak 
grada Beograda 15, 313–324.

3 Гавриовић, Миивој, Смедеревско поморавље, Нови Са, 1930, 57.
4 Миошковић, Раомир, ична комуникација.
5 Пантеић, Душан, „Ухођење Срије пре Кочину крајину“, Глас СКА (1953), 153; Пантеић, 

Душан, „Војно-географски описи Срије пре Кочину крајину о 1783. и 1784. г.“, Споменик 
СКА LXXXII (1936).

6 Пантеић, Душан, „Кочина крајина“, СКА LXXV (1980), 32.
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Посе Свиштовског мира (1791) у сеа су се вратие турске спахије. По-
вратком емиграната она се онавају, међу њима и Марковац. Затим масовно 
оазе осееници са Косова, из Црне Горе и старе Срије, тако а је Мар-
ковац већ 1818. гоине имао 118 омова. Број кућа је непрекино растао, те 
је почетком треће еценије XX века стекао усов за статус варошице.

Прва марковачка црква, рвнара, изграђена је на простору анашње порте, 
вероватно крајем прве вае кнеза Миоша Ореновића, гоину-ве посе 
оијања првог хатишерифа (1830). Раније су се Марковчани сужии ста-
ром црквом у Лапову, рвнаром, која је саграђена 1827. гоине, маа се пет 
гоина раније помиње аповачки свештеник Лаза (Лазар Срановић), кога 
су Смееревци тражии за свог свештеника. Стара црква рвнара сужиа 
је својој намени о 16. маја 1910, каа је у њој осужена посења итургија. 
На истом месту поигнута је нова црква, посвећена Препооној матери Па-
раскеви (Трнова Петка). Ова црква помиње се у извештају нахијског кнеза 
Симе Раојковића, тј. у писму о 23. октора 1832. гоине које је упутио кнезу 
Миошу Ореновићу.7

Свештеници

Према Летопису Цркве марковачке, марковачку парохију су првоит-
но опсуживаи јеромонаси из Миковог манастира, потом свештеници 
из Лапова, све о 1830. гоине. Први марковачки парох ио је Константин 
Богојевић, роом из сусеног Свиајнца. Рукопоожио га је еограски ми-
тропоит Антим у Виину (1828–1830). На марковачкој парохији наазимо 
га у време пописа за Арачки тефтер из 1831. гоине.8 И Попис свештенства и 
монаштва у Срији из 1836. гоине затиче га у Марковцу.9 Он је јено време 
сужио и у Лаповачкој цркви. У Марковцу је остао све о своје смрти, 1849. 
Познато је а је његов син Миосав (рођен 1822. гоине) ио свештеник у 
Свиајнцу (1841–1884).

Посе краткотрајног опсуживања аповачког пароха Стојаина Васића, 
на марковачку парохију ошао је Јован Јовица Маринковић, рођен у Ми-
ошеву ко Брзана. Јован је умро у Марковцу 28. јануара 1862, у 39. гоини 
живота, вероватно о куге ии коере. Сахрањен је ко јужног зиа Марко-
вачке цркве.10

Петар, рат попа Јована, умро је исте гоине, 18. феруара, у 21. гоини 
живота. Сахрањен је поре рата.

Отац Симеон Михајовић, четврти марковачки свештеник, ошао је на 
ову парохију посе смрти о. Јована, почетком 1862. гоине. Роом је из Ра-
тара. Основну шкоу је завршио у Хасан-Пашиној Паанци (Смееревска 
7 Миановић, Драгоу, Станковић, Миан, Лапово, Месна зајеница, Лапово, 1991, 256–

260; АС, КК–XVII–552.
8 АС, ЗТ–578, Марковац.
9 АС, Државни савет, 196/1837, 61–63.
10 Летопис Цркве марковачке, 13; Нагрони споменик у црквеној порти.
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Паанка). Према списку ученика ове шкое о 2. августа 1838. гоине, он је 
као ученик трећег разреа (псатирац) имао 16 гоина, ио „орог стања“ 
као Михајов син. Учите Стојаин Димитријевић записао је и а Симеон 

„оро сеи наставу 3½ гоине.“11 Значи, Симеон је рођен 1822. гоине, а у 
шкоу је пошао 1. маја 1835. Као псатирац, он је изучавао псаме, тј. псатир.

