
 

                       БРАТСКИ САСТАНАК И ИСПОВЕСТ СВЕШТЕНСТВА 
 ЕПАРХИЈЕ ИСТОЧНОАМЕРИЧКЕ 

                                                 23-25 МАРТ, КЛИВЛЕНД 

 

Цењени гостујући предавач: Високопречасни протојереј-ставрофор 

професор др Владимир Вукашиновић 

 

СВЕШТЕНА И ДУХОВНА ТРПЕЗА: 

Огледи из српске литургијске теологије и праксе: XIII-XXI век 

 

Високопречасни протојереј-ставрофор професор 

др Владимир Вукашиновић рођен је 1967. године у 

Зрењанину. У чин ђакона рукопожен је 1991. а 

презвитера 1992. године у Новом Саду од стране 

Епископа бачког др Иринеја (Буловића). 1996 

године прелази у Архиепископију београдско-

карловачку где почиње да предаје на Богословском 

факултету Српске Православне Цркве. На том 

факултету је магистрирао 2001. године на тему: 

Литургијска обнова у XX веку: историјат и 

богословске идеје литургијског покрета у 

Римокатоличкој цркви и њихов узајамни однос са 

литургијским животом Православне цркве. 

Докторирао је 2008. године на Православном 

богословском факултету Универзитета у Београду 

на тему: Српско барокно богословље: библијско и 

светотајинско богословље у карловачкој митрополији XVIII века. Редовни је професор 

истог факултета на Катедри за Литургику. 

 

Отац Владимир је ожењен и има четворо деце. Старешина је Цркве Ружице и Капеле Свете 

Петке на Калемегдану и Архијерејски намесник први београдски. 

 

Распоред братског састанка и исповести свештенства Епархије источноамеричке Српске 

Православне Цркве, који ће се одржати од 23. до 25. марта 2017. године у Кливленду 

предвиђен је следећим редом: 

 

 Четвртак, 23. март – Саборни храм Св. Саве у Кливленду: 
 

 

18:00 часова – Вечерње богослужење и исповест, затим вечера, 

a потом отворена панел дискусија са Архијерјским намесницима 

о великопосном циклусу богослужења, посту, парохијском 

животу, итд. 
 

 Петак, 24. март – Саборни храм Св. Савe у Кливленду: 
 



09:00 часова – Jутрењe, исповест, па доручак; следи предавање 

професора др Владимира Вукашиновића: Свештена и духовна 

Трпеза: Огледи из српске литургијске теологије и праксе: XIII-

XXI век и дискусија; 

 

   11:30 часова – Пауза;  

12:30 часова – Уводна реч професора др Владимира 

Вукашиновића о савременом литургијском бого-словљу у СПЦ, a 

затим литургијски practicum са професором Вукашиновићем, 

предвођен Његовим Преосвештенством Епископом Г. Иринејем; 

17:00 часова – Великопосни часови и исповест свештенства;  

   18:00 часова – Св. Литургија пређеосвећених дарова и вечера. 

 
 Субота, 25. март – Саборни храм Св. Савe у Кливленду: 

 
   08:00 часова – Јутрење и исповест свештенства;  

09:00 часова – Св. Архијерејска заупокојена Литургија, ручак и 

растанак. 

 


