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Abstract: О времена оснивања миошевачке парохије (1828) Миошевац и 
Трновче имаи су четрнаест свештеника, врених и поштованих пароха. Аутор 
аје кучне поатке о свештеницима миошевачке парохије, закучујући а су 
многи о њих напреоваи у сужи и посе оаска из Миошевца. Миоше-
вачки свештеници и Црква имаи су веику уогу у ширењу вере и уховном 
просвећивању нароа, чак и у време аустроугарске и немачке окупације и кому-
нистичке васти. У томе су им помоги поожни уи из Миошевца и Трновча, 
пре свих — огомоци. 
Key words: миошевачка парохија, Миошевац, Трновче, огомоачки покрет, 
црквена просвета.

Миошевац, насее срењовековног порека, анас јено о најепших 
сеа Поморава, увек је имао развијен црквени и уховни живот. Сре-

њовековно сео, које се простирао на потесима Ћеије и Сеиште, на оаи 
Моравине отоке Бистричине, имао је цркву са манастиром. То потврђује 
топоним Ћелије. Тамо је почетком XX века откопано некоико премета: 
часна трпеза, камени свећњак, крст и срерна звезица.1 Нажаост, нису 
пронађени писани историјски извори о овом светом храму, нити о њему има 
поатака у турским тефтерима из XV и XVI века. Евентуана археоошка 
истраживања на поменутим окаитетима потвриа и постојање цркве 
и манастира.

Према преању, у Сеишту је пре јеног века постојао унар ековите вое 
(„црквени унар“). Наро је његовом воом ечио оести очију. У изини 
се наазио старо грое.

Поизање цркве

Мештани Миошевца, који су иши у крњевачку и озовичку огомоу, 
поа века су тражии оорење за поизање цркве. У време прве вае кне-
за Миоша Ореновића (1815–1839) оии су озвоу и прикупии новац 
и грађевински материја. Међутим, ова акција је пропаа зог Вучићеве 
уне и промене инастије (1842). Моу за поизање цркве потписаи су 

1 Боривоје Дроњаковић, Смедеревско Подунавље и Јасеница, Београ, 1925, 343.
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Миошевчани: Марко Ћирић, Јанко Симић, Живко Ђурђевић, Миан Жива-
новић, Станоје Лукић, Стефан Богановић, Мирко Ђорић, Бранко Лукић, 
Раован Живановић и Станко Марковић и Трновчани: Станоје Чоаковић, 
Марко Миовановић и Стојан Јанковић.

Треао је а прође готово три еценије а и Миошевчани оствари-
и своју жеу. Они су, тј. њихова општина, 18. јануара 1865. гоине посаи 
моу таашњем министру грађевина и изразии жеу а поигну цркву у 
врености о 3 000 цесарских (аустријских) уката. Истовремено су моии 
министра просвете и црквених еа а посреује ко Козисторије а се она 
заузме у министарству грађевина за израу пана и преарачуна, пошто су 
већ раније на терен изаши срески наченик и „земомер“. За израу пана и 
прерачуна заузео се и окружни (смееревски) прота Миутин Банић,2 који 
је касније, почетком марта 1869. гоине, осветио темее цркве у Миошевцу.3

Посе пет гоина мои и захтевања, почетком септемра 1870. гоине 
завршена је изграња миошевачке цркве. Јосиф (Јозеф) Шток, преузимач 
изграње ове цркве, моио је министра просвете и црквених еа а оре-
и комисију за преге ове грађевине, тј. а потври његов преог чанова 
комисије (окружни наченик, инжењер смееревског округа, три оорника 
које и изараа црквена општина и јеан свештеник).4

Највећи уео у поизању цркве имаи су миошевачки свештеници Ми-
хаио Раовановић и Матеја Миивојевић и виђени мештани: Петар Кузма-
новић (са приогом у светим утварима у укупној врености о 125 уката), 
Живота и Данио Лукић (веика звона тежине 3 000 кг, 51 укат), Паве 
Настић (28), Марко Станковић (28), Јанко Симић (25), Станко Момировић 
(20), Никоа Симић (16), Тома Лукић, Живојин Проговац (пресеник оп-
штине) и руги. И Шток је ао веики приог: мермерну крстионицу (38 у-
ката). Новац је прикупан и општинским прирезом („црквени ир“), тако а 
су у изграњи цркве учествоваи сви мештани. Прикупено је много више 
о панираног новца, укупно 7 000 уката. Општина се заужиа ко Упра-
ве фонова, а уг је отпаћиваа о поменутог приреза. Цркву, посвећену 
Рожеству Пресвете Богороице (21/8. септемар), исте гоине, на Мау Го-
спојину осветио је митропоит Срије Михаио.5 

Посе изграње своје цркве, Миошевчани су престаи а иу у старе 
цркве рвнаре у Крњеву и Лозовику. Миивој Гавриовић, срески шкоски 
назорник, заеежио је а се ова црква наази омах о шкое и ома, а је 
епа и већа о оконих. Похваио је и њен иконостас.6 

Треа рећи а је Миошевац пре изграње цркве имао капеу, у којој је 
сужовао о. Михаио Раовановић о времена рукопоожења у свештеника 

2 Архив Срије (АС), МПс, VIII – 1 757/1870.
3 АС, МБ, 390, 415/1869.
4 Исто.
5 Летопис Милошевачке цркве, I, 1.
6 М. Гавриовић, Смедеревско Поморавље, Нови Са, 1930, 23.
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(1861). Ова капеа, ранија шкоска зграа, иа је на месту ге је анас стари 
ом. Миутин Банић, смееревски протојереј, помиње ову капеу („Имау 
капеу у свом сеу“) и жае Миошевчана на уаеност крњевачке цркве 
(12. март 1865).7 

Црква

Миошевачка црква, јена о најепших огомоа Браничевске епархије, 
поигнута је у византијском стиу, са јеним центраним куетом и узиг-
нутим звоником, у основи крста. Према етопису:

На темеима се узижу прави и равни зиови чија висина износи 16 метара. 
Дужина цркве је зајено са отарском апсиом 25 м, а ширина је 15,5 м. Кров је 
висок и стрм, покривен црепом а куе пехом. Око цркве је пространа, равна 
и веома епа црквена порта, у веичини 0,85 ари.
Унутрашњост миошевачке цркве је веома епа, света и чиста. Црква је про-
страна, са патосом о еог мермера. Са ое стране о очних страна цркве 
су стоови за старије и изнемоге осое. Певнице су на уоичајним местима, 
у евој и есној певничкој апсии.8