Симеон — Сима је посе завршене огосовије сужовао као пааначко-
воички парох. Други пааначки парох ио је Аекса Раовановић, свеште-
ник прве парохије.

Свештеник Симеон ио је о краја 1854. гоине у сукоу са општинском 
вашћу, угавном зог његове есправно поигнуте механе са кућом у старој 
чаршији. Посе оуке Државног савета, он је морао а премести овај ојекат 
у нову чаршију, зајено са још некоико васника механа и кућа (феруар 
1856).12 Посе ројних сукоа, суђења и жаи, оро му је ошао премештај 
у нову, мирну сеоску среину. У Марковцу га је затекао Попис становништ-
ва и имовине о 28. септемра 1863. гоине. Пописна комисија је заеежиа 
његово омаћинство по реним ројем 2.

Г. Симеон Михајовић, свештеник, 41 гоина живота, жена Јована (40), сино-
ви Петар (11) и Сава (3) и кћи Марија (19). Имање: нема. Месечни прихо о 
парохије и прихоа 20 таира.13

Крајем Симеонове суже у Марковцу, 10. септемра 1869, почео је његов 
суко са среским начеником Миојком Дуњићем, који га је вређао и опту-
живао а је акохоичар и нераник. Дуњић је сеећег ана сазвао општи-
наре у намери а промени место грађења цркве. Нареио је кмету Марјану 
Драгићу а пароху оузме кућу, покон о општине, тј. сеа.14 Дуњић је сме-
њен већ нарене гоине, зог његових честих сукоа са мештанима и зог 
примања мита.

Посе оаска о. Симеона Михајовића, марковачку парохију је кратко 
опсуживао новоаџиеговачки свештеник Ананије Божић (1870), роом из 
Јарушица (сео између Раче и Топое). Ананије је умро у Новом Аџиеговцу 
(Ново Сео), а сахрањен је у Доњој Рачи.15

Марковачка црква је зиана у време свештеника Аћима Иића, најстари-
јег етета проте Аранђеа. Рођен је 8. септемра 1846. у Ореовици. Основну 
шкоу је завршио у роном сеу, гимназију и огосовију у Београу. Током 
шкоовања ио је оичан ђак. У Богосовији ио је и неени појац. Писао 
је и еежио певања, јер је таа ио веома мао писаних књига. По завр-
шетку огосовије, сужовао је неко време као учите у Ракинцу (анашње 
Симићево). Оженио са Миевом, ћерком свештеника Аексе Ивковића из 
Липа ко Смеерева и запопио (1868). Најпре је ио капеан ко свог оца у 

11 АС, Министарство просвете, 40/1838.
12 АС, Министарство унутрашњих еа, I, 126/1856.
13 АС, Министарство финансија, Пописна књига, 188/1863.
14 Перуничић, Бранко, Насеље и град Смедерево, Скупштина општине, Смеерево, 1977, 80.
15 Маринковић, Миивој, Ново Сео, ична комуникација.
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Ореовици. Посе гоину и по ана оио је марковачку парохију, ге се по-
казао као оичан омаћин и свештеник. Након 15 гоина суже у овом 
сеу прешао је у Свиајнац (1885), ге је сужовао све о своје смрти (1904).16

Ваимир Иић, семи марковачки свештеник, рођен је 29. августа 1860. 
гоине у Пирковцу ко Свига, у пороици пирковачког свештеника Марка. 
Завршио је по четири разреа основне шкое и гимназије и огосовију у Бе-
ограу (1881). Прво је сужовао као учите у Рајцу ко Неготина (1. август 
1881 – 22. апри 1882). Рукопоожен је у чин ђакона у Београу, у приворној 
капеи старе Митропоије св. Симеона Мироточивог (23. апри 1882), а по-
се ва ана за презвитера у паиуској Цркви Св. јеванђеисте Марка. 
Исте гоине оженио се Даницом, ћерком трговца Петра Марковића из Ву-
ковара. Изроии су сеам синова и ве ћерке.

О. Ваимир, интерниран о аустроугарске окупаторске васти, провео 
је три гоине у зогасном огору Нежиеру. Посе рата, у ецемру 1918. 
гоине, вратио се на своју парохију. Био је активан у свештеничком уру-
жењу. Оикован је црвеним појасом, Ореном Светог Саве трећег реа, 
протојерејском камиавком и чином протојереја о патријарха Димитрија 
(1932) и напрсним крстом. Пензионисан је 25. ецемра 1935. гоине као про-
тојереј ставрофор. Умро је 13. новемра 1945. гоине у свом ому у Марковцу. 
Сахрањен је на марковачком гроу.

