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Црква Свете Петке у Великом Орашју1

Сине Божји, прими ме у мудрост Твоју.
Ти си глава свих синова људских,

Ти њихов небески разум, обасјање и радовање.
(Ваика Никоај, Моливе на језеру, 22)

Територија анашње Центране Срије иа је у раном срењем веку, 
у црквеном погеу, саставни ео Охриске архиепископије, све о 

1219. гоине, тј. о оснивања аутокефане Српске архиепископије. Свети 
Сава је успео а оснује и организује Српску правосавну цркву, већ 1220. 
гоине у есет епископија, које су таа покривае само територију краа 
Стефана Првовенчаног.

Проематична је вероостојност текста о најстаријој цркви у ата-
ру анашњег Веиког Орашја. У књизи Православна Српска црква у 
Краљевини Срији пише, а је ко Веиког Орашја, неаеко о реке 
Јасенице, пронађена у земи, „нека староревна црква, разрушена о 
цока, а на запаним вратима стајао је и зи три метара висине неразру-
шен, који је у земи затрпан ио и нађен: изнутра омаан – живописан, 
а поврх цоке нађен је натпис: „1173. ета о Христа оновена – сеи ма-
настир Света Петка“. Ископана је изнутра јена поча еа, масна, гатка, 
која је по свој приици нагрони камен и на њој стоји натпис: „Стеван 
војвоа ковински“. По отару, окренутом право на истоку и по живопи-
су, вии се а је иа правосавна црква, и на том истом месту саа, 1890. 
гоине, озиана је нова црква и назив има „Света Петка“. Храм је св. Па-
раскеве, која се сави 26. јуа (по старом каенару – Д. И.) сваке гоине. 
Саграђена је о тврог материјаа“.2 

1 Чанак престава ео књиге Великоорашка Црква и парохија, која је у припреми.
2 Ова књига је ојавена 1895. гоине у Београу; ореница Веико Орашје
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У време изграње прве цркве (1173) на овим просторима су ваа-
и Мађари. Ипак, постоји могућност њене изграње пошто се Охри-
ска архиепископија простираа на север све о Дунава, ге је имаа три 
епископије: Срем (сеиште у Сремској Митровици), Београ и Брани-
чево. Могуће је и а је нагрони споменик с натписом „Стеван војвоа 
ковински“ поставен касније, можа у време краткотрајне српске ва-
сти јужним Банатом. Даке, о априа 1457. гоине, каа су пристаице 
мађарског краа аисава преае Ковин еспоту азару Бранковићу. 
Тако је први пут у срењем веку померена територија српске ржаве на 
еву оау Дунава. Можемо претпоставити а је војвоа Стеван кратко 
управао Ковином, током 1457. и 1458. гоине, и посе смрти пренет и 
сахрањен у старој орашанској цркви. 

У време паа Српске еспотовине по турску васт (1459) сеиште 
Митропоије наазио се у Смеереву и смееревска епархија је поно-
во припојена Охриској архиепископији. Орашанска црква је вероват-
но страаа у турском освајачком похоу среином 1459. гоине ии не-
што касније. Угавном, црква је остаа у рушевинама све о њене оно-
ве 1890. гоине.

Миивој Гавриовић, завичајни историчар, навео је поатак а је на вра-
тима старе цркве нађен запис: „Освјати и помаза храм св. Ар. М. епископ 
Сава“.3 Даке, то је поатак кога нема у књизи Православна Српска црква 
у Краљевини Срији, која је ојавена само пет гоина посе изграње 
нове цркве у Веиком Орашју. 

Веикоорашка парохија, која се састоји о Веиког Орашја, Круше-
ва и Мае Пане, уго је припааа Крњевачкој цркви, оносно ругој 
крњевачкој парохији, све о 1870. гоине. Ова насеа су, као и остаа ме-
ста у Срији, у гоини оснивања Орашког среза (1869), прикупиа новац 
за изгрању цркве и споменика погинуом кнезу Михаиу Ореновићу 
и преаа га Гавном оору.

Списак на поизање цркве и споменика аженопочившег кнез Миха-
иу М. Ореновићу Трећем приожии су и Гавном оору преаи

Сео Веико Орашје
Г. Виоје Марковић, 20 гроша   Ђорђе Никоић, 5
Миојко Гајић, 10    Петар Миовановић, 1
Димитрије Ваић, 40    Станко Јанковић, 2

3 Миивој Гавриовић, Смедеревско поморавље, 31. 
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Стојан Гвозеновић, 4    Станко Живковић, 4
Кузман Ивковић, 2    Стојан Павковић, 10
Тоор Раисавевић, 4    Иија Ивковић, 10
Иија Багојевић, 4    азар Миосавевић, 12
Стоико Стаменковић, 4   Миета Кузмановић, 1
Ђорђе Јанковић, 3 гроша и 20 пара  Јаремија Станимировић, 1
Димитрије Јовановић, 4   Миоје Марковић, 4
Максим Зравковић, 4    Миосав Маринковић, 2
Станојо Миошевић, 4   Васиије Димитријевић, 2
ука Никоић, 4    Стеван Марјановић, 2
Раосав Миовановић (Гајић), 10  Миош Станковић, 1
Никоа Атанасковић, 4    Аекса Раојковић, 1
Паве Живановић, 2    Ташко Костић, 4
Миош Стевановић, 4    Јанићије Живковић, 2
Неша Јовановић, 3 гроша и 20 пара Цветко Атанасијевић, 4
Гаја Миковић, 4    Гигорије Миаиновић, 1
Цветко Стаменковић, 4    Јован Стојаиновић, 2
Мита Никоић, 4    Димитрије Живановић, 5
Вуица Зравковић, 2    Миоје Јанковић, 4
Сава Живковић, 4    Станимир Станковић, 30 пара
Матеја Марјановић, 2    азар Миенковић, 1
Станко Миковић, 4    Тоца Фииповић, 2
Танасије Бошковић, 3    Савка, жена Станоја Живановића, 2
Васиије Ристић, 3    Паве Багојевић, 2
Миован Фииповић, 2   Петар Иић, 1
Никоа Раојковић, 1 грош и 30 пара  Раосав Гајић, 1
Митар Никоић, 2    Ђорђе Бошковић, 1
Цветко Марјановић, 2    Стеван Зравковић, 2
Миоје Живковић, 2    Крста Мутавџија, 1
Живко Миенковић, 1    Јаков Миосавевић, 1
Миош Симић, 2    Јован Гигоријевић, 2
Миаин Живковић, 2    Стока Петровић, 4
Миан Рашић, 2    Ђорђе Стевановић, 10
Петар Анрејевић, 2    Никоа Јовановић, 4
Вића Ивановић, 4    Станко Гигоријевић, 3
Марко Пауновић, 4    Иија Спасојевић, 4
Тоор Петровић, 1    Тоор Мијајовић, 2

Свега 216 гроша и 10 чаршијских пара4

4 Српске новине, Приог роја 54 (1869), Веико Орашје
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Међу приожницима наазе се и Крушевани, што се вии на списку, 
на пример Стоико Стаменковић, Петар Иић и Тоор Мијајовић. Ве-
ичином приога извојии су се Димитрије Вајић (40 гроша) и Виоје 
Марковић (20), трговци свињама и имућни омаћини. Запажа се и а су 
остаи приози ии веома маи, о јеног о четири гроша.

Изграња цркве

Сава М. Стојановић, тееграфиста, помоћни чан Археоошког рушт-
ва, понео је опис „Српске црквене старине“, оносно опис остатака ста-
ре цркве у Веиком Орашју, само три гоине пре изграње нове цркве на 
истом месту.

Веико Орашје, 28. феруар 1887. г.
Поштовано Госпоине
У самом Орашју, на есној страни Јасенице (грешка, треа „на евој 
страни“), ко гроа, наазе се остаци старе цркве, који су познати 
ове по називом „Зиина“. 
„Зиина“ је остатак црквеног патна цее запане стране, с отвором ге 
су иа врата, и мери у висину 3м 50 цм, у ширину 4 м 60 цм, а еина 
зиа је 70 цм.
Према откупу укоико се са темеи познају, вии се, као а црква 
ова није иа већа о 7 м и 50 цм у ужину и 3 м 20 цм у ширину, чи-
сте шупине.
Зи је на ћошковима и оковратницима о груо тесаног камена пешча-
ника, а по среини о мешовитог камена, опека и окамењеног матера, 
на коме се познаје црвена оја, а по ге и оје какве хаине из живописа.
Више о своа запаних врата, на евој страни, има и јеан узиан ка-
мен који ичи на крст; на том крсту су урезана нека сова, аи вро 
нејасна, те се прочитати не може; према томе, изгеа као а је на ста-
ром темеу о рушевине храм поново озиан.
О зиине, па за 3 м у ево има јеан нагрони крст о еог каме-
на, као што је приожени нацрт с. 1. таа 5. а о овог за 5 м ае још 
јеан крст, који изгеа као круна, вии сику 2., ез икаквих записа.
У самој цркви наази се јена поча о еог камена, оста епо отеса-
на, 1 м 80 цм угачка, 60 цм широка и 20 цм ееа, а још јена земом 
претрпана са изгуеним крстом. Но, еа Цока – Стојан Јовановић, 
који је ове у сеу за са најстарији, веи а су из исте цркве извађене 
ве поче о еог мермера с натписом и онешене у Смеерево ии 
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Београ за време капетановања г. Јове Смианића у Х. Паанци – го-
ине не памти.5 
О како еа Цока зна, зиина је таква као и анас што је. Сваке гоине 
нађе се по неко о мештана те ту срећу потражи а новац ископа, зато 
су у самој цркви и око зиине све саме рупчаге, те се могу виети цре-
пови о посуђа и зрневе о изгореог жита; само је још оро те о зи-
ине неће нико нијеан камен а онесе, иначе и све о са разнео…
Пошто зиина у Веиком Орашју и њена епа окоина са остацима 
римским, није о саа научно прегеана, а се може констатовати а 
и је она као капеа у гроу ии у вароши сужиа. Врено и ио 
а првом прииком вашега путовања и ове свратите и уверите се како 
и се са мао снаге и новчаних жртава, како око зиине, тако и око 
откопавања гроова, много шта сазнати мого о постанку ових старина.
      Сава М. Стојановић6