Ова јенорона црква има на источној страни веику апсиу, три нише 
на среини и ђаконикон и проскомиију са стране. Поеена је на отарски 
ео, наос и простор испо гаерије и звоника. Прозорски отвори су моно-
форе, а на ђаконику и проскомиији наази се по јеан правоугаони отвор. 
Монофоре су (четири) и на горњем еу звоника, који је кваратне основе. 
Куе, осмостраног оика, покривено је имом, као и звоник. Темеи цркве 
су камени, а зиови су грађени опеком. Кровна конструкција је о рвених 
греа, покривена црепом и имом.9 

Сат за цркву је наавен 1925. гоине. Кров је реконструисан 2006. го-
ине, каа је урађена и фасаа са изоацијом и замена рвених прозора 
ауминијским. Нешто раније је поново покривен звоник (1997). Аустроу-
гарска војска је за време окупације (1915–1918) онеа црквена звона, као и 
из остаих српских цркава. Она звона су враћена ии испаћена посе на-
пате ратне штете.

Зграа „канцеарија цркве“ саграђена је 1887. гоине, а 1952. је уз њу о-
зиана руга, „стан за пароха“.

У црквеној порти, иза отара, о свештеничког гроа, иа је зајеничка 
гроница 30 немачких војника погинуих у Првом светском рату. Посмртни 
остаци ових војника пренети су 1936. на немачко грое у Смеереву. На 
њиховом месту октора 1944. гоине сахрањено је 14 руских војника који 
су погинуи ко миошевачке жеезничке станице. Посе Другог свет-

7 АС, МБ, 363/1865.
8 Летопис Милошевачке цркве, рукопис, I.
9 Просторно‑планска заштита непокретних културних добара општине Велика Пла‑

на, Регионани заво за заштиту споменика кутуре Смеерево, Смеерево, 1987, 71–72.
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ског рата њихови посмртни остаци пренети су у Пожаревац, на зајеничку 
Спомен-костурницу Чачаица.10 

Миошевачка парохија има ва активна гроа: миошевачко и трновач-
ко. Бригу о гроима увек је воиа окана васт, нарони оор и месна 
зајеница.

Миошевачкој парохији припаа и новосаграђена црква у Трновчу, која 
је посвећена трећем ану Духова (Тројице).

Иконостас, рвени, конципиран у касичном уху са арокним екора-
тивним еементима, ураио је Никоа Марковић из Пожаревца. У ве зоне 
наази се укупно 20 икона, размештених у канонском и тачном реу. Иконе, 
првокасне уметничке израе, рађене су на асци, уаним ојама. Иконо-
стас се завршава екоративним крстом са насиканим распећем и вема 
ованим иконама (преставе св. Богороице и св. Јована Богосова). Исти 
мајстор ураио је певнице и архијерејски престо. Поре икона на иконостасу, 
црква има и покретне иконе, израђене на рвету, које се износе на цеивање 
нароу на све Госпоње, Богороичне и светитеске празнике.

У унутрашњости цркве укови су осикани екоративном пастиком, 
меаони, у каоти куета је Христос Пантократор у сеећем ставу. У овој 
оштећеној композицији насикани су анђеи и ве женске фигуре.11

У цркви су на зиу мање мермерне спомен-поче и споменик — именик 
Миошевчана који су као војници умри ии погинуи у Првом светском 
рату.

Црква има ва антиминса, старији (освећен 1867) и новији (освећен 1921. 
о српског патријарха Димитрија). Међу најзначајније премете примењене 
уметности треа извојити посререни путир и ва стара месингана крста 
(1867). Најстарије црквене књиге су минеји (јено коо из 1868, руго из 1886), 
цветни триои (1864, 1876), октоиси (1863, 1887), срак (1861), треник (1851), 
апосто (1864), типикон (1862), мао јеванђее и веико јеванђее (1868).12 
Црква има и руге старине, св. паштанице (1870, 1933), сасуе, крстове, о-
госужене оеже и руге св. утвари. Црквена ииотека оиује ројним 
црквеним књигама и часописима.

Свештеници

Крњевачка црква је у првим еценијама XIX века имаа ве парохије, о-
носно по ва свештеника, који су живеи у Крњеву: Стефана Поповића и 
Матеју Стефана Поповића (умро пре 1831. гоине), потом Јована Стефана 
Поповића (1814–1865, рукопоожен 1836. у Београу),13 Димитрија Поповића 
(1772–1841, рукопоожен 1800. у Нишу), Игњата Димитрија Поповића (1809–

10 Летопис Милошевачке цркве, рукопис, I.
11 Просторно‑планска заштита…, 77–78.
12 Исто.
13 АС, Државни савет, 196/1837.
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1859, крњевачки свештеник о ецемра 1838) и Пава Миивојевића. Овим 
парохијама припаао је некоико сеа таашње јасеничке нахије: Крњево, 
Веико Орашје, Крушево (засеак), Маа Пана, Миошевац и Трновче. Го-
ине 1828. први пут се помиње миошевачка парохија као самостана, по-
што је извојена из крњевачке парохије. Таа је имаа Миошевац, Баре (ео 
Крњева) и Трновче.

Свештеници миошевачке парохије, који су касније живеи у Миошевцу, 
оаваи су све верске орее (крштења, венчања, опеа, саве, освећења 
воице и руго) у сва три навеена насеа.

Павле Миливојевић
Паве Миивојевић ио је први свештеник фамиије Миивојевић. Ро-

ом је из Ратара ко Смееревске Паанке. Дошао је у крњевачку цркву о-
мах посе рукопоожења о стране митропоита Антима 1828. Живео је у 
Миошевцу, ге се раније авио земорањом, ааџијским занатом и „учи-
теством“. У писаним изворима први пут се помиње у арачком тефтеру 
јасеничке капетаније за 1832. гоину по ројем 112: „Јереј Паве Миивоје-
вић, ожењен, стар 29 гоина“14. Даке, о. Паве је рођен 1803. гоине.