Према причању мештана, о. Ваа је ио срењег раста, пунији, ћеав и 
темпераментан. Имао је свој виногра на ру.17

У првим посератним гоинама управа цркве и о. Ваа наавии су 
нова звона, пошто су ранија онеи окупаторски војници, и помоги су 
изгрању Споменика погинуим Марковчанима у осооиачким ратови-
ма (1912–1918).18

У време раничевског епископа р Јована Иића, 1932. гоине, према ре-
организацији Српске правосавне цркве, овој епархији је припојено Смее-
ревско протопрезвитерство, тј. смееревски и веикоорашки срез, на евој 
оаи Веике Мораве. О таа је Архијерејско намесништво веикоорашко 
имао есет црквених општина, међу њима и марковачку, са ве парохије.19 
Ова црквена општина оразована је на првим црквено-општинским изо-
рима исте гоине. О. Ваимир ио је на првој парохији о 1938. гоине, 
а његов сапарох Лав Досејек, руски емигрант, на ругој парохији 1937. и 
1938. гоине. Потом су на ругој парохији сужоваи Никоа Апостоовић 
(1938–1941), Срећко Никоић (1941–1952) и Михаио Вуковић (1952–1955). На 
првој парохији су током немачке окупације ии Тома Павичић (1941–1943) 
и Бошко Босанац (1943–1945).

16 Аутобиографија Аранђела Илића, Ореовица, 1902; Летопис Цркве марковачке, 16.
17 Летопис Цркве марковачке, 18–20.
18 Архив СЦГ, ф. 69, к. 80.
19 Браничевски весник I (1932–1933), 17.
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Михаио Вуковић, рођен 16. октора 1908. гоине у Лушцу ко Берана 
(Црна Гора), завршио је гимназију у роном месту, огосовију на Цетињу и 
ве гоине Фиозофског факутета у Београу. Рукопоожен је у чин ђакона 
и презвитера 1934. гоине у Сремским Каровцима о епископа раничевског 
Венијамина. Оикован је црвеним појасом 1940. гоине и протојерејским 
чином 1961. гоине. Сужовао је у Сигема, Шкуару, Берану (намесник), Ра-
кинцу (о 1945), Марковцу и Веикој Пани (о 31. ецемра 1954. о 1974). 
Умро је 28. јуа 1986. гоине.20

Раомир Чеомира Миошковић, рођен 21. октора 1919. гоине у Мар-
ковцу, учио је основну шкоу у роном сеу, нижу гимназију и огосовију 
у Сремским Каровцима (завршио у Београу) и завршио стуије на Тео-
ошком факутету у Београу (1951). Рукопоожен је у чин ђакона 10. марта 
1945. гоине, у чин презвитера 12. јуа исте гоине, а у чин протојереја на 
просави стогоишњице цркве у Марковцу, о епископа раничевског Хри-
зостома (12. август 1972). Он је пуних 40 гоина сужовао у Марковцу, све 
о пензионисања, 1985. гоине.21 Оикован је црвеним појасом (1959). Он 
је у време ојавивања Шематизма Епархије раничевске (1972) имао 776 
парохијанских омова.22

Протојереј ставрофор Душан Митошевић записао је а се о. Раомир 
оикује посеном ревношћу у сужи. Истицао се ширењем вере у нароу, 
орим проповеима и орим оносом према парохијанима. Активно је 
сарађивао са својом црквеном општином. Његовим заагањем поигнут је 
парохијски ом у порти (1952), ограђена порта (1956), изграђена веика уаз-
на капија, оновена и иконописана црква. Као пензионер, сужио је јено 
време у манастиру Покајници и често у Марковачкој цркви. Умро је 2. но-
вемра 2009. гоине.