Даке, према приоженом опису, остаци старе цркве („Зиине“) на-
азии су се у Веиком Орашју, на евој страни Јасенице. Пошто је иа 
скромних имензија, постава се питање а и је она сужиа као ка-
пеа у гроу ии је иа парохијска црква. Наше мишење је а је то 
иа парохијска црква, угавном зог већег насеа у њеној изини. За 
њено зиање коришћен је теме, камен и опека неког ранијег храма, ве-
роватно римског. Већином је коришћен камен пешчар са Карауе. Опека 
је употреена о срушених грађевина, пошто су Сри из 12. века угав-
ном граии куће о прућа и ата. Најое је ио сачуван запани зи, 
који је већим еом искоришћен за изгрању нове цркве. Овакве зии-
не памтио је еа Цока, Стојан Јовановић, рооначеник Стојановића и 
Јовановића, рођен 1809. гоине, који је говорио како су његови суграђани 
раскопаваи темее старе цркве тражећи закопано аго.

Поре зиина наазе се ва нагрона крста о еог камена која нису 
сична анашњем нагроном камену поре северног зиа цркве, уко-
паног посе онавања цркве (1890). На жаост, нестае су и ве камене 
поче с натписима, вероватно среином 19. века, у време среског капета-
на Јове Смианића.

5 Вероватно миси на камене поче, поменуте на претхоним страницама овог раа, 
с натписима „1173. ета о Христа оновена – сеи монастир Света Петка“ и „Сте-
ван војвоа ковински“. Јован Смианић ио је срески капетан у См. Паанци 1850. а 
можа и 1851. и 1852. гоине.

6 Саринар, 1. јун 1887, р. 2, 62–63
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етопис цркве и парохије Веико Орашје пружа поатке о открићу ру-
шевина и изграњи нове цркве. 

Према њему, „Црква В. Орашка постоји о 1890. гоине и њу је про-
нашао чича Стефан – Среја Никоић из В. Орашја. Наишао је на неке 
разваине на оаи реке Јасенице и копајући а вии шта је, наишао 
је на место ге је ио отар и тамо је нашао јеан веики камени крст 
на коме је, вее, ио престо. Ту је нашао и јеан веики камен, с нат-
писом „Стеван, ковински војвоа“, и вее а је нашао још неке арове. 
Вее а су све нађене ствари посате у Смеерево, смееревском про-
ти. Ка сам ја (писао парох веикоорашки Раован Петковић 1927. го-
ине – Д. И.) ошао на парохију В. Орашку, 1897. гоине, и упитао сам 
проту Љуомира Поповића, коарског пароха који је она заступао 
смееревског проту, умрог Стевана Марковића, за све нађене ствари 
и оијем негативан оговор, а се оне не наазе у смееревској цркви.
Чича Среја, сазнавши а је то иа црква, на месту ге је ио отар почео 
је на сваки празник и нееом свако вече и јутро паити свеће и моити 
се Богу, ге се ускоро прочуо, те из оконих сеа почеше уи и жене 
оазити, паити свеће и Богу се моити зајено са чичом Срејом. На 
том месту он, својом иницијативом и уз помоћ веикоорашких грађана 
саграи цркву, названу Св. Петка, ге се и анас мои и сужи Богу и 
чича Среји као творцу и оротвору ове огомое7.

Сретен-Среја Никоић (1835–1899), син Никое-Ниче Јовановића, ио је 
вро поожан човек и први је раио на ископавању темеа цркве, из по-
ожних поуа. Покренуо је иницијативу за изгрању нове цркве на про-
стору темеа и зиина старе цркве. Он је најпре на старом темеу поста-
вио маи сто и купу, ге је скупао приог за изгрању цркве. Новац је 
носио кући, аи су му снаје крае. Онашње васти су га прогасие у-
им и затворие на некоико ана у ћеију пааначког затвора. Маа су 
неки сеаци хтеи а поигну цркву у центру варошице, он се изорио 
а је сазиају на истом месту. На жаост, Среја није сахрањен у црквеној 
порти већ почива на оижњем гроу. На његовом нагроном споме-
нику с правом је написано „Гавни оснивач и утемеивач цркве у Веи-
ком Орашју“.8 

Поре Среје Никоића, веику засугу за изгрању цркве имаи су и 
таашњи веикоорашки свештеник Миојко Мирчић и пресеник оп-
штине Живко Јовановић (раика, нарони посаник), који су организо-
вано прикупаи помоћ. Црква је изграђена у неповоно време, у време 

7 етопис цркве и парохије В. Орашке, 1–2
8 Роосове фамиије Никое Ј. Јовановића из Веиког Орашја, Сретен-Среја 

Никоић
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гуитка среза. На жаост, није сачувана окументација о пану, припре-
мама, финансирању и изграњи овог храма.

Испо своа веикоорашке цркве моии су се Орашани и Крушевани, 
а у време празника и верници из сусених места. Коначно је остварена 
њихова вишееценијска жеа за новом црквом.

Света препообна мученица Параскева

Веикоорашка црква је ретки српски храм који је посвећен светој 
препооној мученици Параскеви, која је живеа у време римских царе-
ва Харијана (117–138) и Антонина Пија (138–161). Рођена је у Риму, у по-
роици хришћана Агатона и Поитеје. На светом крштењу оиа је име 
Параскева, пошто је рођена у петак. На грчком се петак каже „параскеви“, 
што на српском значи Петка. Учена је и васпитавана у хришћанској вери. 
Реовно је посећиваа цркву, оаваа се светој моитви и читаа Све-
то писмо. Посе смрти роитеа, она је све своје имање разаваа сиро-
машним уима. Потом се замонашиа. Посе оптуже неких зоних 
Јевреја, Римани су је мучии и погуии око 140. гоине.

Параскевине свете мошти наазе се у Цариграу, у јеној цркви на евој 
страни Затног рога.9

Веики рој српских цркава посвећеној је много познатијој препооној 
мати Параскеви (Трнова Петка), те је неки верници замењују са „римском“ 
Светом Петком, а посвећена им је и зајеничка црквена сава.

Опис цркве

Орашанска црква, поигнута на остацима старе цркве, наази се у 
пространој порти, у изини старог и новог гроа. Није аеко ни о 
центра сеа.

Првоитна црква, јенороне основе са поигонаном источном апси-
ом и ве мање очне певнице, имаа је ужину 19 м, ширину 9 м (на еу 
очних певница 11 м) и висину 10 м. Припрата са звоником је накнано 
озиана (1969–1973). Према оику, примећује се утицај траиционане 
српске архитектуре. На фасаама нема никаквог екоративног украса, из-
узев ва хоризонтана корон венца који рашчањују фасае по хоризонта-
и. Певничка апсиа је споа петострана, ок су очне певнице простране.10 

 9 Месецосов, Жиије свеиј, ју, 639
10 Регионани заво за заштиту споменика кутуре, Смеерево, Црква Свее Пе–

ке – Оразложење
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Црква има ва уаза, северни (спорени) и запани (гавни). Сви прозо-
ри на цркви су у оику монофора, правоугаоног оика са поукружним 
завршетком, а има их укупно 11.

Дозиана припрата, правоугаоне основе, наази се на запаној страни 
већ постојеће цркве и веичине је 4,25 м х 9,00 м. У призему се наази 
хо, простор за проају свећа и остаог и степениште за јену просторију 
горе, певницу. 

Торањ (звоник), кваратне основе, иже се на среиштем ограђеног 
еа. Кров торња је покривен имом а остаи ео крова иер-црепом. Чи-
тав ограђени ео укопен је архитектонски са постојећим еом цркве.

Црква је зиана опеком у кречном матеру. Оматерисана је и окре-
чена (прскана). Кров је восиван. Црква има камене темее и етонске 
поове. Дозиани ео изграђен је опеком и етоном, с тим што је запа-
ни порта извеен у камену.

Унутрашњост цркве је просторно поеена на отар, наос и припра-
ту. Наос је правоугаоне основе са маим очним певницама поукруж-
ног оика. Отарски простор се састоји о проскомиије и ђаконикона 
а у центраном еу је смештена часна трпеза.11 

Врата и прозори су рвени и оиком и орнаментиком оговарају 
постојећим вратима и прозорима.

Зино сикарство

Ранији живопис, у а секо техници, ра је непознатог сикара. Зине 
сике, рађене посним ојама, нису имае уметничку вреност.

