
ИЗ  РИЗНИЦЕ  СТАРЕ  КРАГУЈЕВАЧКЕ  ЦРКВЕ 

 

Ученици су од кустоса чули причу о Милошу Обреновићу, изградњи Старе Цркве и о 

најзначајнијим заседањима Народне скупштине у Милошево доба као и после њега. 

За време прве владавине Милоша Обреновића, његова крагујевачка задужбина постаје 

седиште обновљене српске Митрополије 1831. године. Прва звона огласила су након четири века 

позив верујућем народу на службу са привремене дрвене звонаре. Србија ће ту дочекати и свој 

први Устав, на Сретење 1835. године. 

У порти Милошеве задужбине, кнез Михаило ће свечано огласити добијање градова 1867. 

После рата за независност, Јован Ристић, највећи српски политичар XIX века, Крагујевчанин, 

прочитаће, две године после, одлуке Берлинског конгреса (1878.), којима Србија поново стиче 

пуну и међународно признату независност. 

Измештањем престонице у Београд 1841. Крагујевац је наставио као град да престолује 

над српском земљом, као скупштинско, а и као просветно седиште. До 1880. Крагујевац и јесте 

скупштинска престоница Србије, све седнице одржавају се у порти Милошеве задужбине, која је 

1895. добија велелепан камени звоник. 

Краљ Петар Први Карађорђевић свестан је тегобне и драматичне прошлости народа а 

схватајући Милошеву генијалност, наставља велико дело и дозиђује припрату његовој 

задужбини, која је архитектонски бисер у естетичком смислу и као таква веома драгоцена. 

Тако је крагујевачка црква Свете Тројице једна од ретких коју су подизале обе српске 

династије, као да је она помирила њихово ривалство и окончала српску игру престола у 

хришћанској духовној смирености и естецкој, моралној и филозофској дубини. Тиме је и нама, 

садашњима, остала не само као прелеп споменик, сведочанство високе културе и храм наше 

дубоке, коренске и онтолошке оданости него и као узвишена,али уједно и ретка опомена 

целокупном српском народу. 

Из ризнице Старе крагујевачке цркве модли су да виде иконе и разне литургијске 

предмете из XIX века као Престони крст, дарохранилица, кадионоца, петохлебница, рипада, 

литијски крст, плаштаница, престоно јеванђеље. Иконе су рад Јање Молера, Стерије Јовановића и 

Илије Димитријевића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 