Након што је о. Раомир отишао у пензију, 5. септемра 1985. гоине, на 
марковачку парохију ошао је о. Јовица Виоја Миошевић, рођен 9. ецем-
ра 1945. гоине у Новом Сеу. Посе завршене осмогоишње шкое у ро-
ном сеу, завршио је петоразрену огосовију у Сремским Каровцима, у 
првој генерацији оновене старе огосовије (27. јун 1967). Посе сужења 
војног рока у Никшићу рукопоожен је у чин ђакона 4. октора 1970. у Дру-
говцу ко Коара, а у чин свештеника посе нееу ана у Кеновнику ко 
Пожаревца о ваике Хризостома. О. Јовица је као парох сужио Богу и на-
роу у Коарима (1970–1985), Марковцу (1985 – 23. октоар 1993), Свиајнцу 
(25. октоар 1993 – 1. септемар 1995), Новом Сеу (о 28. октоар 1996), по-
том је живео у Паризу и Канаи и вратио се у Ново Сео. Гоине 1993. оио 
је чин протојереја. Пензионисан је 13. маја 1997. гоине.23

20 Досијеа свештеника, Епархија раничевска.
21 Летопис Цркве марковачке, 3; Миошковић, Раомир, ична комуникација.
22 Шематизам Епархије браничевске, Пожаревац, 1972, 45.
23 Летопис Цркве марковачке.
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О. Јовица је с мештанима завршио ом, који је освећен 29. августа 1993. 
гоине.

О. Миан Луке Веичковић, роом из Доње Горевнице (1971, Мрчајевци, 
ко Чачка). Посе завршене огосовије у Призрену најпре је ио парохијски 
ђакон у Врњачкој Бањи (жичка епархија, септемар 1992 – август 1993), потом 
га је ваика Сава рукопоожио у чин свештеника, а посе 45 ана поставио 
га је за марковачког пароха. Примопреаја је извршена 23. октора 1993. го-
ине између о. Јовице и о. Миана, у присуству архијерејског намесника о. 
Драгоуа Дончића, протојереја.24

Марковачка црква је у време веиког поста 1996. гоине очекаа ваику 
Игнатија и свештенике Ресавског намесништва који су оши на исповест 
и ратски састанак.25

Гоине 1999. сазиана је епа чесма са етњиковцем у црквеној порти, ис-
пре цркве. Потом су се ређаи огађаји, угавном везани за изгрању нове 
цркве.

Марковачке цркве

Током посења ва века у Марковцу су на истом месту наизменично 
постојае четири цркве. Прве ве ие су рвнаре, саграђене о рвета, као 
већина таашњих огомоа у Срији. Прва црква, вероватно саграђена 1830. 
гоине, наазиа се у изини сеа, које се касније померио на запа. По-
што је она пропаа, Марковчани су почетком септемра 1870. гоине изгра-
ии нову цркву рвнару, у време свештеника Аћима Иића из Ореовице. 
Међутим, руга црква је трајаа само ве гоине.26

Црква Рожества Пресвете Богороице у Марковцу ве гоине је грађена 
о тврог материјаа. Освећена је 8. септемра 1872. гоине, на ан Мае 
Госпојине, о стране митропоита Михаиа. Цркву су зиаи Антоније и 
Деспот, раћа Раноужани.27 Завичајни историчар Миивој Гавриовић на-
писао је некоико реченица о изграњи и изгеу цркве:

У скровитом месту, ае о пута, поигнута је црква 1872. гоине у визан-
тијском стиу. Јеина црква у читавом крају која има криа. Са уазне стране 
есно и ево има проужења за пет-шест метара. Ту су крстионице.28

На јужном еу цркве, при уазу у цркву са еве стране триесетак цен-
тиметара о темеа, поставена је камена поча с натписом:

„У 1872. гоини цркву Рожества Богороице правиа је општина марко-
вачка, по ваом кнеза Миана М. Ореновића IV, освешта митропоит 

24 Н. д., 1993; Веичковић, Миан, ична комуникација.
25 Летопис Цркве марковачке, 1996.
26 Митропоит Михаио, Српска православна црква у Кнежевини Србији, Београ, 1874, 

19.
27 Рани Луг је на Косову. Летопис Цркве марковачке, 14.
28 Гавриовић, Миивој, Смедеревско поморавље, Нови Са, 1930, 55.
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Михаио. Зиаи су Антоније и Деспот Затановићи, Раноужани.“29 Данас 
је натпис оро сачуван и читив.