У рау Регионаног завоа за заштиту споменика кутуре „Црква Све-
те Петке – оразожење“ описан је ранији распоре живописа.

На запаном зиу преставени су светитеи (стојеће фигуре): св. 
Марија Магаена, св. мученица Нееа, св. мученица Марина, св. 
Георгије, св. цар Константин, св. царица Јеена, св. Ангеина еспоти-
ца српска и композиција Васкрсење и Преоражење.
На северном зиу преставени су светитеи (стојеће фигуре): св. 
Арон, св. Мојсије, св. Сергије, св. Прокопије, св. Игњатије Богоносац, 
св. Димитрије, св. Агатоник, св. Георгије, св. Јован Крстите, св. Јован 
Затоусти, св. Васиије Веики, св. Трифун, св. арханђе Гаврио, св. 
Григорије Богосов и Часне вериге.
На јужном зиу насикане су сееће фигуре: св. Стефан Првовенча-
ни, св. Симеон Мироточиви, св. Јоаникије Девички, св. Сава Српски, 

11 Исто



����������������������������������������������������������������������������������������� Дарко Ивановић|249

св. азар Васкрси, св. азар Српски, св. Пантеејмон, св. Јован Бесре-
реник, св. Дамјан, св. Козма, св. Јаков, св. архиђакон Стефан и у кон-
хи певнице св. Никоа и св. Георгије. 
На своу у центраном еу, у јеном ованом меаону, насикана је 
композиција Крштења, а са јене и руге стране Богороица Ширшаја 
и Бог Отац Саваот. Јужно су насикани јеванђеисти и пророци: св. 
Пророк Иија, св. пророк Јона, св. Јеванђеист Јован и св. Јеванђеист 
Матеј. Северно: св. пророк Данио, св. пророк Исаија, св. Јеванђеист 
ука и св. Јеванђеист Марко.

Временом је стари живопис изеео и о гарежи испран. Уз оорење 
епископа Хризостома, овај живопис је привремено оновио и поправио 
Михајо Вујичић из Доње иваице, а гареж је скиао мајстор Прша из 
Жаара. 

Ново живописање цркве оавио је проф. Горан Јанићијевић, професор 
Фреско-писачке акаемије (при Богосовском факутету СПЦ), са стуен-
тима током 2005. и 2006. гоине. Истовремено је вршена реконструкција 
цркве, споашња и унутрашња. Почице је оровоним раом поста-
вио Жика Гајић из Веиког Орашја. Ваика Игнатије је ао распоре 
осикавања зиова цркве и нагеао је раове12.

Нови распоре живописа има ругачији изге. 
На запаном споњем зиу припрате наазе се фреске св. уке и св. 

азара.
Фреске на запаном унутрашњем зиу: Успење Богороице, св. препо-

она мученица Параскева, Исус Христос и Свети Сава.
Фреске на северном зиу: св. кра Драгутин, св. кра Стефан Првовен-

чани, св. кра Урош и св. Симеон Мироточиви (ваари); Козма и Дамјан; 
св. Никоај Жички и Варнава Хвостански, св. Јован Богосов, св. Симе-
он Богопримац и св. Максим Исповеник; св. Симеон и св. Аимпије (у 
вратима); св. Петар Дароосански и Гораз Чешки, св. Јован, св. Јован 
Претеча и св. Никоа; св. Патон Бањаучки и Сава Горњекаровачки, св. 
Паве и св. Стефан Дечански: св. Ромио Раванички и Зосим Тумански, 
св. Григорије Синајски, св. веикомученик кнез азар и азар Четворо-
невни; св. Стратоник, св. Сергије, св. Вакх и св. Ерми, св. Теоор Тирон, 
Прокопије и Георгије (у певници).

У отарским зиовима наазе се веома кваитетне фреске: св. Антипа 
Пергамски, св. Игњатије Богоносац, св. архиђакон Стефан Првомученик, 
св. Григорије Ниски, св. Григорије Богосов, св. Васиије Веики, св. Јован 

12 Казивање о. Сооана Марковића
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Затоусти, Васкрсење и архијереји, св. Атанасије Веики, св. Јован Мио-
стиви, св. Кирио Аексанријски, св. Спирион Чуотворац, св. Кимент 
Римски, св. Дионисије Ареопагит, св. Поикарп Смирнски и Баговести.

На јужном зиу распоређене су сееће фреске: Исус Христос, св. Со-
омон и св. Дави, св. Козма Мајумски, св. Теоор Стуит, св. Јован Дама-
скин, св. Химнограф, св. Атиноген и св. Софроније; Свете Евгенија и Ан-
геина, св. Анареј, св. Сава, св. Стефан азаревић, свети мученици Сергеј 
и Вакх, св. Тома, свети еспоти српски Георгије и Стефан Бранковић; св. 
Пантеејмон и Трифун, св. ука, свети есрерници Козма и Дамјан; свете 
мученице Јефимија и Варвара; арханге Михаио, свети цареви Констан-
тин и Јеена; уав, наа, вера, св. Софија, св. Параскева и Света Нееа.

Данас Веикоорашка црква има јеан о најепших и најкваитетнијих 
живописа. Престојеће живописање унутрашњег еа припрате завршиће 
унутрашњи изге цркве.

Иконостас

Отар је о ађе овојен рвеном отарском преграом, конципираном 
у касицистичком стиу, резареном екорацијом оојеном у зато. На 
старом иконостасу, који потиче из 1891. гоине као ар неког непознатог 
Макеонца, наазе се 28 икона разичитих имензија и форми. Иконе су 
сикане уаним ојама на асци. Најзначајније иконе наазе се на вери-
ма; на северним св, арханђео Михаио, царским Баговести и јужним св. 
архиђакон Стефан. Постоје четири престоне иконе: св. Параскева, Бого-
роица, Исус Христос и свети Јован Крстите. На парапетним почама 
смештене су иконе (оње): Изгнанство из раја, Аам и Ева у рају, Жртва 
Аамова и Усековање гаве светог Јована Крститеа. У ругој зони наа-
зе се Сиазак св. Духа, шест икона које преставају 12 стојећих фигура 
апостоа и шест ованих икона. Иконостас се завршава рвеним резаре-
ним крстом са ва ована меаона (Богороица и св. Јован Крстите)13. 

Дејан Раисавевић из Веике Пане раи на новом иконостасу, а нове 
иконе насикао је Аексанар Живаиновић.

Граитељска еатност

Веикоорашка црква је некоико пута поправана и онавана, најпре 
крајем треће еценије ваесетог века. Свештеник Реа Д. Јеић је при-
иком ступања на ужност, 16. марта 1929. гоине, затекао цркву у ошем 

13 Црква Свее Пеке – Оразложење; казивање о. Сооана Марковића
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стању: неокречену, сао покривену и напуку (с еве стране певнице и 
у оњем еу – у ађи споа); неокречену и непокривену црквену кућу; 
неоправен звоник иструеих стуова („Љуа се цео ка звона звоне“), 
иструеу тарау, труо ањак пре црквом ит. Веикопањански свеш-
теник Миора Димитријевић, заменик на орашанској парохији, „ацио 
је“ сву кривицу на ра ившег пароха Раована Петковића (умро 20. е-
цемра 1927. гоине).14

Свештеник Реић омах је приступио онови. За само 20 ана попра-
вио је цркву и штау и о краја исте гоине (1929) и црквену кућу и пои-
гао је нов ањак са купама за сеење. Посе успоставања нове црквене 
управе (1930), поигнут је нови звоник с натписом „Поп Реа Јеић и ту-
тори Јован Стефановић и Миета Неековић, 30. авг. 1930. г. Управа“. Он 
је исте гоине покренуо иницијативу за тражење минеране-кисее вое 
у црквеној иваи, испо цркве. Посе ушења херметичком ургијом на 
више места није постигнут успех. Ипак, пронађена је воа чуног укуса. 
Изграђен је унар с маом црквицом-капеом, ез отара, која је посвећена 
св. Пантеејмону. Наро је оазио за воу, умивао се и авао приог, угав-
ном посе Свете итургије у цркви.15 

Гоине 1932. поново је црква окречена споа, крем ојом, зиови су гип-
сирани и оуци очишћени. Ове раове је извео Васа Срановић, свиајначки 
моер.16 На жаост, није спровеена оука Савета Црквене општи-
не а се ко цркве поигне зграа као спомен костурница српским рат-
ницима који су погинуи на територији веикоорашког атара. Био је 
превиђено а ова зграа истовремено сужи као црквени ом за смештај 
канцеарије црквене управе и свештеника (1933). Посе три гоине иза-
ран је Грађевински оор за поизање парохијаног ома, по пресе-
ништвом свештеника Михаиа Гоуовића. Парохијски ом, завршен 
1938. гоине, који има 10 оеења (стан за пароха и канцеарије), спаао 
је у најое парохијске омове Браничевске епархије.17 ипе у порти за-
саии су Миаин Антонијевић и његов син Драгутин.18

Нарони конак је изграђен испре цркве. На освећењу његових темеа, 
почетком марта 1970. гоине, итургију Преосвећених арова сужии су 
месни парох Томисав Вучковић и некоико свештеника из исте епархије: 

14 етопис цркве и парохије В. Орашке, 7–10
15 Исто, 11–12
16 Записник Црквено-општинског савета, 1932
17 Исто, 1938
18 Казивање Драгосава Антонијевића
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Боривоје Симоновић (Смеерево), Ваа Крупежевић (Миошевац), Рае 
Миошевић (Дуовац), Богоу Момировић (Крњево) и азар Ранковић 
(Вровац). Таа су се оговории а се сваке гоине иста итургија о-
ржава руге срее веиког поста. На изграњи конака су раии зиари 
Раисав Бајић и Драгиша Рајић, стоар Боривоје Миојковић из Веиког 
Орашја и још некоико мајстора и раника. Раове је нагеао епископ 
Хризостом. Конак, оносно ииотека, отворен је на Дан осоођења Ве-
иког Орашја, 12. октора 1970. гоине19. 