Овај јереј сужио је у крњевачкој цркви о 1828. о 1861, каа је крњевачки 
засеак Баре припаао његовој парохији. Он је 1858. гоине наставио а 

„осужује“ шест пороица које су се из Бара осеие у Крњево.
О. Паве помиње се у списковима свештеника Београске митропоије 

из 1836. и из среине шесте еценије XIX века, а ти се спискови чувају у раз-
ичитим фоновима Архива Срије у Београу. Његово име се наази и на 
ројним списковима пренумераната, међу њима за књиге Доситеја Ора-
овића (Живот и прикљученија, 1833), Димитрија Давиовића (Забавник, 
календар за 1835. годину) и Димитрија Аврамовића (Света гора са стране 
вере, художества и повеснице, Београ, 1848).15 

Попа Пава, првог пароха миошевачке парохије, савременици су описа-
и као човека аге и оре нарави, орог свештеника, човека о речи. Пре-
ма њиховим причама, он је увек носио треник, крст и епитрахи, како и 
на позив парохијана омах чиноејствовао.16 Умро је у Миошевцу на Цвети, 
17. априа 1861, а сахрањен је ко крњевачке цркве, на јужној страни отара.17

Михаило Радовановић
Михаио Раовановић, роом из Ратара (1831), посе завршена три раз-

реа основне шкое раио је као практикант у среској канцеарији у Смее-
ревској Паанци. Потом је учитеевао у Миошевцу, ге се оженио. Међутим, 
пошто није ио кваификован за учитески посао, разрешен је. Наставио је 

14 АС, ЗТ – 606.
15 Леонтије Павовић, Књига у смедеревском крају у XIX веку, Смеерево, 1974, 76, 78 и 88.
16 Летопис Милошевачке цркве, рукопис, I.
17 АС, МБ, 464/1861.
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шкоовање у еограској огосовији. Док је чекао парохију, учитеевао је у 
миошевачкој шкои, а посе рукопоожења у свештеника (1861) сужовао 
је у старој миошевачкој капеи.

О. Михаио је ошао у миошевачку цркву посе смрти о. Пава Мии-
војевића. Пошто је знао а ће миошевачку парохију тражити Матеја Мии-
војевић, син попа Пава који је таа ио у четвртом разреу ого совије, он 
је, у оговору са виђенијим грађанима из Трновча, моио а уе поставен 
за трновачког свештеника.18 Неуспешно је тражио и парохију свештени-
ка Матеје Миивојевића ии нову поеу миошевачких парохија. Смее-
ревски прота Миутин Банић оијао је а Раовановићу â синђеију на 
парохију (1868).19

Иако је Раовановић ревносно оавао огосужење и ио јеан о ини-
цијатора за поизање цркве у Миошевцу (1870), у сужи је споро напрео-
вао, угавном зог отпора среине — тако је оикован црвеним појасом тек 
посе 33 гоине свештеничке суже. На првој парохији је остао свега ве 
гоине, а и је уступио о. Матеји и прешао на ругу миошевачку парохију, 
у којој је остао све о своје смрти 1915. гоине. Сахрањен је на миошевач-
ком гроу.

Према Попису становништва и пољопривреде из 1863. гоине, о. Михаи-
о имао је четворочану пороицу: жену Рау (стара 28 гоина), рата Јакова 
(22) и кћер Миену (2), и скромно имање: „кућа с пацем о 1½ ана (у вре-
ности 50 .ц.), 1 ан косаће земе (20), 1¾ ана винограа (37) и 1½ ан по 
воћем (27), све у врености 139 уката цесарских.“

Његов месечни прихо процењен је на 16 таира.20 
О. Михаио је у Трновчу скупио приог за поизање цркве и споменика 

кнезу Михаиу Ореновићу. Приожници су аваи турске гроше, угавном 
према свом имућству.

Матеја Павла Миливојевић
Трећи миошевачки свештеник, Матеја — Мата Миивојевић, син попа 

Пава, рођен је 1843. у Миошевцу. Зато што је завршио огосовију, мешта-
ни Миошевца оратии су се митропоиту Михаиу тражећи а се овај по-
стави за свештеника. Митропоит је онео компромисно решење, тј. нареио 
је а се миошевачка парохија поеи на прву и ругу, тако а су ое имае 
по поа Миошевца и Трновча. На прву парохију је поставен о. Михаио 
Раовановић, а на ругу Матеја Миивојевић. О. Матеја је рукопоожен за 
свештеника 18. јануара 1862. Посе жае о. Мате и Трновчана, митропоит 
је Мату поставио на прву парохију, на којој је овај остао све о своје смрти. 
О. Михаио није тражио прву парохију ни посе Матине смрти.21

18 Летопис Милошевачке цркве, „Михаио Раовановић“.
19 АС, МБ, 1 538/1868.
20 АС, МФ, Пописна књига 1863. године, 189.
21 Летопис Милошевачке цркве, рукопис, I.
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Посе повратка попа Михаиа на ругу парохију, поунии су се Трнов-
чани, ути што их је оставио, те су понеи некоико тужи, угавном на 
његову навону неуреност „у ужности“ (1890).

Поп Мата ио је ое оразован о његових претхоника, пошто је завр-
шио четири разреа основне шкое, четири разреа гимназије и три и по раз-
реа огосовије у Београу. Летописац га је описао као човека оре нарави, 
искреног и ружеуивог, орог познаваоца „црквеног правиа“ и орог 
певача црквених и нароних песама.22

У време Пописа становништва и имовине (1863) о. Мата је имао месечни 
прихо о 16 таира и веће имање него његов коега (544 .ц.). Он је са поро-
ицом завеен по ројем 2 274. „Парох миошевачки Матеја Миовановић, 
21; жена Раојка 20, рат Иија 17. Имање: кућа с пацем о ва ана орања 
(180 .ц.), 7¾ ана ораће земе (77), 17 ана косаће земе (340) и 1¾ ана ви-
нограа (37).“23

Површина Матиног посеа, по нашем метарском систему, износиа је: 
пац — око 110 ари, њиве — око 400 ари, ивае — 340 ари и виногра — 14 
ари, укупно — 8 хектара и 84 ари.

Поп Мата је умро 1. јануара 1885, а сахрањен је ко миошевачке цркве, 
југоисточно о отара.