Марковачка црква, поигнута у српско-византијском стиу са примеса-
ма српско-моравске шкое, иа је веома епа и веика грађевина, јена о 
најепших у Епархији раничевској. Њене размере ие су: ужина 20 м, ши-
рина 5,5 м, висина 16,5 м, еина зиова 1 м. Даке, зиови цркве ии су 
масивни, са војим вокриним вратима, веиким на уазу, тј. на запау, и 
маим на северној страни.30

Црква је иа поеена на припрату, ађу и отар. Првоитно је имаа 
трем, који је касније зазиђивањем претворен у припрату. Изна ађе цркве са 
отаром, у виу азиике, узиже се торак у оику пирамие која се претва-
ра у осмоугаону пирамиу високу 5 м. Куе, високо 2,5 м, имао је опту са 
крстом, високим 1 м. У наосу цркве истицаа су се три стуа, појачања зио-
ва. Певнице су ие смештене у посеним нишама у зиу, између посењих 
стуова са ое стране. Споне фасае нису имае екоративне еементе. На 
северној и јужној страни ио је по пет прозора, на припрати пет и на зво-
нику по јеан на свакој страни (8). Црква је имаа простран и светао отар. 
Кров је ио покривен имом, премазаним масном ојом.

Треа рећи а се црква о 1924. гоине сужиа антимисом из 1743. гои-
не, који је 1776. осветио темишварски епископ Мојсије.31

Наум Анрић је живописао унутрашње зиове. Ликови светих еванђеи-
ста са њиховим симоима наазии су се на поима између импровизо-
ваних стуова. Између јеванђеиста на своу приказан је Госпо Саваот 
окружен херувимима.

Иконостас из 1925. гоине, купен у новосаској трговини утвари Нико-
е Ивковића, није имао значајну уметничку вреност. Имао је ве зоне и 18 
икона, сикане уаним ојама. Поре ових икона, у цркви су се наазие три 
иконе, сикане темперама на асци, из времена кнеза Миоша Ореновића: 
св. Никоа, св. Богороица са Христом и Исус Христос Пантократор.32

Миивој Гавриовић кратко је описао иконостас: „Црква је у вееепом 
иконостасу, по зиовима сике светаца. Свако је место попуњено. Тај ра је 
вршио 1926. гоине јеан руски иконописац. Утисак је савршен.“33

Нажаост, марковачка црква, јена о најепших у Епархији раничевској, 
срушена је зог оштећења о веике ваге, настае у време аустроугарске 
окупације, каа је непријате претворио цркву у коњушницу.

29 Камена поча је о црвенкастог мермера.
30 Миошковић, Раомир, ична комуникација.
31 Исто.
32 Исто.
33 Гавриовић, Миивој, Смедеревско поморавље, Нови Са, 1930, 55.
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Изграња нове цркве трајаа је кратко, само три гоине (1999–2002), у теш-
ким гоинама, захваујући заагању месног пароха о. Миана Веичковића, 
његовим парохијанима и општинској васти.

Летописац је заеежио почетак грање цркве:
Божјом воом, ана Госпоњег 29. јуа 1999. г. почеи смо са копањем темеа 
нове цркве Рођења Пресвете Богороице у Марковцу, на окацији старе цркве, 
јер се рзо шириа вага по зиовима. Иејни и гавни пројекат ураио је Ра-
осав Прокић, свештенички син, роом из крагујевачког Ресника, а раио 
је у Завоу за заштиту споменика кутуре у Крагујевцу. Раио је пројекте за 
Епархију шумаијску.
Оучии смо се за грађевинску фирму „Први мај“ из Лапова, зог њене по-
воне и реане понуе.34

По агосову епископа р Игнатија започеа је изграња цркве. Доре 
циге су очишћене и припремене за зиање. Литургија је сужена у новој 
црквеној саи. Дневно је раио 10 о 20 уи. Мештани су оносии пиво 
и сокове за ранике.

Црква је организоваа веику просаву повоом освећења темеа нове 
цркве и повее о ваике Игнатија (30. август 2001). Ваика је оржао и 
пригону пропове о изграњи нових цркава, потреи црквено-итургијског 
саирања и зајеништва свих нас у црквеном животу и извођењу веронау-
ке у српским шкоама. На итургији су сасуживаи архијерејски намес-
ници и свештеници: о. Душан Симин, о. Драгоу Дончић, о. р Раомир 
Миошевић (протојереј ставрофор, старешина Смееревске цркве), о. О-
рен Стојановић, о. Савоу Стокић, о. Савиша Јовановић, о. Аранђе Раја 
Даниовић и о. Ваисав Крупежевић. Међу ројним гостима ии су архи-
текта Раосав Прокић, преставници грађевинског преузећа „Хипекс“ из 
Смеерева, извођачи раова Сооан Миираг и Драган Јевтић, мајстори 
и раници са својим шефом Зораном Шојићем, пресеник Скупштине оп-
штине Веика Пана Горан Раковац и секретар СО Боа Спасић.35

