


СРЕДА 9. СЕПТЕМБАР
18.00-19.00

ДОЧЕК ИКОНЕ ПРЕСВЕТЕ
БОГОРОДИЦЕ КОЛОЧКЕ

ВЕЧЕРЊЕ СА АКАТИСТОМ
ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ КОЛОЧКОЈ

19.00 ∙ НАРОДНИ МУЗЕЈ 
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

5. ФЕСТИВАЛА ХРИШЋАНСКЕ КУЛТУРЕ
и 4. Фестивала духовно-документарног филма

уз Хор храма Рођења Пресвете Богородице
Отварање изложбе ауторке Марије Вукосављевић

„СВЕТЕ ЖЕНЕ“

ЧЕТВРТАК 10. СЕПТЕМБАР
8.30 ∙ САБОРНА ЦРКВА или ПОРТА

АРХИЈЕРЕЈСКА ЗАУПОКОЈЕНА ЛИТУРГИЈА
и парастос поводом 50 година од упокојења
Епископа тимочког Емилијана (1922-1970)

19.00 ∙ САБОРНА ЦРКВА или ПОРТА
МУЛТИМЕДИЈАЛНО ПРЕДАВАЊЕ О ЕПИСКОПУ 

ТИМОЧКОМ ЕМИЛИЈАНУ – ЛИК И ДЕЛО
протојереј мр Игор Ивковић

и монах Игнатије (Марковић)
уз Хор храма Рођења Пресвете Богородице



ПЕТАК 11. СЕПТЕМБАР
9.00 ∙ ФЕЛИКС РОМУЛИЈАНА – БАЗИЛИКА

СВ. АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА
на темељу ранохришћанске базилике

поје Хор храма Рођења Пресвете Богородице

11.00 ∙ ПЛАТО НА ФЕЛИКС РОМУЛИЈАНИ
Отварање изложбе на отвореном:

„КУЛТУРНО БЛАГО НЕГОТИНСКЕ КРАЈИНЕ“
Музеј Крајине

11.30 ∙ КУЛА 19
ПОСЛУЖЕЊЕ ЗА ПРИСУТНЕ

18.00 ∙ САБОРНА ЦРКВА
ВЕЧЕРЊЕ СА АКАТИСТОМ
ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ

поје Хор храма Рођења Пресвете Богородице

19.00 ∙ ПОРТА САБОРНЕ ЦРКВЕ
ПРЕДАВАЊЕ Драгослава Бокана

„СВЕТОСАВЉЕ У НАШЕМ ВРЕМЕНУ“



СУБОТА 12. СЕПТЕМБАР
8.30-15.00 ∙ САБОРНА ЦРКВА, ПОРТА

и САЛА ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ
СЕМИНАР ЗА ЧТЕЦИРАЊЕ

8.30 ∙ СВ. АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА
поје Хор храма Рођења Пресвете Богородице

10.00 ∙ ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА ОБУКА
12.00 ∙ ПАУЗА

12.30 ∙ ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА ОБУКА
15.00 ∙ ЗАВРШЕТАК СЕМИНАРА

18.00 ∙ САБОРНА ЦРКВА
ВАСКРШЊЕ ВЕЧЕРЊЕ СА ПЕТОХЛЕБНИЦОМ

19.00 ∙ ПОРТА САБОРНЕ ЦРКВЕ
„ЗЕМЉА ЖИВИХ“ Представљање програма

и концепта лечења оболелих
од болести зависности

Гости: о. Бранко Ћурчин и сарадници
уз Камерни хор „ЛАВИРИНТ“



НЕДЕЉА 13. СЕПТЕМБАР
8.30 ∙ САБОРНА ЦРКВА или ПОРТА

СВ. АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА и МОЛЕБАН
НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

поје Хор храма Рођења Пресвете Богородице

18.30 ∙ ПОРТА САБОРНЕ ЦРКВЕ
СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ

5. Фестивала хришћанске културе
и 4. Фестивала духовно-документ. филма

Пратећи хор: Градско певачко друштво
„МОКРАЊАЦ“ Зајечар

19.00 ∙ ПРЕДАВАЊЕ др Мише Ђурковића
„БИОТЕХНОЛОГИЈЕ И ВЕРА У ДОБА КОРОНЕ“

20.00 ∙ ПРИКАЗИВАЊЕ
ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА
режисера Сањина Мирића
„СЕДАМ ХИЉАДА ДУША“



ПОЛА ВЕКА ОД УПОКОЈЕЊА
СЕДМОГ ЕПИСКОПА ТИМОЧКОГ 

Г. ДР ЕМИЛИЈАНА ПИПЕРКОВИЋА
(1922-1970)

 

23. августа 1886. у Липљану на Косову (тадашње 
Османско царство) од оца Ристе и мајке Магде рођен је 
Недељко Пиперковић, потоњи у монаштву Емилијан.
Основну школу је завршио у Липљану, а нижу гимназију 
у Солуну. 
1903. уписује богословију на острву Халки код 
Цариграда и завршава је седам година касније. 
1910-1913. био је приправник – писар Духовног суда 
при српској митрополији у Скопљу, као и вероучитељ 
у српској гимназији у Скопљу.
14. августа 1911. Митрополит скопски г. Вићентије 
Крџић га је замонашио у манастиру Св. арх. Михаила 
у Кучевишту (Скопска Црна Гора), а дан касније га 
рукоположио у чин јерођакона у цркви Св. Спаса у 
Скопљу.
1913. као питомац Св. архијерејског сабора Српске 
цркве (Митрополије) у Краљевини Србији упућен је на 
Богословски факултет у Атину.
1918. дипломирао је и постављен је за наставника 
битољске гимназије. 
1919. положио је докторски испит из богословља, на 
грчком језику, одбранивши тезу „Илирик и права 
Римске и Цариградске цркве над њим“. 
29. јуна 1920. у чин јеромонаха га је рукоположио 
Митрополит српски г. Димитрије, ценећи његов 
ангажман у преговорима са Цариградском 
патријаршијом о канонском васпостављању Српске 
патријаршије. 