Веикоорашка црква приступиа је изграњи припрате и црквеног зво-
ника омах посе оијања грађевинске озвое, 9. августа 1971. гоине. 
Пројекат је ураио Бранко Митић, еограски архитекта. Крајем септемра 
1971. гоине извршено је освећење темеа на веикој црквеној просави. 
Чин освећења и Свету итургију вршии су архијерејски намесник, прота 
Душан Митошевић, проте Христивоје Ђорђевић, Богоу Момировић, Ми-
хаио Гоуовић и Драгоу Матејић и месни парох Томисав Вучковић. 
Светисав Миана Паић, чувар пруге у Веиком Орашју, ао је орађени 
камен за зиање припрате, који је остао посе изграње новог жеезничког 
моста преко Јасенице, и кинове за учвршћење звона. Зиаи су мајстори 
из Веиког Орашја, Брана Ђорђевић и Паве Стефановић. имарске раове 
на куету ураио је имар Љуа екић. Увеено је еектрично осветење 
у цркви. Истовремено су прешприцани спони црквени зиови. Црква је 
таа оиа веику поршку и помоћ о Миорага-Мије Раосавевића, 
пресеника Месне зајенице.

Чин освештења и Свету архијерејску итургију вршио је раничев-
ски епископ Хризостом уз асистенцију секретара Е. У. О. Живораа 
Петровића, прота Драгоуа Матејића, Боре Симоновића, Вука Бјеовића 
(арх. намесник ресавски, из Свиајнца), Богоуа Момировића, Ваис-
ава Крупежевића и месног пароха Томисава Вучковића, који је таа 
унапређен у чин протојереја, као најмађи у Браничевској епархији.20

Посе навеених грађевинских раова поставена је спомен поча на 
зиу ко ранијег гавног уаза у цркву, с натписом:

Веики оротвори прииком озиђивања торња, оправке цркве и 
поизања нароног конака
1972. гоине у Веиком Орашју
Епископ раничевски Хризостом
чанови управе:

19 етопис цркве и парохије В. Орашке, 18–21
20 Исто, 22–23; казивање о. Томисава Вучковића
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Томисав Вучковић, прота
Божиар Марковић, секретар
Живојин Бранковић, агајник
Живота Бојковић
Боривоје Бојковић
Момчио Бојковић
Јован Бојковић
Бранисав Ђорђевић
Драгиша Рајић
Љуиша Јовановић
Жарко Стиковић
Аранђе Павковић
Мића Павовић
Раисав Бајић из Крушева
Тутори:
Доривоје Миојковић
Миивоје Бојковић
Светисав Бојковић
Аексанар Неековић
Приожници:
ана и Љуиша Гавриовић, САД
Мића Миановић, из Аустраије
Драгомир екић, из Аустраије
Драгица Вавић, из Немачке
Чеа екић, из Немачке
Савоу Раосавевић, аутопревозник
Божиар Арсић, из Крњева, аутопревозник
Раша Стоиковић, из М. Пане, аутопревозник

Нарено реновирање цркве усеио је 1995. гоине, већ у ругој го-
ини суже о Сооана Марковића на веикоорашкој парохији, који је 
иницијатор. Посе прегеа цркве, ваика Игнатије је преожио а се 
ураи кров и споашња фасаа, а се сазиа нови конак и уреи вориште. 
Месна зајеница је омах аа потрени новац за почетак раова, којима 
је поново руковоио Брана Ђорђевић.21 Са цркве је скинут стари матер, 
оматерисани су и пошприцани зиови и промењена је цеа конструкција 
крова са новим иер-црепом. На звонику је промењен им и поставени су 
нови оуци на цркви. Порушене су старе зграе између цркве и парохијског 
ома и о уице. Сееће гоине завршена је ааптација цркве. Пре че-

21 Записник Месне зајенице, 1995
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тири гоине реновирана је црквица св. Пантеејмона. Изграђена је огра-
а и етонирана стаза у порти.

Поре Месне зајенице, навеене раове су помоги мештани новча-
ним приозима. Данас се граи кућица за паење свећа.

Старе богосужбене књиге

Богосужене књиге које се наазе у Орашанској цркви угавном по-
тичу из треће еценије 20. века, осим Ирмоогија, на коме је јеан запис 
о 24. новемра 1889. гоине, и Псатира (приожио га Тома С. укић 
из Миошевца 19. априа 1892. гоине). Према Инвентару књига, храм 
је имао сееће старе књиге: Ирмион (1929), Часовац (1929), Осмогас-
ник, Трио посни, минеје, Веику катавасију (1944), Моитвеник (запис о 
1927), Сужу Светитеу Сави, Сужу светој препоономученици Па-
раскеви (1977) ит. Поре ових навеених књига, у црквеној ииотеци 
наазе се ројне црквене и руге књиге, новине и часописи (Саорност, 
Правосаве, Мисионар, Светосавско звонце и Гасник).

Црква има некоико рукописних књига (етопис и записнике Црквено-
општинског Савета и Црквено-општинског Управног оора) и есетак 
протокоа крштених, венчаних и умрих (о 1936. о анас). На жаост, 
многе црквене матичне књиге су уништене у време аустроугарске окупације, 
што је отежао истраживачки ра на овој монографији.

Црквено-итургијски премети

Веикоорашка црква има готово све потрене црквено-итургијске 
премете, старије и новије израе. Поатке о старијим преметима угав-
ном пружа црквени етопис. Тако је, на пример, свештеник Реа Д. Јеић 
1929. гоине записао: „Својом речју у цркви утицао сам на оре хришћане, 
те је црква омах на Веики петак имаа епу Христову гроницу, при-
ог Драге С. Бојковића, ивни свиени чаршав Станка Р. Павовића за за-
стор гронице, сасу за миросање о срера (покон Стевана Р. Бојковића), 
сасу за крштење, приор о срера (покон Боривоја М. Ораовића) и 
јеан ручни цеивајући крст о срера (покон Аћима Стојиковића, пе-
кара из Веиког Орашја“.22

Црква је стано нааваа црквено-итургијске премете, на пример 
1930. гоине нову прангију о 100 кг, ва месингана чирака и ве рипие. 
Верници су покањаи паштанице и руге премете. 

22 етопис цркве и парохије В. Орашке, 9–10
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Треа рећи и а је професорка Јеена Савкић онеа крст из Јерусаима, 
ужине 1,5 м, који је 2007. гоине освештан на Гоготи.

Гробља

У срењем веку и турском оу житеи веиког сеа иваи 
сахрањивани су на старом гроу у Раворинама (Старо трновачко 
грое). На жаост, анас су нечитки натписи на његовим старим спо-
меницима. О почетка 19. века Орашани су сахрањивани на крњевачким 
гроима, Црквеном и Каменичком, и на анашњем Веикоорашком 
гроу. Око старе срењовековне цркве сахрањивани су покојници, 
тако а је у црквеној порти раније ио грое, које се постепено поме-
рао на североисток.

Данашње грое наази се у изини цркве, поре асфатног пута 
за Крушево. Шири се према југозапау. Распоре нагроних спомени-
ка показује сроност појеиних фамиија, које су имае ва ии неко-
ико рооначеника. На руним еовима гроа, нарочито на његовој 
запаној страни, поижу се нови спо меници уаени о фамиијарних 
гроних парцеа. 

Најстарији споменици с натписом потичу тек из краја 19. и почет-
ка 20. века: Стојана Јовановића (Цока, 1799–1887), Симе Спирића (умро 
1897), Стевана Димитријевића (1852–1900, учите), Јована Ђ. Бојковића 
(1865–1902), Јована Пе тко вића (1882–1902, син попа Раована-Раке), Томе 
Павковића (1845–1904) ит.

Ново грое, које ниче источно о старог, уређивано је о евеесетих 
гоина. Асфатиран је приаз и етониране су стазе.

Крушево и Маа Пана овајкаа имају зајеничко грое. Јован 
Ереановић је прииком истраживања ових насеа (1908) на гроу ви-
ео осоито рвене крстове, са решеткама као украсима. Сматрао је а је 
то вро старо грое са каменим споменицима. На јеном о њих про-
читао је 1829. гоину. Почетком 20. века најстарији ео гроа већ је ио 
растурен. Споменици су ии тоико стари а мештани нису знаи чији 
су гроови нити су тамо паии свеће. Гроови су риживо оржавани 
и ретко су покојници сахрањивани у већ постојећи гро. Чанови роо-
ва сахрањивани су у групи.23 

Старије, срењовековно, грое наазио се ниже саашњег, према 
Јасеници. Сеаци су износии споменике горе како и орађиваи њиве.