Купое и груи грађевински раови завршени су у марту 2002. гоине, 
пре Маенце. Исте гоине, 26. септемра 2002, ваика Игнатије осветио 
је нове крстове и звона. Црквени прозори израђени су о еог вештачког 
мевеног камена и еог цемента. Црква је компетно завршена крајем 2002. 
гоине. Богосужење је почео на Богојавење, 19. јануара 2003. гоине, каа 
је први пут унесен свети антиминс у цркву и осужена прва света итургија. 
Исте гоине покривене су све купое, јена веика и четири мае, коцкаста 
постоа и венци — учни на три купое. Поставена је и изоација на свим 
покривеним површинама. Почеи су и украсни раови на споној фасаи.

Током 2004. и 2005. гоине завршено је унутрашње материсање цркве, 
поставење пооге за иконописање и покривање акарним имом. Потом 

34 Летопис Цркве марковачке, 94.
35 Н. д., 98.
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је 2006. урађено поно грејање, поови с поарним гранитом, покривање 
купое звоника и коцкастог постоа ит.

Поно грејање је поставио Љуиша Марковић, отац некаашњег марко-
вачког огосова Аексанра Марковића. Потом се приступио етонирању, 
поставању почица и ораи стуова. Нова врата на цркви, покон о па-
рохијана Дракчета Миосавевића, имара, поставена су пре Васкрс.36

Црква је изграђена захваујући веиком озиву парохијана из Марковца, 
Скупштине општине и Јавног преузећа Веика Пана. Наро је авао и при-
ог у грађевинском материјау, угавном васници стоваришта. Донатори су 
аваи новчани приог за куповину крстова и звона. Веики поиеј, устер, 
са 120 сијаица, покон је Перунике Миаиновић из Пиносаве.

Гоине 2006. урађен је и свети престо — часна трпеза на отару. Доњу сто-
пу, постое, гавни сту и почу на кружном амвону ураио је марковачки 
каменорезац Неојша Станојковић. Горњу, веику почу на Светој трпези и 
ва веика стуа са постоима и капитеима ао је и монтирао руги мар-
ковачки каменорезац Стојанче Никоић. Исте гоине, 13. августа, у новој 
цркви су венчани огосов и вероучите Раомир Јанковић и професорка 
Зорица Мићковић.37

Сееће, 2007. гоине урађена је камена фасаа у оњим зонама цркве и 
завршен звоник. Потом је завршена фасаа јужне и источне стране цркве 
(2008).

Ваичански трон, урађен у уорезу о храстовом рвету, ео је Петра 
Фииповића из Жаара, који је израио и иконостас и ентеријер за цеива-
онице. О. Томисав Живановић из Крњева ураио је певницу и трон. Ве-
ика врата између припрате и наоса иа су онација Зорана и Мироуа 
Петровића.

Иконе на иконостасу, разноврсне и кваитетне, насикаа је Катари-
на, ћерка аутора иностаса. На горњем еу иконостаса наазе се иконе: Ва-
скрсење, апостои Марко, Матеј, Петар, Јован, Лука и Паве; потом су оне 
поређане о севера ка југу: Св. Никоа, Св. Васиије Веики, Св. Богороица, 
Св. Исус Христос, Св. Јован Крстите, Св. Григорије Богосов. На царским 
верима наази се икона Баговести (Св. арх. Гаврио и Св. Богороица), а 
на северним вратима икона Св. арх. Михаио и на јужним вратима икона 
Св. архиђакона Стефан.38

На празник Светог пророка Иије, 2. августа 2009. гоине, ваика Игна-
тије је осветио нову цркву, посвећену Рођењу Пресвете Богороице. Он је у 
току свете итургије оиковао марковачког пароха о. Миана Веичковића 
чином протојереја и оеио ктиторске грамате истакнутим приожницима 

