
 

Састанак у канцеларији епархије/митрополије дабробосанске 

Соколац ,22.октобар 2012. 

 

Присутни: Митрополит г-дин Николај, протонамјесник Борис Бандука - секретар епархије, јереј 
Новица Ћебић- парох цркве Св.Ђорђа у Д.Сопотници, г-дин Милан Јанковић и Mиломир Тамбурић. 

Митрополит је само кратко присуствовао састанку (због здравствених проблема). 

Након завршеног дијела састанка који је организован за другу тематику, искористио сам прилику 
да новог секретара епархије упознам са реализацијом Програма обнове из 1999.године, са оним 
шта је до сада урађено, шта је остало да се уради, са проблематиком која прати реализацију и 
предао му документацију за детаљније упознавање са изложеним (штампани документ 
Презентације о обнови одпжане  05.авг.2011., реализацији Научноистраживачког пројекта  
Горажданска штампарија 1519-1523., Идејно архитектонско рјешење комплекса цркве са 
програмско-урбанистичким рјешењем шире зоне, Програм оснивања музеја и смјернице за 
реализацију пројекта, Идејно рјешење објеката одаја цркве и музеја горажданске штампарије,  
Пројекат “Задужбина Љубавића”). 

 Замолио сам г-дина Бандуку да након упознавања са приложеном документацијом, заузму став и 
ако оцјене оправданим,  Епархијски управни обдор и Митроплолит пруже помоћ око рјешења која 
коче даље активности на реализацији Програма обнове. Прије свега да дају благослов на Идејно 
рјешење објеката одаја цркве и музеја, које се чека још од 2009.године, како би могли приступити 
изради главних пројеката и изградњи. Наравно нагласио сам да очекујемо помоћ и у свим другим 
активностима обзиром на озбиљност и значај планираних програма и пројеката, као и наша 
очекивања да Митрополија буде један од оснивача фондације/ удружења  Горажданска 
штампарија 1519-1523, односто да подршку реализацији  Пројекта “Задужбина Љубавића”). 

Замолио сам да се размотри и могућност премјештања штампарије епархије дабробосанске из 
Добруна у Доњу Сопотницу, како је предвиђено закључцима Одбора за обнову из 1999.године, 
којем је присуствовао и Митрополит Николај, у окриље цркве Светог Ђорђа, обзиром да је то 
колијевка српског ћириличног штампарства. 

Предложио сам да се поради на враћању петровданског саборовања код цркве Светог Ђорђа у 
Доњој Сопотници, које је било дугогодишња традиција горажданских Сраба све до 2006.године, 
када је отказано на разочарење многих гораждана који живе у Новом Горажду и оних расељених 
широм свијета – који су своје годишње одморе и посјете завичају до тада планирали за Перовдан. 
Не улазећи у разлоге, требало би обновити традицију перовданског саборовања код наше цркве у 
Доњој Сопотници. 

 

Саставио: 

Миломир Тамбурић 

 