23 Јован Ереановић, Енолошка грађа о Шумадинцима, 143–144
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На зајеничком гроу свако сео је имао свој запис. Сваки гро је 
оеежен аскама ии ееим рвнима, ређе је покриван веиком по-
чом. Опсег су чиниа рвна, угавена јено у руго.24 

Раније је на Крушевачком гроу иа примитивна капеа, у ограђеној 
врици, 15 м есно о гронице Фииповића. У њеној изини, у јеној 
земуници на гроу живеи су еа Анта и аа Јука, сиромашни уи 
који су оијаи храну прииком еења25. 

Данас су гроа по управом Месне зајенице, која их оржава и е-
ом ограђује. У старом гроу, поре рума, поигнут је споменик у о-
ику пирамие руским војницима који су погинуи у Веиком Орашју 
1944. гоине.

ВЕЛИКООРАшКИ СВЕшТЕНИЦИ

Веикоорашка парохија је све о 1870. гоине припааа Крњевачкој 
цркви, оносно ругој крњевачкој парохији у којој су у посење време 
чиноејствоваи Михаио Ђ. Поповић (свештеник 1854–1866), Михаи-
о И. Поповић (1864–1869), Стефан Поповић (1866–1869, о 12. новем-
ра 1878. сужовао само у Крњеву, умро 1879) и Васиије Антић. По-
се смрти Михаиа Игњата Поповића, 21. јуа 1869. гоине смееревски 
протојереј Миутин Банић поново је поеио крњевачке парохије тако 
што је у цеом Крњеву сужио Стефан Поповић, а у Веиком Орашју и 
Крушеву Васиије Антић.26 

„Јено мао сеце Крушево, које се готово све исеио у Мау Пану, 
тако а се ионако маа парохија смањиа“ помиње 25. октора 1848. гоине 
крњевачки свештеник Јован С. Поповић у својој жаи на мау парохију 
(имао ео Крњева о 130 кућа и Крушево).27 Даке, у овом помену вии се 
а је Крушево, као ео крњевачке парохије, среином 19. века већим е-
ом исеено у Мау Пану.

Васиије-Васа Антић

Васиије Антић, крушевачки учите, рукопоожен је за ђакона и свеш-
теника у априу 1868. гоине у крагујевачком Новом Сеу, на парохији 

24 Исто
25 Казивања Драгутина С. Стоиковића и Стојаина Михајовића
26 Архив Срије, МБ, 674, 968/1869
27 Исто, 636/1848
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његовог таста Иије Поповића.28 Међутим, тамо је сужио као капеан, 
што му није оговарао. Зог тога је већ 16. септемра исте гоине тражио 
ругу парохију.29 Потом је поставен за капеана крњевачке парохије. По-
што је становао у Веиком Орашју, Крњевци су се жаии смееревском 
проти тражећи „а свештеник Васа сеи у њиховом сеу“.30 Прота Миу-
тин Банић је у почетку укоравао јереја Васиија, аи је већ среином 1869. 
гоине попустио и ао му извојену парохију Веико Орашје и Крушево. 
Даке, то се огоио у време оснивања Орашког среза.

Васиије Антић није уго остао у Веиком Орашју, о среине јуна 
1873. гоине каа се вратио на парохију свога умрог таста, у Натаинци. 

Миојко Мирчић

Миојко Мирчић, син огатог Старосеца Миојка Мирчића, рођен 
је 8. јануара 1844. гоине. Као свршени огосов учитеевао је у Ковачев-
цу (1864–1869), Веиком Орашју (1869–1870) и Старом Аџиеговцу (сеп-
темар 1870 – август 1873). Остао је кратко и у свом роном сеу јер га 
је Министарство просвете посао у Осаницу, сео пожаревачког окру-
га (16. јун 1873)31. Мирчић није отишао у заачену Осаницу, већ је напу-
стио просвету и запопио се. Као свештеник најпре је сужио у Веиком 
Орашју пошто је из овог сеа отишао Васиије Антић.

У етопису цркве крњевске Мирчић је описан као озиан, црномањаст 
и крупан човек.32

У време Српско-турских ратова (1876–1878) попа Миојка је назор-
ник румова Коча Беимарковић поставио за наченика станице у Новом 
Аџиеговцу (Ново Сео).33 Посе ових ратова вратио се на своју парохију. 
Већ 2. новемра 1878. гоине понео је писмену пријаву наченику Ораш-
ког среза против уника Марка Иића, земораника из Крушева и 
Орашана Петра Марковића и Трифуна Ђорђевића.34

Свештеник Мирчић много је постигао на поизању Веикоорашке цркве 
(1890), маа је често ио у сукоу са оканом вашћу. азар Стевановић, 

28 Исто, 511, 521/1868
29 Исто, 1.325/1868
30 Исто, 275/1869
31 Архив Срије, МПс, 11–26/1873
32 Миојко Мирчић, сапарох Јована Цветковића, авао је поатке крњевачком свеш-

тенику и етописцу азару Миовановићу.
33 Историјски архив См. Паанка, Начество Веикоорашког среза, к. 8, 1509/1878
34 Исто, к. 6, 1.611/1879
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пресеник Општинског суа, 1. априа 1892. гоине жаио се Министру 
просвете и црквених посова на Мирчићево понашање.35

Поп Миојко је сужио у веикоорашкој парохији о 1897. гоине, каа 
је оио иваичку парохију, тј. заменио се са протојерејем Раованом 
Петковићем. Мирчић је посење гоине своје суже провео у Порои-
ну. Умро је 28. јуа 1928. гоине у Веиком Орашју.36

Раован Петковић

Раован-Рака Петковић (28. октоар 1852 – 20. ецемар 1927), рукопо-
ожен 1874, произвеен у протојереја 1921, оикован је Ореном Св. Саве 
петог реа у септемру 1900. гоине.37 Дуго је ио веикоорашки свеште-
ник, о 1897. о краја 1927. гоине, и протонамесник о оснивања Веи-
коорашког намесништва Смееревског протопрезвитерата (1903–1927).38 

Маоројни су поаци о овом скромном свештенику. Реа Јеић, свеш-
теник и етописац, кратко је записао о свом претхонику: „Прота Рака, 
како су га зваи његови парохијани, ио је оар и спосоан за свеште-
ничке ужности и као такав заржан је у успомени ко својих парохијана 
и остаће уго“.39

Прота Рака почео је о 1. септемра 1927. гоине а пише црквени е-
топис, најпре о поизању цркве, потом о чичи Среји, извајању засене 
веикоорашке парохије и претхоним свештеницима, Васиију Антићу 
и Миојку Мирчићу.

У време Првог светског рата проту Раку су замењиваи пањански 
пароси, Драгомир Стојановић и Јован Зечевић, веома спосони свеште-
ници, који су се истицаи не само у уховном већ и у просветном, при-
вреном и поитичком животу. Петковића је у јесен 1916. гоине засту-
пао Јеремија Станковић, пааначки парох, а у време његове старости 
(1926–1927) пањански свештеник Миора Дими тријевић и крњевачки 
Светозар Грујић и Аексије Черненко.

35 Архив Срије, МПс-ц, 1892, р. 466 (ф. 1, р. 144/к1)
36 етопис Цркве крњевске, 1. св., 6. и 9; етопис цркве и парохије веикоорашке, 2
37 Весник Српске цркве, септемар 1900. гоине
38 Шемаизам Исочно православне Српске паријаршије, С. Каровци 1925. гои-

не, 16
39 етопис Цркве и парохије В. Орашке, 7
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У време аустријске оку пације (1915–1918) онета су звона Веикоораш-
ке цркве, која су враћена тек посе понетих захтева за наокнау ште-
те 1921. гоине.40

Реља Јеић

Реа Д. Јеић, син проте Душана Јеића, пореком из Херцеговине, рођен 
је 31. ецемра 1898. гоине у Гоовику ко Ариа. Учио је гимназију и 
огосовију у Београу и Сремским Каровцима, у генерацији некаашњег 
патријарха Германа. Рукопоожен је у чин ђакона 29. октора 1921. у Хопову 
и у чин свештеника 20. августа 1922. гоине у Доњем Миановцу. Најпре је 
сужовао као ђакон у Јагоини, потом као свештеник у Сењу и Бигрени-
ци ко Раванице (1922), потом у Баграну, Веиком Орашју (1928–1934) и 
Крагујевцу (при старој цркви, заужини кнеза Миоша Ореновића). О-
икован је правом ношења црвеног појаса (13. апри 1933) и протојерејским 
чином. Поигао је нову цркву у Доњој Комарици ко Баграна, звоник, ка-
пеицу и оновио цркву у Веиком Орашју41. 

Парохијани су воеи и поштоваи попа Реу, јер је ко напате 
оавеног поса ио скроман. Говорио је „шта аш, коико можеш“. У 
време немачке окупације (1941) ухапсио га је Гестапо и ва месеца је му-
чен у затвору, у Аексанровој уици. Пуштен је агоарећи р Спири 
Ристићу, крагујевачком екару. Међутим, мучење га није запашио, те 
је као пресеник Хришћанске зајенице, у штам парији ове зајенице са 
монахом Јованом Рапаићем штампао етак „Шумаинци ижите се на ору-
жје!“ и преко својих пристаица растурао га по Срији. Посе рата мучи-
и су га и ознаши, све о интервенције прератног огосова и посерат-
ног пресеника Презиијума Миана Смианића. Умро је у Крагујевцу 
1972. гоине. 