36 Н. д., 100–113.
37 Н. д., 2006.
38 Веичковић Миан, ична комуникација.
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нове цркве.39 Светој итиргији сасуживаи су о. Душан Симин, о. Драгоу 
Дончић, о. Маен Симоновић, о. Зоран Тирнанић, о. Љуисав Сокоов, о. 
Аранђе Даниовић, о. Сооан Аврамовић, о. Савоу Стокић, о. Томис-
ав Живановић, о. Аексанар из Сриња, протођакон Прераг Рааковић, 
ђакони, јеан ипођакон и ва чтеца из Свиајнца. На просави су присуство-
ваи и многи мештани, гости, преставници општине и мајстори.40

Већ током 2010. гоине у новој цркви су просавени наши веики праз-
ници: Божић, Свети Сава, Св. Атанасије Веики (31. јануар, занатска сава), 
Васкрсење Христово, заветина Маи Спасован и руги. Реовно се сужи 
Света итургија.

Црквена општина

Марковац је увек ио искучиво правосавна среина. Сео је воео 
своју цркву и поштовао свештенике. Оно је раније са ве парохије при-
паао ресавском архијерејском намесништву. Данас парохија Марковац 
са Пиносавом, која припаа веикопанском намесништву, има 800 право-
савних омова. Треа рећи а је сто кућа затворено јер омаћини рае у 
ругим ржавама.

Раније, пре оношења Црквеног устава (1931), посовима материјане при-
рое управаи су парохијски свештеници уз помоћ црквених тутора.41 Пре-
ма црквеној окументацији, о 1921. о 1932, на поожају црквених тутора 
смењиваи су се Драга Миић, Живота Мишковић, Живота Петковић и 
Максим Којаиновић.

На првим црквено-општинским изорима (1932) оразована је црквена 
општина у Марковцу. О таа је промењено есетак њених пресеника, 
међу њима Ваимир Бојић, Раосав Бојић и Раисав Миаиновић. Први 
агајници ии су Драгоу Бркић, Живота Мишковић и Живота Доцић.

Црквена општина имаа је изарани општински савет и управни о-
ор. Она је зајено са месним свештеником решаваа сва значајна црквена 
питања. Наарочито су ие активне управе прииком онавања старе и 
поизања нове цркве, изграње парохијског ома и ругих црквених ојеката.

* * *

Марковац је ао есетак свештеника и ђакона, које смо наројаи хроно-
ошким реом.

Којаин Миутиновић, умро је ма.
Раомир Чеомира Миошковић, свештеник у роном сеу Марковцу 

(1945–1985).
39 Браничевски весник 1–2 (2009–2010), 77.
40 Летопис Цркве марковачке, 2009.
41 Миошевић, Раомир, Српска православна Епархија браничевска, Шематизам, Епархија 

раничевска, Пожаревац, 2003, 50.
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Миан Бркић, завршио огосовију у Битоу, свештеник у Свиајнцу и 
Старом Сеу 1931–1937, осеио се у Мивоки (САД). Протојереј ставрофор. 
Умро је 1974. гоине.

Драгомир Боривоја Стојановић, Нонић, парох у Рарову, Сакуама и 
Црепаји, ге је оио чин протојереја. Рођен је 1933. гоине. Пензионер у 
Црепаји.42

Раомир Петра Поповић, рођен 1935. гоине. Био је оичан појац и 
протојереј. Његова прва парохија иа је Симићево. Потом се пресеио у 
Епархију анатску. Сужио је у Ченти и Опову. Умро је 15. маја 2009. гоине.

Михајо Ратомира Нешић — Ерић, рођен 1950. гоине, ио је свештеник 
у Прахову, Неготину, Зајечару и Јауковцу, аке, у Епархији тимочкој. Раш-
чинио га је епископ тимочки Јустин зог неоаска на ругу парохију, по по-
треи суже. Вози камион као превозник и живи у Јауковцу.

Томисав Наумовић, завршио ва ии три разреа огосовије у Призре-
ну. Напустио је шкоу и није се рукопоожио.

Раомир Савише Јанковић, рођен 1978. гоине, завршио је огосовију у 
Београу. Данас је ђакон у Веикој Пани.

Аексанар Љуише Марковић, рођен 1981. гоине, завршио је огосовију 
на Цетињу и Теоошки институт у Београу. Он је ђакон о 2005, а свеште-
ник у Стрмостену о 2011. гоине.