Светозар Вујичић
Посе Матине смрти, прву парохију је оио Светозар Вујичић, рођен 

1857. гоине у Жаарима ко Топое. Завршио је огосовију у Београу. Учи-
теевао је у Грошници и Крњеву (ју 1881 – мај 1884).24 Посе оаска из 
Крњева рукопоожен је у свештеника. Најпре је сужовао у Синици, по-
том у миошевачкој цркви, све о своје смрти (1895). Сахрањен је на мио-
шевачком гроу.25

Прота Игњат Матеје Миливојевић
Игњат Миивојевић, пети миошевачки парох и свештеник треће гене-

рације ове пороице, рођен је 22. августа 1866. у Миошевцу. Завршио је 
реовно шкоовање у еограској огосовији (1889). Док је чекао парохију, 
учитеевао је у Божевцу, Крњеву (1890, управник и учите трећег разре-
а), Ратарима, Трновчу (1891–1892), Михајовцу и Миошевцу. За свеште-
ника је рукопоожен у еограској Саорној цркви 27. августа 1894, затим је 
ио капеан оесном проти Маену Виаковићу. Посе Вујичићеве смрти 
(1895) прешао је на прву миошевачку парохију, на којој је сужовао све о 
поставења за окружног протојереја звечанског округа у Косовској Митро-
вици (1913), посе осоођења Косова у Првом аканском рату.

22 Исто.
23 АС, МФ, Пописна књига 1863. године, 189.
24 Дарко Ивановић, Крњево и његова школа, ОШ „Миан Кршанин“, Крњево, 1989, 88.
25 Летопис Милошевачке цркве, I.
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О. Игњат вршио је ужност окружног проте о уаска немачке и аустро-
угарске војске на Косово (новемар 1915). У августу сееће гоине интер-
ниран је у огор Нежиер, ге је оравио о Виована 1918. гоине. Зог 
неостатка свештеникâ пуштен је из ропства и поново је поставен за свеш-
теника прве миошевачке парохије. Потом се, посе осоођења Срије, вра-
тио у Косовску Митровицу на своју ужност (јануар 1919). У Миошевац 
је поново враћен 4. априа 1919. Среином 1926. поставен је за намесни-
ка среза орашког (са сеиштем у Миошевцу). Разрешен је те ужности 14. 
феруара зог старости и изнемогости. Умро је 12. новемра исте гоине. 
Сахрањен је у пороичној гроници на миошевачком гроу.

У време Игњатове суже у Миошевцу, 3. септемра 1921. гоине, по о-
уци Светог архијерејског саора у Београу, установена је Браничевска 
епархија са сеиштем у Пожаревцу.

Игњатов син Миан завршио је огосовију и стуије права, аи је умро 
ма. Без мушког пороа ио је и руги Игњатов син Панта.

Прота Игњат ио је напреан и хуман човек, оснивач окружног Црве-
ног крста, пчеарског уружења и међу првима је помогао изгрању ечје 
кооније. Посеовао је огату приватну ииотеку. Био је претпатник на 
некоико црквених часописа и Весник Српске цркве, ист свештеничког 
уружења. Познат је и као аутор јеног уквара и текстова у огосовским 
новинама и стручним часописима. Јеан је о оснивача Зравствене, Кре-
итне и Земораничке заруге у Миошевцу. 

Црквене васти су награђивае његову ору и ревносну сужу: правом 
ношења црвеног појаса (1903), протојерејском камиавком (1913), чином про-
топрезвитера (1927) и напрсним крстом (1937).26 

Драгољуб Радовановић
Драгоу Раовановић, парох руге свештеничке пороице у Миошев-

цу, рођен је 21. јуна 1881. Посе завршеног учења на Духовном семинару у 
Русији учитеевао је у Раму, Кучеву и Гареву (пожаревачки округ). Након 
рукопоожења за свештеника (5. мај 1907) поставен је за капеана оесном 
свештенику Димитрију Ђорђевићу у Куи, а 1909 — свом оесном стрицу 
Михаиу Раовановићу, свештенику руге миошевачке парохије. Почетком 
Првог светског рата премештен је у Шетоње, а затим у Рановац, ге је пен-
зионисан. Умро је 1946. као пензионер у Пожаревцу.

Милован Манојловић
Миован — Мића П. Манојовић, семи по реу парох у Миошевцу, 

рођен је 2. септемра 1899. у Крњеву, у пороици која је аа познатог му-
зикоога и композитора Косту Манојовића. Посе завршетка еветораз-
рене огосовије у Београу и Сремским Каровцима рукопоожен је за 
ђакона пааначке цркве 14. септемра 1921, а потом за свештеника руге 

26 Исто.
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миошевачке парохије (22. апри 1922). Посе осам гоина сужовања у 
Миошевцу премештен је у Смееревску Паанку, на њену ругу парохију, 
потом је ио архијерејски намесник јасенички у Паанци.

Савременици су о. Мићу памтии као примерног свештеника, оичног 
есеника и певача црквених и нароних песама. Често је говорио јектеније, 
моитве и песме на српском језику. Његова жеа иа је а се све црквене 
књиге превеу на српски језик.27 Много је раио и на црквеној музици, по-
зоришту и заружном покрету у Миошевцу.

Прота Душан Митошевић описао је о. Мићу јеном реченицом: „Карак-
теран, несеичан и пун уави према Богу, цркви и нароу, прота Мића 
оставио је иза сее траг најеитнијег свештеника о саа у Миошевцу и 
непомиривог орца за увођење српског говорног језика на нашем огосу-
жењу у цркви.“28

О. Миован је 1929. гоине оикован црвеним појасом о патријарха 
Димитрија, а 1954. гоине протојерејским чином, каа је поставен за архи-
јерејској намесника јасеничког.

Према Шематизму Источно‑православне српске патријаршије, 1925. го-
ине ие су ве миошевачке парохије, прва (парох Игњат Миивојевић, 
2 720 верника) и руга (п. Миован Манојовић, 2 700 верника, са Трновчем).29

Радослав Ж. Влајић
Раосав Вајић, син екара, рођен 2. феруара 1907. у Васотинцу, крат-

ко је сужовао у ругој миошевачкој парохији (10. март 1931 – 2. ецемар 
1932). Завршио је петоразрену огосовију у Призрену. Помогао је оснивање 
Богомоачког ратства у Миошевцу.

О. Раосав је из Миошевца премештен на миевићку парохију (наме-
сништво рамско-гоуачко), потом је поставен на маоорашку у поунав-
ском намесништву. Контузован је у веикој експозији у Смеереву 5. јуна 
1941. и таа је остао ез јеног ока. Његов несрећни живот трагично је завр-
шен у феруару 1942. гоине, погиијом у Воњу.