1920. био је суплент – вероучитељ београдске реалне 
гимназије, а октобра постављен за наставника 
Богословије Св. Саве у Сремским Карловцима. 
11. септембра 1921. Св. архијерејски сабор СПЦ га је 
изабрао за Епископа тимочког.
5. фебруара 1922. хиротонисан је за Епископа тимочког 
у Саборној цркви у Сремским Карловцима.
12. априла 1922. свечано је устоличен у Саборној цркви 
у Зајечару.
1923. покреће стручни лист „Летопис Тимочке епархије“, 
који је излазио у десет бројева до 1932. године, а 1935. 
покреће „Гласник Епархије тимочке“, који је излазио до 
1941. године.
1924. на његову иницијативу основан је „Женски 
хришћански покрет“. Одлуком Патријарха Димитрија 
био је администратор Нишке епархије, због одласка 
Епископа нишког г. Доситеја у мисију у Чехословачку.
1924-1940. објављивао је своје научне радове из области 
црквене историје и црквеног права у нашим црквеним 
часописима. Своје пастирске посланице о Божићу и о 
Васкрсу редовно је објављивао у летописима Тимочке 
епархије, „Гласнику Тимочке епархије“ и засебно.
1925. био је изасланик СПЦ у Букурешту на свечаности 
устоличења Патријарха румунског г. Мирона.
1927-1969. освештао је новоподигнуте цркве: у 
Браћевцу, Краљевом Селу, Орешцу, Шарбановцу код 
Бора, на зајечарском гробљу, Копривници, Јаковцу, 
Самариновцу, Кожељу, Горњем Зуничу, Врбовцу код 
Сокобање, Бору и Сумраковцу. Такође, освештао је 
обновљене цркве: у Зајечару, Трнавцу, манастиру 
Вратна, Кладову као и поменуту цркву на зајечарском 
гробљу.



1929. оснива „Фонд за више образовање свештених 
лица“ и „Фонд за више образовање свештено-монашких 
лица“.
1930. у повратку са конференције из манастира Ватопед 
на Светој Гори, на релацији Скопље–Београд, постао је 
први наш владика који је летео авионом. Образовао је 
трећи фонд – „Сиротињски фонд“.
1934. угостио је Патријарха српског г. Варнаву, 
поводом стогодишњице Тимочке епархије. Његовим 
благословом и настојањем појавила се „Споменица 
Тимочке епархије 1834-1934“.
11. новембра 1936. по благослову Патријарха српског 
г. Варнаве освештао је, на српском војничком гробљу 
на Зејтинлику у Солуну, спомен капелу и костурницу 
изгинулим српским борцима у Првом светском рату.
1937-1938. водио је активну борбу против Конкордата 
између Краљевине Југославије и Ватикана, чијим се 
одредбама гази верска равноправност, а СПЦ понижава 
и ставља у подређени положај у односу на РКЦ.
1938. његовим благословом основано је „Удружење 
светосавског неимарства“.
Овај плодоносни, први период епископства донео је 
владици Емилијану бројна одликовања за заслуге на 
пољу културе, народне просвете, науке, јавних служби 
и Цркве, као и за заслуге према краљу, држави и нацији: 
Орден Св. Саве II реда, Орден Румунске круне I степена, 
Орден Св. Саве I реда и Орден Белог орла V реда.
1941. успева код немачке команде да издејствује 
дозволу за обилазак логора на Црном врху, Брегнецу, 
Брестовачкој Бањи и Бору, где логорашима дели 
намирнице и одећу.



1942-1945. једног свештеника му убијају Бугари, а 
четрнаест партизани.
1943. немачка војска је истерала Епископа тимочког г. 
др Емилијана из Епископије (епископског стана) да би 
се у њу уселила немачка полиција – Гестапо. Комунисти 
му нису дозвољавали повратак у њу до 1958. године.
У послератном периоду, револуционарне власти му 
забрањују било какво кретање и проповедање у Зајечару 
и ван њега. Био је принуђен да се бори са проблемима 
који су били производ социјалистичке револуције: 
обеснажење црквеног судства, укидање литија, 
диктатура безбоштва у просвети и војсци, отимачина 
црквене имовине и матичних књига. За комунисте 
био је реакционар и „онај кога је требало у своје време 
ликвидирати“. Свештенике му малтретирају, хапсе и 
воде на робију. Био је противник прокомунистичког 
Свештеничког удружења НР Србије. 
Био је више пута редовни члан Светог архијерејског 
синода СПЦ, као и члан заменик истог тела. Био је у 
делегацији СПЦ на предконференцији Васељенског 
сабора православних цркава у манастиру Ватопед 
на Светој Гори (1930), на прослави 1900-годишњице 
доласка Св. апостола Павла у Грчку (1951), на острву Родос 
на Свеправославној предконференцији Васељенског 
сабора (1961), на прослави хиљадугодишњице Свете 
Горе у Грчкој (1963).
1965. основао је „Фонд за помагање новорукоположених 
свештеника“.
1966. угостио је Патријарха српског г. Германа.
10. септембра 1970. умро је у Зајечару и сахрањен је у 
зајечарској Саборној цркви.