* * *

Богомоачки покрет, тзв. „покрет поожних“, појавио се у Марков-
цу након саора ко старе цркве у Крњеву на ан Светог пророка Иије 
1920. гоине. Припаници марковачког ратства ии су: Петар Станимира 
Петровић (1906–1989, агајник Црквеног оора, појац за певницом, пре-
сеник огомоачког ратства), Драгоу Мишковић, Драгоу Катић, Ми-
ева Јанковић, Ђока Мишковић, Ваисав Јавтић, аа Сеена Јанковић, 
Савко Доцић, Сооан Митровић и руги.

Марковачки огомоци савии су Нееу свих светих (нееа по Духо-
вима). Међу гостима ии су о. Васиије (игуман Покајнице), о. Паве из Гра-
чанице ко крагујевачког Никшића, чанови Црквеног певачког руштва из 
Крагујевца, о. Гаврио (игуман Раетинца), монаси из Копорина, Миковог 
манастира, Манасије и ругих манастира, огомоци из оконих места и 
руги.

Богомоци из Марковца, угавном чанови њиховог хора, путоваи су 
по оконим местима, гостоваи ко огомоаца у Рачи, Крњеву, Лапову и 
Кушиеву. Учествоваи су и на веиким огомоачким саорима, у Крњеву 
и Крагујевцу.43

42 Поповић, Драгомир, Марковац, ична комуникација.
43 Петровић, Мироу, Марковац, ична комуникација.
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* * *

Црквено-певачко руштво у Марковцу основано је 1895. гоине. Међутим, 
оно је прекинуо ра крајем треће еценије XX века пошто није имао спо-
соног хоровођу.44 Друштво је оновено у првим посератним гоинама, 
по руковоством хоровође Животе Жике Максима Поповића (1922–2007). 
Поре њега, певаи су и његов рат Мића Поповић, Љупче Пешић, Драга 
Манојовић, Мие Спасић, Мика Ђурић и руги. Певању су их учии свеш-
теници. Певаи су у цркви, на огомоачким скуповима и сахранама.

* * *

Марковац има јено грое, поре пута према Лапову, оро уређено. Оно 
се постепено шири ка запау и северу. Гроови умрих верника оеежавају 
се крстом, често и нагроним споменицима.

На источној страни гроа наази се споменик изгинуим српским, не-
мачким и аустроугарским војницима и официрима у орама у окоини 
Марковца 1918. гоине. Споменик, у оику коцке, поиго је јено немачко 
руштво. Натпис је на српском и немачком језику. Још јеан такав споменик 
наази се на еограском Кошутњаку, који је поигао немачки фемарша 
Макензен раниоцима Београа.

* * *

На крају, може се рећи а је марковачка црква, посвећена Рођењу Пресве-
те Богороице, имаа урну прошост. Четири пута је грађена на истом ме-
сту, ва пута о рвета и ва пута о тврог материјаа. Њени свештеници 
уживаи су веики уге у сеу и рао примани у омове. Данас о. Миан 
Веичковић, врени парох, најзасужнији човек за изгрању нове цркве, су-
жи у Марковцу Богу и нароу.

Извори:

Архив Срије (АС): Зирка тефтера, Државни савет, Министарство просвете, 
Министарство унутрашњих еа и Министарство финансија.

Архив Срије и Црне Горе, ф. 69.
Аутобиографија Аранђела Илића, Ореовица, 1902.
Досијеи свештеника, Епархија раничевска.
Летопис Цркве марковачке.
Нагрони споменици у црквеној порти и на гроу.

44 Гавриовић, Миивој, Смедеревско поморавље, Нови Са, 1930, 55.
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Приог:

Прослава стогодишњице освећења Марковачке цркве (1972)

Литургија приликом освећења нове цркве
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Darko Ivanović
High school, Velika Plana

Church in Markovac

The very first churches in Markovac, a southern village in Velika Plana munici-
pality, were actually log churches which distinctively represented Serbian plac-

es of worship within the first seven decades of the 17th century. In 1872, villagers 
of Markovac founded a big church built of solid material, one of the most beau-
tiful churches in Braničevo eparchy. Diligent and very able priests have served 
God and people in it ever since. Among them, father Radomir Milošković should 
definitely be singled out. He spent 40 years (namely, from 1945/1985) working as 
priest in his native village.

The new church has been built thanks to the devotion of current priest of 
Markovac, Milan Veličković, who has been awarded a rank of an archpriest.

Key words: Markovac, log church, priests, Mother oh God, solid material 
church.
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