Милан В. Дрењаковић
Рођен је 5. маја 1906. гоине у Гоооку. Завршио је основну шкоу, нижу 

гимназију и огосовију у Призрену (1931). Посе рукопоожења у септемру 
исте гоине поставен је за капеана старом свештенику Ђорђу Багојевићу 
у Кисиеву (намесништво рамско-гоуачко). Већ септемра 1932. гоине 
премештен је на ругу миошевачку парохију, потом на прву (новемар 1940). 
Сужу је завршио на првој озовичкој парохији (13. мај 1957 – 1966). Умро 

27 Исто.
28 Душан Митошевић, рукопис.
29 Шематизам Источно‑православне српске патријаршије, по подацима из 1924. године, 

С. Каровци, 1925, Намесништво веикоорашко, Миошевац.
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је у Лозовику 5. октора 1966, а сахрањен је сеећег ана на осипаоничком 
гроу.

Почетком Дрењаковићевог сужовања у Миошевцу припојено је Бра-
ничевској епархији Смееревско протопрезвитерство, тј. смееревски и 
веикоорашки срез на евој оаи Веике Мораве. О 1. марта 1932. све-
штеници ова ва среза, оносно намесништва ораћаи су се за све верске 
и црквене потрее Браничевској епархији и њеном суу. Они су у својим 
моитвама спомињаи епископа Јована и нарене раничевске еписко-
пе. Исте гоине ојавена је Регулација црквених општина и парохија у 
Епархији браничевској од 29. октобра 1932. године. Према овој регуацији, 
Архијерејско намесништво веикоорашко имао је есет црквених општина, 
и то: озовичко-сараорачку са четири парохије (сараорачка и три озович-
ке), миошевачку са ве парохије, трновачку, крњевску (2), веикоорашку (2), 
веикопанску (3), аџиеговачку (2; староаџиеговачка и новоаџиеговачка), 
марковачку (2), ракиначку и раовањску.30 Дрењаковић је успешно орагани-
зовао миошевачку црквену општину. Његовом иницијативом ова општина 
је изграиа парохијски ом, који је имао восони стан у коме је он са по-
роицом становао.

Парохијани су памтии свештеника Миана као „оичног појца, орог 
есеника и неуморног пастира који вои свој свештенички позив“. Истакао 
се и у рау са огомоцима у сеу, на гоишњим и поугоишњим саорима 
Савеза ратстава у епархији. Јеан такав саор је организовао у Миошевцу.31

Јован Марчетић
Јован — Јово Марчетић, изеги свештеник из Сарајева, нашао је уто-

чиште у Срији. Завршио је огосовију 1936. у Сарајеву. У Миошевцу је 
опсуживао ругу парохију: миошевачку Таачину и сео Трновче. У марту 
1944. гоине изегао је у САД и потом тамо оавао ужност парохијског 
свештеника. 

Григорије Волков
Пре Марчетићевог оаска Трновче је евет гоина ио засена црквена 

општина у којој је сужио Григорије Воков, руски изеги свештеник. Во-
ков је сужио у јеној трновачкој капеи. Ухапшен је као припаник Равно-
горског покрета у роијао је у Борском рунику. Крајем 1944. гоине поегао 
је у Трст, потом је оио парохију у Харору (САД, Инијана).32 

Драгољуб Б. Момировић
Драгоу Момировић, пореком из Миошевца, рођен је 1914. у Крагу-

јевцу. Навешћемо и остае његове иографске поатке: завршио основну 
шкоу и шест разреа гимназије у Крагујевцу, потом огосовију у Сремским 

30 Браничевски весник 1, 1932–1933, 17.
31 Душан Митошевић, рукопис.
32 Летопис Милошевачке цркве, I.
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Каровцима (1931–1937); 28. августа 1938. рукопоожен у чин свештеника; 
поставен за пароха руговачке парохије; у марту 1944. премештен на ругу 
миошевачку парохију; 1951. ипомирао на Богосовском факутету у Београ-
у, потом апсовирао на Фиозофском факутету Београског универ зитета 
на групи касичних језика; 1961. оикован протојерејским чином о стране 
раничевског епископа Хризостома; 1965. поставен за секретара епархије 
сремске и хонорарног наставника огосовије у Сремским Каровцима.

Повоом 85 гоина постојања миошевачке цркве и 25 гоина ого-
мо ачког ратства у Миошевцу, о. Драгуу је са Миошевчанима и 
Трновчанима угостио епископа Хризостома 28. августа 1955. гоине. Лето-
писац миошевачке цркве заеежио је а је свештеник Момировић оро 
сарађивао са огомоцима у ое парохије.

Посератно Архијерејско намесништво веикоорашко у Срезу поморав-
ском имао је парохије и на есној страни Веике Мораве: оњоиваичку, 
жаарску, симићевску и четерешку. Посе укиања овог среза (1955) насту-
пие су промене и у црквеној организацији. Решењем епископа Хризосто-
ма укинуто је намесништво веикоорашко и већи његов ео припојен је 
Архијерејском намесништву поунавском (сеиште у Смеереву; северна 
насеа, међу њима Миошевац и Трновче), а мањи ео — Архијерејском 
намесништву ресавском (сеиште у Свиајнцу; насеа: Марковац, Ракинац, 
Ново Сео и Старо Сео).33 

Посе оаска проте Драгоуа у Сремске Каровце (1965) миошевачку 
парохију су привремено опсуживаи Богоу Момировић (крњевачки па-
рох) и Драгоу Матејић (пензионисани архијерејски намесник у Пожаревцу, 
роом из Крњева).

Владислав Крупежевић
Ваисав Крупежевић, рођен 1938. гоине у Веикој Крсни, потиче из 

веике свештеничке и просветарске фамиије. Завршио је основну шкоу и 
нижу гимназију у свом роном сеу, потом пет разреа огосовије у Бео-
грау (1960). Рукопоожен је у чин ђакона и презвитера већ 3. и 4. ецемра 
1960. гоине у Пожаревцу о епископа раничевског Хризостома. Сужовао 
је у моравском Аексанровцу (о 5. ецемра 1960), Миошевцу (о 9. маја 
1965) и Веикој Пани, о оаска у пензију (1. феруар 1973 – 1991). Црквене 
васти су награие његову ревносну и ору сужу црвеним појасом (1967), 
чиновима протонамесника (1972) и протојереја (1978).

О. Ваисав је 1963. гоине оновио цркву и поигао „нарону кан-
цеарију“ у Аексанровцу. На његову иницијативу оновен је иконостас у 
миошевачкој цркви (1969) и ра Црквено-певачког руштва „Морава“ у Ми-
ошевцу (1969). Сееће гоине свечано је оеежена стогоишњица посто-
јања светог храма у Миошевцу.34

33 Шематизам Епархије браничевске, Пожаревац, 1972, 41–42.
34 Казивање проте Ваисава Крупежевића; Архив Браничевске епархије, Досијеа свеште‑
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Прота Ваисав сужи нееом и на празнике у Копорину, срењове-
ковном манастиру и заужини еспота Стефана Лазаревића.