Свештеник Реа ио је активан и у Црвеном крсту, те је за свој хума-
ни ра награђен Указом Друштва Црвеног крста Краевине Југосавије. 
Оикован је и Срерном меаом свештеника из Крагујевца. (1938). Као 
и многи свештеници, авио се пчеарством. Верници га памте и као ак-
тивног чана Демократске странке.

Пороица Реиног оца, проте Душана, аа је пет свештеника: Ду-
шана; Душанове синове: Реу, Угешу (протођакон патријарха Варнаве 
и секретар Синоа; протераи га комунисти; умро у САД-у) и Миана 
(протојереј у Смеереву) и Реиног сина Миорага (завршио огосовију, 

40 Архив СЦГ, Министарство вера, р. 6.772
41 Архив Браничевске епархије, Досијеа свештеника, Реа Јеић
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ђакон у Крагујевцу и Краеву, свештеник у петровачкој Бистрици, Ваш-
ком Доу и Ракинцу).42

Михаио-Мика Гоубовић

Михаио Веисава Гоуовић, рођен 25. ецемра 1905. гоине у Но-
вом Аџиеговцу (Ново Сео), ге је завршио основну шкоу (1919). Потом 
је завршио четири разреа гимназије у Јагоини са пооженом маом ма-
туром (1923) и огосовију у Битоу (1928). Рукопоожен је у чин свеште-
ника 30. марта 1929. гоине у Сремским Каровцима о стране патријарха 
Димитрија. Оикован је црвеним појасом (1937) и наереником (1941). 
Сужовао је у Поточцу (на паинама Јухора, о 2. априа 1929) и Веиком 
Орашју (о 13. јуна 1934. о 1969). Умро је 8. октора 1977. гоине у Веикој 
Пани, а сахрањен је на пањанском гроу.

Засугом о. Михаиа, поигнута је црква са парохијским омом у По-
точцу, јеан о најепших храмова у епархији (1938). Био је активни сара-
ник Српског пчеарског руштва.43 Посе Другог светског рата авио се 
и поитиком, најпре као посаник Антифашистичке скупштине наро-
ног осоођења Срије (1946) потом и као чан Извршног оора и Пе-
нума Јеинственог нароноосооиачког фронта (1974).44 

Пошто је 1934. гоине основана руга веикоорашка парохија, о. Ми-
хаио је имао сапароха, најпре Драгоуа Поповића, који се кратко за-
ржао у Веиком Орашју.

Лука Никоић

ука Никоић, рођен 1918. гоине, завршио је 4 разреа гимназије (1933), 
6 разреа огосовије у Битоу (1940) и Правни факутет у Београу (1959). 
Рукопоожен је у чин ђакона 2. септемра 1941. и чин презвитера посе 
ва ана у Пожаревцу. Сужовао је у Веиком Ора шју (4. новемар 1941 

– 1946) и Осипаоници (1947–1960). Оикован је црвеним појасом. Прво 
је пензионисан 1960, потом је сужовао у параћинском Поповцу, све о 
ругог пензионисања 1974. гоине. Посење гоине живота провео је у 
Нишу.45 Орашани памте о. уку и као орог фуаера „Маог орца“.

42 Казивање Миорага Јеића из Веике Пане
43 Персонана осијеа свештеника Епархије Браничевске, Михаио Гоуовић; 

Казивање Михаиа Ивановића
44 Поитичка ииотека ССРН Срије, ЈНОФ С, 1944, Београ 1974, 3
45 Персонана осијеа свештеника Епархије Браничевске, ука Никоић (р. 128)
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Томисав Вучковић

Томисав Вучковић, рођен 30. јуна 1936. у Новом Сеу, завршио је основ-
ну шкоу у роном сеу, четири разреа гимназије у Веикој Пани и пет 
разреа огосовије у Призрену (1956). Рукопоожен је за ђакона 4. ецем-
ра 1959. гоине о епископа аматинског Стефана у еограској цркви 
азарици, а посе ва ана у чин свештеника о епископа раничевског 
Хризостома у Саорној цркви у Београу, у присуству патријарха Герма-
на. Сужовао је у Смоинцу (о 1. јануара 1960), Веиком Орашју (о 
1. септемра 1969) и Пожаревцу (парох прве пожаревачке парохије, о 1. 
септемра 1972. о оаска у пензију 1. феруара 2000. гоине, оносно о 
разрешења ужности чана Црквеног суа епархије раничевске).

Вучковићев ра запазие су црквене васти, које га награише правом 
ношења црвеног појаса (1965), протонамесничким звањем (1967), чином 
протојереја (1972) и правом ношења Напрсног крста (1988).

Свештеник Тома је током сужовања генерано оправио цркву у 
Смоинцу, поигао парохијски ом (са саом и канцеаријом) у истом 
сеу (1965) и у Веиком Орашју црквени торањ-звоник, црквену зграу 
(саа и канцеарија) и оправио цркву споа.46 О његовој сарањи са наро-
ом најое је рекао Драгосав Неековић: „Отац Тома Вучковић умео 
је епо са нароом“.

Миан Маринковић

Миан-Мића Миорага Маринковић (Ново Сео 5. феруар 1937 – 12. 
апри 2004. Ново Сео) завршио је пет разреа гимназије, огосовију у 
Призрену и Шкоу за финансијске инспекторе у Веиком Орашју 1959. го-
ине. Најпре је раио као шеф рачуновоства у Крепоинском рунику, 
потом као референт прихоа у привреи Општине Веика Пана. Руко-
поожен је у ђакона 7. новемра 1965. гоине у ачком Чантавиру а у пре-
звитера сеећег ана у Бајши. Свештеничку сужу је оавао у Пивни-
цама (Бачка, о 1965), Трешњановцима (Савонија, о 1968), смееревском 
Вровцу (о 1. новемра 1971) и Веиком Орашју (премештен по својој мо-
и 1. септемра 1972, о пензионисања 15. новемра 1994).47 Занимиво је 
рећи а је он трећи Новосеац на веикоорашкој парохији.

46 Исто, Томисав Вучковић (168); казивање о. Томисава Вучковића
47 Исто, Миан Маринковић (233); Казивања Миивоја Мате Маринковића из Новог 

Сеа и Мирјане Богосавевић из Веике Пане
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Из времена угогоишње суже оца Миће у Веиком Орашју извојии 
смо ва огађаја.

Орашани су 1. септемра 1972. гоине отиши на изет у манастир 
Манасију, на просаву 50-гоишњице онавања Епархије раничевске. 
Путоваи су аутоусима у организацији архијерејског намесника поуна-
вског, проте Душана Митошевића. На просави је сужио епископ Хри-
зостом, а прота Душан је говорио о прошости Браничевске епархије. По-
том су Орашани оиши Ресавску пећину и у повратку Покајницу.48 

Свештеник и етописац Миан Маринковић записао је о парастосу 
Дражи Михајовићу.

Дана 17. јуа 1994. гоине у храму Препооне мученице Параскеве у 
Веиком Орашју извршен је парастос за мирни покој уше вођи Трећег 
српског устанка, генерау Драгоуу-Дражи Михајовићу. У прису-
ству веиког роја посетиоца уз сасужење свештеника Раомира 
Миенковића, Томисава Панића и пароха из озовика, Новог Сеа 
и Ракинца. Свештеник Драган Терзић оржао је говор о значају овог 
устанка. Парастосу су присуствоваи и посаници из Београа, међу 
њима унук пок. Драже, потпресеник Скупштине Срије Војисав 
Михајовић… Све је протеко у реу, како за време парастоса тако 
и у току ручка на коме је ио преко 120 званица, организованог о 
Српског покрета онове.49

Собоан Марковић

Сооан Богомира Марковић, рођен 1964. у Свиајнцу, завршио 
је основну шкоу, ва разреа Усмереног оразовања и петоразрену 
Богосовију у Београу (1985). Рукопоожен је у чин ђакона 1990. гои-
не, на Мау Госпојину, у пожаревачкој Саорној цркви о ваике Саве 
(Анрић), а сутраан за свештеника у истој цркви. Прву парохију оио 
је у Новом Сеу (20. ецемар 1990), потом је посе четири гоине прешао 
у Веико Орашје (12. новемар 1994). Примопреају је извршио намесник, 
протојереј Раомир Миошевић из Смеерева. Отац Сооан оио је 
право ношења црвеног појаса.50 

О. Сооан, као и претхони свештеници, у веикоорашкој парохији 
има три насеа са око 800 омова: Веико Орашје, Крушево и Мау Па-

48 етопис цркве и парохије В. Орашке, 26
49 Исто, 49–50
50 Персонана осијеа, Сооан Марковић (316)
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ну. Некоико гоина је преавао веронауку у њиховим шкоама.51 Он је 
2001. гоине повео први пут итију кроз сео. Организовао је ааптацију 
цркве, реновирање унара и црквице, која је посвећена св. Пантеејмону, 
и руго.52 

СВЕшТЕНИЦИ РОДОМ ИЗ ВЕЛИКОГ ОРАшЈА

Веико Орашје је ао три свештеника, најпре Виоја Бојковића, по-
том Драгишу екића и Жека Симоновића.