Слободан Рајић
О. Сооан, рођен 1947. гоине у Старом Сеу, завршио је петоразрену 

огосовију и стручни огосовски испит у Сремским Каровцима (1970). 
Рукопоожен је у чин ђакона 12. јуа 1972. у Витанцу ко Деспотовца и, по-
се 14 ана, у чин презвитера у пожаревачкој Саорној цркви. Сужовао је у 
Миошевцу и Трновчу (1. феруар 1973 – 15. мај 1978), Старом Сеу и Орео-
вици (о 1. октора 2000. о анас).

У време суже о. Сооана црква у Миошевцу је препокривена црепом, 
ограђена је порта и направене су гараже. Наставио је а прикупа новац 
за изгрању цркве у Трновчу, што је почео о. Ваа.35

Миломир Милановић
Посе оаска о. Сооана на старосеску парохију, ужност у Мио-

шевцу примио је Миомир Миановић, отаашњи парох оњоиваички. 
Миановић је рођен 1938. гоине у Гају ко Срернице (Босна). Завршио је 
четири разреа гимназије у Бајиној Башти и пет разреа огосовије у При-
зрену (1955–1959). Ванрено је стуирао на Богосовском факутету. Гоине 
1961. рукопоожен је у Тузи у чин ђакона и презвитера. Најпре је сужо-
вао у зворничко-тузанској епархији, на парохијама у Моричи, Граачцу 
и Зворнику. Поигао је нове цркве у Зеињи ко Граачца и Дрињачи ко 
Зворника и нови парохијски ом у Зворнику. Зог тога и зог оре суже 
оикован је црвеним појасом (1965) и чином протојереја (1970). Примен је у 
Епархију раничевску 15. марта 1974. гоине, каа је поставен за привреме-
ног пароха оњоиваичког. У Ливаици је оновио цркву и парохијски ом. 
На место пароха миошевачког премештен је 5. априа 1978. У Миошевцу је 
прво оспосоио парохијски ом, потом је поправио цркву са споне стране 
и претресао кров. Цркву је поправао и 1986. и 1991. гоине. Иконе је сикао 
самоуки сикар Миораг — Мие Миковић из Сараораца.

Прота Миомир је отишао у пензију 8. јуа 1993. и потом се пресеио у 
Бајину Башту.36

Драгиша Никодијевић
Посе оаска проте Миановића, среином јуа 1993, ужност на мио-

шевачкој парохији примио је Драгиша Никоијевић, отаашњи парох 
кењ ски. О. Драгиша, пореком из Доње Ливаице, рођен је 1961. гоине у 
Веикој Пани. Завршио је огосовију у Београу („Свети Сава“, 1984). Руко-
поожен је у пожаревачкој Саорној цркви најпре 1985. у чин ђакона, потом 
1986. у чин свештеника, оа пута о стране епископа Хризостома. О 1986. 

ника; прота Драгиша Лекић, Парохија и црква александровачка, Аексанровац, 2001, 55.
35 Казивање о. Сооана Рајића; Досијеа свештеника.
36 Летопис Милошевачке цркве, I; Досијеа свештеника.
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гоине сужовао је у Кењу ко Гоупца, а о 1993. о анас у Миошевцу и 
Трновчу.37 О. Драгиша је веику пажњу посветио изграњи цркве у Трновчу 
и настави веронауке. Оикован је остојанством протонамесника (1997).

Сужбеници и верници

Верни мештани Миошевца и Трновча раосно су очекаи изгрању и 
освећење храма у Миошевцу. Реовно су оазии на Свету Литургију све 
о првих посератних еценија, каа су комунисти укинуи наставу веро-
науке и просаву шкоског патрона светог Саве, оузимаи црквама и ма-
настирима покретну и непокретну имовину, црквене матичне књиге и руго, 
зарањиваи еци и уима а иу у цркву ит. Ипак, они нису успеи а 
угасе црквени, правосавни живот у Срији, аке, и у Миошевцу.

Миошевац је у верском погеу увек ио искучиво правосавна среи-
на. Сео осим храмовне саве (Маа Госпојина) сави заветине: Маенце 
(9/22. март) и Ђурђеван (23. апри / 6. мај), а у Трновчу се сави св. Кири 
архиепископ јерусаимски (18/31. март) и први ан Духова. На Ђурђеван је 
ношена итија кроз поа, оиажени су и зарезивани записи.

Све о 1931. гоине црквеном имовином су управаи свештеници и 
црквени тутори, који су зајено оаваи и остае посове црквене општине. 
О освећења миошевачке цркве промењено је есетак тутора: Тома Лукић, 
Паве Настић, Бранко Дорић, Иија Живановић, Јован Аранђеовић, Анто-
није Томић, Аврам Ђуић, Ђурица Ђурић, Михаио Раивојевић и Божиар 
Витомирац. За време туторства Јована Аранђеовића смањен је општин-
ски уг за изгрању цркве са 40 000 на 5 000 инара и изграђена је црквена 
кућа (1915). Гоине 1939. уместо тутора увеен је агајник, најпре Сава А. 
Ђорић, потом угени Миивоје Димитријевић. Посе хапшења Миивоја 
Димитријевића (роијао пет гоина) раии су као агајници Миутин С. 
Ђурић, Живан Јеић и руги.38 

Након ступања на снагу Устава Српске правосавне цркве (1931), у Ми-
ошевцу је, као и у угим парохијама, извршен изор за црквеноопштински 
савет, а из овога је накнано изаран црквеноопштински управни оор. На 
првим изорима поеиа је иста Божиара Витомирца (пресеник), који 
је веома успешно сарађивао са агајницима.

У време окупације, тј. о овајања СПЦ о ржаве, на чеу црквене општи-
не у Миошевцу наазио се Привремено поверенство, које је преставао 
старешина цркве, миошевачки парох. Крајем пеесетих гоина XX века по-
веренство су сачињаваи: 

пресеник: Драгоу Б. Момировић, свештеник; 
секретар: Вастимир Новаковић;

37 Казивање о. Драгише Никоијевића; Извештај о редовном годишњем прегледу парохије 
и црквене општине Милошевац (1999).

38 Летопис Милошевачке цркве, I.
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агајник: Живан Н. Јеић;
чанови: Раојица Стевановић, Јанко Јаковевић, Маен Ћирић, Раоје 

Фииповић, Боривоје Скокић, Аексанар Момировић (сви из Миошев-
ца), Миан Бранковић, Миутин Раовановић и Божиар Матић (сви из 
Трновча).39 

Црквеноуправни оори, ирани угавном на шест гоина, именовани су 
о стране Епархијског управног оора, и то на преог арх. намесника. На 
пример, Управни оор о 18. феруара 1991. гоине сачињаваи су: Раосав 
Ђорић, Живора Јеић, Миросав Павовић, Миросав Никоић, Сооан 
Станковић, Момчио Ж. Рауовић, Светомир Ђуић, Зоран Фииповић 
(сви из Миошевца), Угеша Степић, Драгоу Костић, Живојин Петровић 
и Неојша Степић (сви из Трновча).40

Посао црквењака оаваи су веома поштени уи и уитеи цркве, 
угавном еспатно. Најуже су се заржаи Стеван Пауновић (†1947), Вуко-
сав М. Станојовић (†1947), Миаин В. Пауновић и Живаин Т. Станковић 
(прекинуо црквену сужу 1967).41

У цркви су ии активни и појци, који су певаи у цркви и на сахранама. 
Према Летопису, за певницом су најчешће ии: Урош Г. Бранковић, Жи-
вора Ж. Јеић, учите у пензији, Антоније Максимовић из Миошевца и 
Миош Бранковић из Трновча. 

Дечји хор „Св. Петар и Паве“, саставен о еце из Трновча која посећују 
часове веронауке, основан је 1996. гоине. Ова еца су сваке неее и у вре-
ме распуста и празника певаа у миошевачкој цркви по управом хоровође, 
Наице Станојевић из Трновча. Хор је наступао и у оконим црквама. Данас 
хор вои Зоран Петровић, професор кавира. О. Драгиша реовно ржи ча-
сове веронауке при Цркви.

Биа је активна и рамска секција, која је угавном наступаа на ан 
шкоске саве. Ојавиван је и часопис „Правосавни пастир“.

Поожни Миошевчани и Трновчани ии су активни и у многим 
акцијама за прикупање оровоног приога за изгрању и онавање 
цркава и манастира. Треа извојити и чанове Оора за изгрању спо-
мен-цркве Вожу Карађорђу у Раовању (1930): Ра. П. Јовановића, Стојаина 
Рауовића, Тоора Пешића, Божиара Ђујића (сви из Миошевца), Живо-
јина Раовановића, Светозара Божића и Миораа Миовановића (сви из 
Трновча).

Неки мештани су покањањем огосужених књига помагаи своју 
цркву. Према еешкама, рвоески еснаф приожио је Биију у три тома 
штампану у Москви 1839. гоине (1871),42 Паве Весовић — Минеј (VIII, 1799), 
39 Исто.
40 Архив Епархије раничевске, Извештаји о редовном прегледу парохија и црквених оп–

штина, Миошевац, 1991.
41 Летопис Милошевачке цркве, Црквењаци.
42 Леонтије Павовић, Споменица ОШ „Димитрије Давидовић“, Смеерево, 1976, 315.
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Трновчанин Паве Ђурић — Велики требник из 1850. гоине, Хаџи Аекса 
Веимировић (озовички парох) — Типикон из 1862. гоине ит.43

Богомољачки покрет

Раније су се у миошевачкој цркви истицаи огомоци из Миошевца 
и Трновча. Миошевачко Богомоачко ратство „Покров Пресвете Богоро-
ице“ основано је у време суже свештеника Раосава Вајића (1931–1932). 
Касније су са огомоцима оро сарађиваи и руги свештеници: Миан 
Дрењаковић, Григорије Воков и Драгоу Момировић.

Богомоачки покрет у Миошевцу и Трновчу развио се по утицајем 
крњевачких огомоаца омах након Првог огомоачког саора у Крњеву 
(1920). Гоине 1940, на Покров Пресвете Богороице — саву миошевач-
ког ратства (1/14. октоар) — оржан је први тромесечни моитвени саор 
ратстава Правосавне нароне хришћанске зајенице Епархије раничев-
ске. Извештај са овог саора, са маим оступањима, приажемо на крају 
овог раа.

Тромесечни сабор у Миошевцу

На ан Покрова Пресвете Богороице — Братствене саве Миошевачког 
ратства 1/14. овог месеца оржан је први тромесечни саор ратстава Право-
савне нароне хришћанске зајенице Епархије Браничевске.
Још уочи саора пристизаи су учесници из свих крајева наше Епархије. 
Такође је стигао и хор стуената Богосовског факутета и некоико чано-
ва Хришћанске зајенице Маих уи са пројекционим апаратом.
Стуентски хор узео је учешћа на свечаном енију на коме су чиноејствова-
и три свештеника са ђаконом.
Посе енија, у препуној саи просветног нароног ома, оржана је уховна 
акаемија, на којој је хор стуената отпевао некоико вро епих световних 
и уховних песама и на којој је приказан фим из живота Госпоа Спаситеа 
уз преавање инж. Ђурђевића из Београа. Хорско певање стуената као и 
фим оставии су еп утисак на све присутне.
Сутраан је свечаност отпочеа очеком Преосвећеног Епископа Госпоина 
Венијамина, који је сужио архијерејску Литургију уз суеовање веиког 
роја свештеника. 
Хор стуената је епо певао а на крају суже Божије Преосвећени Ваика 
оржао је есеу коју је завршио читањем „Свенароног покајања“. За време 
читања наро је зајено са Архијерејем и свештеницима кечао.
У цркви је посе св. Литургије оржан помен Баженопочившем Крау 
Ујеинитеу, Патријарху Варнави и умрим чановима Миошевачког рат-
ства. Затим је на поигнутој триини пре црквом Преосвећени Ваика из-
вршио освећење воице, резање савског коача и освећење крсташ-арјака, 
па је есеом отворио Саор и ае вођење саора прихватио секретар 