Виоје Бојковић

Виоје, син Миана Бојковића, рођен је 6. октора 1898. гоине у Веи-
ком Орашју. Завршио је основну шкоу у роном месту (1908) и три разре-
а огосовије Св. Сава у Београу (1948). У Веикоорашкој цркви реов-
но је певао за певницом. Био је познат и као активни чан огомоачког 
покрета. Епископ раничевски Венијамин рукопоожио га је у чин ђакона 
(3. јун 1948) и презвитера (6. јун 1948).

О. Виоје је сужовао у азници (о 26. јуна 1948), Баричу (12. окто-
ар 1950), Гоупцу (о 10. феруара 1956) и Црквенцу (о 1. марта 1966). По 
његовој мои, разрешен је ужности 1. марта 1979. гоине. Умро је посе 
непуне четири гоине, 4. јануара, као пензионер у Миковом манастиру. 
Сахрањен је посе ва ана у црквеној порти.53 

Орашани и многи руги верници знаи су о. Виоја као врсног певача и 
хоровођу Певачког руштва „Соко“. Јосиф Цвијовић, чувар патријаршијског 
престоа, рекао је Виоју прииком његовог рукопоожења: „Поако Виоје, 
ојим се а ћеш ми истерати све анђее из цркве. Тоико епо певаш“.54 

Свештеник Виоје оставио је ва записа повоом свог рукопоожења и 
оржане прве итургије. Прво је записао на „Новом завету“ (Београ 1938): 
„По миости Божијој, ја Виоје Бојковић рукопожен сам о Преосвећеног 
ваике Венијамина у чин ђакона на веики хришћански празник, св. цар 
Константин и царица Јеена 21. маја 1948. г. а за презвитера 24. маја 1948. 
г. Биа је Света нееа. Пожаревац. Прву итургију сам сужио на Спа-
сован, 28. маја 1948. гоине у Саорној цркви у Пожаревцу“.

51 Казивање о. Сооана Марковића
52 етопис цркве и парохије В. Орашке, 64
53 Персонана осијеа, Виоје Бојковић (139)
54 Казивање о. Јовице В. Миошевића, свештеника у пензији
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О. Виоје је записао на Часовцу (освећен 1951. г.), који је завештао ћерки, 
игуманији Доротеји: „О 1948–1950. парох азнички. Прву итургију о-
сужио сам 5/18. јуа 1948. у азничкој цркви. Дошао сам у азницу 3/16. 
ју 1948. г. Јереј Виоје“.55 

Треа рећи а је о. Виоје оикован црвеним појасом посе овршења 
парохијског храма у сеу Баричу (1959).

Драгиша Лекић

Драгиша Раомира екић, рођен 10. маја 1941. гоине, завршио је основ-
ну шкоу у Веиком Орашју и метаопрерађивачку (срењеинустријску) 
шкоу у Смееревској Паанци (1959). Стуирао је на Теоошком факуте-
ту у Београу. Рукопоожен је у чин ђакона 15. априа 1963. у пожаревачкој 
Саорној цркви, потом посе четири ана у чин презвитера у Манасији о 
епископа Хризостома. Његова прва парохија иа је у Кењу (1963–1971) а 
опсуживао је и Барич, Бикиње, Душманић, Вуковић, Зееник и Мрчко-
вац. О 20. марта 1971. о 1. августа 2003. гоине сужовао је у пожаре-
вачком Аексанровцу, оносно у парохији која има Тићевац, Миријево 
и Свињарево. Данас живи као пензионер у Пожаревцу.

Свештеник Драгиша је већ током прве три гоине сужовања, уз 
помоћ Божју и сарању црквених оорника, овршио нови парохијски 
ом у Кењу и организовао освећење тамошњег храма Успенија пресве-
те Богороице, јеног о најепших у окоини. Иуће, 1967. гоине, он је 
са јеним мајстором извршио потрене оправке на храму св. Георгија у 
Зеенику и организовао освећење исте цркве. Већ 1966. оио је право 
ношења црвеног појаса.

О. Драгиша је 1971. гоине, према решењу епископа раничевског Хри-
зостома, премештен са кењско-зееничке парохије на аексанровачку 
парохију, на којој је показао запажену активност и оновио цркву Светог 
Никое и поигао црквену кућу за наро. Зог тога је на ан Светог веи-
комученика Пантеејмона 1977. гоине оикован чином протонамесника. 

Протонамесник Драгиша написао је монографију „Парохија и црква 
аексанровачка“, оимну књигу о цркви и њеним парохијанима.

55 Богосужене књиге Миковог манастира. Датуми првог записа су по старом ка-
енару.
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На крају, треа рећи а су о. Драгишу у Веиком Орашју оучаваи у 
црквеном певању угогоишњи појци Момчио Бојковић и Јован Бојковић.56 

Жељко Симоновић

Жеко Симоновић, ро ђен 1979. гоине, завршио је основну шкоу у Ве-
иком Орашју и огосовију у Београу (1999). Рукопоожен је за ђакона 
у пожаревачкој Саорној цркви 27. јануара 2005. гоине и посе три ана 
за свештеника о ваике Игнатија. Он је већ 1. марта исте гоине уве-
ен у риарску парохију (Риаре – црква, капеа, Изварица и Осаница). 
Изграио нову цркву у Осаници. Раио и као вероучите у жагуичком 
Срењошкоском центру и три сеоске шкое. Данас је парох у Топоив-
нику ко Веиког Граишта.57 

Драган Антонијевић, рођен 1978. гоине, завршио је огосовију у 
Призрену. 

Мирко Стојана Павковић (1902–1919) умро је као огосов.

МОНАХИњЕ РОДОМ ИЗ ВЕЛИКОГ ОРАшЈА

Веико Орашје је ао некоико монахиња, већином из многоуне 
фамиије Бојковић.

Доротеја (Мианка, 1923–2007), ћерка свештеника Виоја Бојковића, 
завршиа је основну и Домаћичку шкоу у Веиком Орашју. Замонаши-
а се 8. априа 1950. гоине у овчарском манастиру Сретењу и том при-
иком оиа је монашко име Доротеја, о пок. ваике жичког Ваими-
ра Рајића. Раније је иа искушеница у овчарским манастирима, Јовање, 
Драча и Сретење (о 1942. гоине). У Миков манастир примена је из 
жичке епархије 20. октора 1952. гоине и поставена за настојатеицу. 
Произвеена је у чин игуманије на Вавеење 1963. гоине, а о 2005. она 
је веика схима. Изграиа је у Миковом манастиру три конака и еко-
номске зграе и јеан конак у Затенцу и оновиа цркву Дореш.58

56 Извори поатака о свештенику Драгиши: Персонана осијеа свештеника у 
Епархији раничевској, р. 192; његова монографија „Парохија и црква аексанро-
вачка“; казивања о. Драгише екића

57 Казивање свештеника Жека Симоновића
58 Казивање мати Доротеје
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Фотина (Миана, 1898–1995), супруга Дра гоуа Бојковића, најпре је 
иа искушеница у Нимнику. Замонашена је у манастиру Свете Богоро-
ице у Сићеву ко Ниша, ге је остаа о смрти.

Татјана (Натаија Бојковић, 1925–2006), Фотинина ћерка, замонашена 
је у Нимнику. За време немачке окупације оравиа је ве гоине ко куће. 
Почетком 1943. гоине отиша је у овчарско Јовање, ко игуманије Ката-
рине, потом ко мати Теке. Њен уховни отац ио је о. Макарије из ис-
тог манастира. У Јовању је остаа о 1953. гоине, каа се вратиа у Ним-
ник. Са уховном сестром Јустином изграиа је конак у Нимнику, потом 
су прво отише у Каенић те посе ве гоине у Сићево.59 

Марија (Миојка, 1875–1951, роом о мао пањанских Шаренкапића, 
супруга Стевана Бојковића), монахиња прво у Туману, потом у Рајиновцу 
ко Умчара, ге је умра.

Евокија (Оренија Станоја Машић из Веиког Орашја, 1897–1981), су-
пруга о. Виоја Бојковића, 1980. гоине замонашиа се у Миковом мана-
стиру о оца Герасима. Умра је у истом манастиру већ нарене гоине.60 

Марија (Морава-Мира Станковић, 1888–1982), замонашена 6. априа 
1963. гоине у Рукомији о јеромонаха Саве Огњановића, маосхимница, 
умра је и сахрањена у истом манастиру.

Параскева (Виосава Станковић, 1909–1977), Маријина ћерка, замона-
шена у Рукомији, ге је умра. Ое, мајка и ћерка, сахрањене су на мана-
стирском гроу. Управа манастира поига им је нагроне споменике, 
оа о гранита пирамианог оика.61

БОГОМОљАЧКИ ПОКРЕТ

На територији анашње општине Веика Пана у међуратном периоу 
постојаа су огомоачка ратства у Крњеву, Марковцу, Миошевцу и Ве-
иком Орашју.62 Богомоачки покрет, тзв. „покрет поожних“, у овом крају 
је најпре зачет у Крњеву, на првом веиком огомоачком саору ко ста-
ре цркве на ан Светог пророка Иије 1920. гоине. На овом саору, који 
је оржан с агосовом таашњег митропоита Димитрија, говорио је 
ваика р Никоај Веимировић, јеан о највећих српских уховника.