43 Исто, 316.
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Епархијског савеза ратстава ђакон М. Михајовић, вероучите из Пожа-
ревца. Потом су посати тееграми Његовом Веичанству Крау Петру II, 
Патријарху српском Гавриу и Епископу Никоају Жичком.
Први је говорио свештеник о. М. Дрењаковић, пресеник Миошевачког 
ратства, који је на крају свог говора преао освећени крсташ-арјак рату 
Луки Марковићу.
Посе овога, као еегати ии мисионари, оии су реч и говории, између 
остаих, ови:
рат Драги Миетић, еегат Центрае из Крагујевца;
свештеник Михаио Гоуовић из Веиког Орашја;
о. Васијан из манастира Жиче;
ђакон М. Михајовић, еегат Савеза ратстава;
рат Раосав Митровић, мисионар из Веике Пане;
рат Душан Гумац, стуент, чан ХЗМЉ;
рат Миутин Бранковић из Пожаревца;
сестра Душанка Живковић, стуент теоогије из Београа;
о. Аексије Черненко, свештеник из Крњева;
рат Миа Војиновић из Сааковца;
о. Р. Вајић, свештеник из Маог Орашја и
рат Анта Максимовић из Миошевца, који се у краћем говору захваио 
на оиној посети њихове ратствене саве и овог веичанственог саора. 
Између појеиних говора наро је певао уховне песме.
Програм саора овим је ио исцрпен па је, на основи свега оног што је ре-
чено и преагано, преожена сеећа резоуција:
„Чанови Правосавног нароног покрета са гостима рооуивим Срима 
и Српкињама, јеноушно окупени на првом тромесечном саору Епархије 
раничевске у Миошевцу, а на чеу са својим Архијерејем Преосвећеним 
Епископом Венијамином и рооуивим свештеницима Светосавске Пра-
восавне цркве, сматрају а је јеини правиан пут за остварење среће и 
агостања, како у овоземаском тако и у уућем животу — пут вере, и то: 
вере хришћанске правосавне, вере Светосавске, коју чува и проповеа на-
рона Српска црква.
Стога, а и ово своје спасоносно уеђење пренео на шире нароне сојеве, 
саор јеногасно усваја сееће преоге:
1. а веза ратстава и чанова покрета са Управом Савеза уууће уе 

што тешња и а се реовно шау писмени извештаји о рау и чанству 
ратства;

2. а Управа Савеза, спремајући кроз течајеве нове мисионаре, појача ми-
сионарску еатност;

3. а се приступи оснивању ратствених читаоница;
4. а Управа Савеза шае изасанике који ће авати упутства за организаци-

ју и аи ра ратствима;
5. а сви чанови покрета Правосавне нароне хришћанске зајенице, нај-

строже вое рачуна о томе а своје речи потврђују еима, јер је записано: 
’Вера ез орих еа мртва је’.“
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Ове је закучке саор јеногасно прихватио, па пошто је секретар Савеза 
ратстава ђакон М. Михајовић захваио раћи и сестрама што не пожаише 
ни труа ни времена само а овај саор овако еп и веичанствен уе и по-
што их је позвао на Епархијски гоишњи саор у Смеереву на ан 28. октора 
по старом, отпевано је „Достојно јест…“ па је са тим и овај ео саора завршен.
Зајенички ручак нароа и свештенства на чеу са Преосвећеним Ваиком 
приређен је у црквеној порти.44

Свештеник Драгоу Момировић је повоом 85-гоишњице постојања 
миошевачке цркве и 25-гоишњице огомоачког ратства миошевач-
ке парохије позвао раничевског епископа Хризостома а посети Миоше-
вац. Ваика се рао оазвао позиву и ошао 28. августа 1955. Свечано је 
просавена и огомоачка сава, Рожество Пресвете Богороице, каа 
се окупио веики рој огомоаца из Миошевца, Трновча и ругих места 
и некоико манастира.45 Треа рећи и а су огомоци ии чанови хора, 
увек за певницом и у свему помагаи свештенику. Доијаи су помоћ о 
крњевачких огомоаца и често су зајено оазии у окона места а шире 
правосавно хришћанство.

Стано је растао рој миошевачких и трновачких огомоаца, све о 
шезесетих гоина прошог века. Они су припремаи све свечаности цркве-
ног карактера (Заушнице, Виован ит.), реовно посећиваи цркву, нее-
ом и у празничним анима. 

Трновачки огомоци, угавном они из кошарског краја, ии су из не-
коико фамиија, о Матића (Аексанар), Степића (Тика, Угеша, Ми-
ан), Мратинковића (Димитрије — Мита, Божиар) и Пантеића (Светозар 

— Тозић и његова жена Рина). Међу активнима у цркви ио је и Чеомир 
Никоић. Они су се истицаи и у прикупању оровоног приога за из-
грању своје огомое и онавање многих цркава и манастира.

Међу ројним огомоцима треа истакнути Аексанра Живојина Ма-
тића (1924–2004, пинтор), који је купио пац и поконио га Грађевинском 
оору за изгрању цркве. Он је у својој кући имао извојену просторију за 
моитву, препуну икона. Више пута је ишао у Хианар. Јерусаимском гра-
матом стекао је звање хаџије (1985). Поре тога, он је оио архипастирску 
похваницу (2004), четири споменице Свете српске царске авре манастира 
Хианара и, са супругом Вуком, ругу архипастирску похваницу.

Закључак

Миошевчани, иако уго нису имаи своју цркву, увек су ии приврже-
ни нашој правосавној вери. Рао су оазии на огосужење у оижње 
цркве рвнаре у Крњеву и Лозовику. Посе оијања своје огомое, прве 
о тврог материјаа у новоформираном веикоорашком срезу, они су има-
и своје свештенике и црквену управу, зајено са сусеним Трновчанима.

44 Браничевски весник, Пожаревац, 1940, 234–236.
45 Летопис Милошевачке цркве, 23.
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Вековни сан Миошевчана остварен је почетком септемра 1870. гоине. 
Црква посвећена Рожеству Пресвете Богороице изграђена је у центру сеа, 
у изини старе капее. На Свету Литургију оазии су и сусени Трновча-
ни, који су некоико гоина раније изграии своју огомоу. Треа рећи а 
је Трновче припаао ругој миошевачкој парохији, а анас је у јеинственој 
миошевачкој парохији.

О времена оснивања миошевачке парохије (1828) Миошевац и Трновче 
имаи су четрнаест свештеника, врених и поштованих пароха. Многи о 
њих напреоваи су у сужи и посе оаска из Миошевца.

На крају, може се рећи а су миошевачки свештеници и црква имаи 
веику уогу у ширењу вере и уховном просвећивању нароа, чак и у вре-
ме аустроугарске и немачке окупације и комунистичке васти. У томе су 
им помоги поожни уи из Миошевца и Трновча, пре свих: огомоци. 
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