59 Казивање Момчиа Д. Бојковића
60 Казивање мати Доротеје
61 Књига монаха и монахиња Епархије раничевске, р. 385 и 387; Мађан Цуњак, Ма-

настир Рукомија, Пожаревац 1996, 63; Казивање Светисава-Тике Гигоријевића
62 Каенар Браничево за 1941. гоину
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Богомоци из Крњева, угавном чанови хора, путоваи су и ширии 
покрет по оконим сеима и пожаревачким крајем. Доро су сарађиваи 
са Доротејом, игуманијом Миковог манастира, и њеним оцем, свеште-
ником Виојем Бојковићем. Даке, Орашани су примии огомоачки 
покрет из сусеног Крњева.

Богомоачко ратство у Веиком Орашју савио је патрона своје цркве, 
св. препоону мученицу Параскеву. Савски коач су секи на ан уочи 
саве. Богомоци и руги верници окупаи су се нееом и у време вер-
ских празника у цркви и кући Драгоуа Бојковића, а и ругих огомоаца. 
Ко њих су оазии мисионари, истакнути огомоци и кауђери, међу 
њима Васијан (Васиије, ученик ваике Никоаја Веимировића, кауђер 
Покајнице), кауђери из овчарско-каарских манастира (Јовање, Никое, 
Преоражење, Баговештење)63, рат Драги Живановић из Крњева и руги.

Најактивнији припаници огомоачког покрета у Веиком Орашју 
ии су: Стеван Јеврема Бојковић са синовима (Свети сав, Миивоје и 
Драгоу), Живка (жена Миивоја С. Бојковића, ћерка Ђоке Никоића из 
Веиког Орашја), Јован Миивоја Бојковић, Миојка Бојковић (Стевано-
ва супруга), Виоје Бојковић, Живојин-Жикица Бранковић, енка Рајић, 
Аранђе Павковић, Светисав Рајић (умро 1938), Драгиша Светисава Рајић 
(1936–1999, чтец), Аексанар Неековић, Живота Новака Неековић, 
Миета Новака Неековић (1882–1971) и његов син Аексанар.

енка Рајић (1900–1980), ћерка Животе Неековића и супруга Светис-
ава М. Рајића, чаница Доротворног старатества Правосавне цркве у 
Веиком Орашју, помагаа је сиромашне уе и ецу. Прикупаа је нов-
чану помоћ и за цркву, зајено са Савком Никоић, Раом Ораовић и 
Виом (жена Аексанра Ћурчије).64

Орашански огомоци оазии су на моитву и у руга сеа, цркве 
и манастире. Сарађиваи су са огомоачким часописима, помагаи 
изгрању цркава и манастира и оазии на огомоачке саоре. Међутим, 
веикоорашко ратство почео је постепено а се гаси пре три еценије.

ЦРКВЕНО-ПЕВАЧКО ДРУшТВО

Црквено-певачко руштво „Соко“ основано је среином треће еценије 
ваесетог века. Угавном је окупао огомоце који су ии у певници. 
Чанови руштва певаи су у цркви, на итијама и сахранама. Дугогоишњи 
пресеник и хоровођа ио је Виоје Бојковић, појац и чан тамураш-

63 Казивање Момчиа Драгоуа Бојковића
64 Казивања Миесе Рајић, Јована Миивоја Бојковића и Момчиа Д. Бојковића
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ког оркестра. Он је учио певању и чанове Крушевачке певачке ружи-
не „Карађорђе“.65

Веикоорашки појци имаи су своју саву, Маи ускрс (св. Тома). Пре-
ратни чанови руштва ии су Јован Павковић, Сретен Павовић, Аек-
санар Ћурчија, Живојин В. Бранковић, Љуа Гајић, а посе њих Јован 
Бојковић, Драгиша С. Рајић (чтец), Никоа Богановић, Жика Живановић и 
руги. Постепено се смањивао рој чанова руштва о његовог гашења.66 

Данас у црквеном хору певају: Јован Миивоја Бојковић (ранији хоровођа), 
Момчио Драгоуа Бојковић (чтец о 1971. гоине, рукопоожио га ва-
ика Хризостом), Драгосав Неековић, Марина Павовић и Горана 
Павовић. Понека певају и еца: Јасмина Марковић, Миица Павовић, 
Јеена Ђорђевић и руга. Певају нееом и у време празничних ана каа 
има итургија. Зајенички користе типик, минеје, пентикостар, Срак 
(за српске празнике) и Осмогасник. Доро сарађују са месним парохом 
Сооаном Марковићем.67 

ЦРКВЕНЕ УПРАВЕ И СЛУЖБЕНИЦИ 

Раније су црквеном имовином у Срији управаи свештеници и цркве-
ни тутори. У вођењу материјаног посовања Веикоорашке цркве посе-
но су се истаки азар Жаарац и Сава Бојковић.

Црквена општина у Веиком Орашју основана је 1932. гоине, гоину 
ана посе ступања на снагу Устава Српске правосавне цркве. Исте го-
ине извршена је примопреаја ужности управе Веикоорашке цркве 
Црквеној општини, коју је преставао привремено поверенство на чеу 
са парохом Михаиом В. Гоуовићем (пресеник) и чановима: Јованом 
Стевановићем, Миетом Неековићем и Миутином Павовићем.68 

Чанови првог поверенства, оносно Савета и Црквеног оора ии 
су: свештеник Реа Д. Јеић (пресеник), Миош С. Ничић (потпресе-
ник), Витомир С. Раовановић, Сава Миаиновић, Миен М. Миеновић, 
Михаио Г. екић, Настас Зравковић, Богоу Станковић, Живојин 
Љ. Марковић, Ваимир Бранковић, Зарија Пешић, Стојан Павковић, 
Љуомир Багојевић, Стеван Стојиковић, ука Раосавевић, Јован 

65 Казивање мати Доротеје и Момчиа Д. Бојковића
66 Казивања Миесе Рајић, Јована М. Бојковића и Љуомира Бранковића
67 Казивање Марине Павовић
68 Прота Душан Митошевић, Архијерејско намеснишво подунавско, Веико 

Орашје, 2
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Никоић, Живота Неековић, Раомир Марковић, Јован Стевановић и 
Стеван Бојковић.69 

Посе оаска о. Рее Јеића, новопоставени свештеник Михаио 
Гоуовић ушао је у црквену управу као пресеник. Миош Ничић је 
остао потпресеник, а остаа је и већина ранијих чанова. Према запис-
нику о 13. септемра 1936. гоине иа су само четири нова чана: Миан 
Живковић, Живота Анрејић, Светисав Рајић и Нееко Ј. Јовановић.70 

У време окупације нису вршени изори. Посе осоођења изарано је 
ново поверенство с пресеником о. Михаиом Гоуовићем. Током евете 
еценије, у време суже пароха Миана Маринковића, чанови Црквено-
општинског управног оора ии су угавном синови и рођаци претхо-
них чанова: Бојковићи (Јован, Момчио, Жика и Боривоје), Симоновић 
Миораг, Миенковић Живан, Ранковић Момчио, Арсенијевић Миа-
ин, Бранисав Ђорђевић, Павовићи (Михајо и Раоје), Фииповић 
Бранисав, Миојковић Миросав, Стошић Михајо, екић Сооан, 
Бранковић Живојин, Павковићи (Аранђе и Вастимир), Стоиковићи 
(Жарко и Миош), Јовановић Љуиша, Рајић Драгиша, Рашић Никоа, 
Гигоријевић Светисав, Бајић Раисав, Ђурић Михајо, Живуовић Ва-
ета, Паић Светисав и руги.71 

Данас су у Црквено-управном оору: о. Сооан Марковић (пресе-
ник), Дорица Момчиа Бојковић, Сооанка Павковић, Мианка укић, 
Миросав Вајић, Дарко Костић и Прераг-Прежа Станковић.

Веикоорашка црква је током своје уге прошости имаа веики рој 
црквених суженика: агајника (Љуиша екић, Јован Стевановић, 
Живојин Бранковић, Драгосав Неековић), секретара (Боривоје М. 
Ораовић, Бранисав Ђорђевић) и црквењака (азар Никое Жаарац, 
Божиар Марковић, Јован Миана Павковић, Мироу Раисавевић). 
Раније су црквењаци, поре оржавања чистоће у цркви и канцеарији, 
иши са свештеницима по парохији око сава и раи воица.

*

Храмовна сава св. Параскева римска сави се у Цркви са резањем 
коача, ез нароног весеа. Свети Сава се сично сави, аи са ечјим 
рецитацијама. Савиа се и винограарска сава, Беи четвртак (по Ус-

69 Записници Црквено-општинског Савета и Управног оора Цркве Веико Ораш-
ке, 12. јун 1932, 1–3

70 Исто, 13. септемар 1936. гоине
71 Епархијски управни оор Правосавне епархије раничевске, р. 1.081
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крсу). Коачари су из парохије. Честице за причешће оесника чувају се 
у арохраниници. Раније је ношена итија на први ан Тројице.

Веикоорашка парохија има у свом саставу три насеа: Веико Орашје, 
Крушево и Мау Пану. Занимиво је рећи а се Маа Пана, некаа сео 
веикоорашког среза, наази у општини Смееревска Паанка и припаа 
Шумаијској епархији. Наша парохија наази се у Архијерејском намес-
ништву веикопанском, које је у саставу Српске правосавне Епархије 
раничевске.


