Црквено наслеэе

азаревца
Л

Садржај
1. Црква Светог великомученика Димитрија, Лазаревац
2. Црква посвећена Светом Ђорђу, Брајковац
3. Црква посвећена покрову Пресвете Богородице, Вреоци
4. Црква посвећена ваведењу Пресвете Богородице, брвнара Вреоци
5. Црква покрова Пресвете Богородице, Барошевац
6. Црква Светог архангела Гаврила, Шопић
7. Црква посвећена Светој Петки Параскеви, Петка
8. Црква посвећена силаску Светог духа на апостоле, Барзиловица
9. Црква Светог апостола и јеванђелисте Марка, Велики Црљени
10. Црква Светог великомученика Георгија, Дрен
11. Црква Светог Саве на Липару
12. Црква Светог великомученика Георгија, Чибутковица
13. Црква посвећена силаску Светог духа на апостоле, Јунковац
14. Црква посвећена Светом Николи, Миросаљци
15. Црква Вазнесења Господњег, Рудовци
16. Црква сабора српских светитеља, Степојевац
17. Земља живих – школа живота, Брајковац

За прикупљање релевантног писаног материјала о црквама и манастирима на територији
Градске општине Лазаревац као и њихово фотографисање, благослов је поделио
православни Епископ епархије шумадијске Господин Јован, дана 8. јула 2019. године.

На подручју лазаревачког краја, столећима пре формирања Лазаревца, који је настао 1889. године,
поводом пет стотина година од Боја на Косову, у част српског кнеза Лазара Хребељановића, у
условима отоманске окупације и прогона српског народа грађене су црквице и манастири на
скривеним местима. Били су то једини трајни обелисци српског идентитета који нису имали само
верско значење, већ су то била и места учења, саборности, организовања устанака и јачања свести
српског народа. У каснијим историјским догађајима, у различитим епохама и друштвеним
уређењем Србије, црквено наслеђе је стварано захваљујући доброчинству владара, ктитора и
народа, тако да су настале, али и обнављане старе црквене задужбине, чак и у условима наметања
атеизма после Другог светског рата грађени су и реконструисани манастири и цркве, међу којима
посебно место има црква Св. Димитрија са спомен - костурницом. Највећи допринос обнови и
изградњи цркава дали су општина Лазаревац, Рударски басен „Колубара“, јавна предузећа и бројни
приватни предузетници.

CHURCH HERITAGE OF LAZAREVAC
In the area of Lazarevac, centuries before the formation of Lazarevac, which was created in 1889, on the
occasion of ive hundred years since the Battle of Kosovo in honor of the Serbian prince Lazar Hrebeljanovic,
churches and monasteries were built in hidden places during Ottoman occupation and persecution of the
Serbian people. They were the only permanent obelisks of the Serbian identity that had not only a religious
signi icance, but they were also places of learning, conciliarity, organizing uprisings, and strengthening the
consciousness of the Serbian people. In later historical events, in diﬀerent epochs and social structures of
Serbia, the church heritage was created thanks to the charity of rulers, founders, and people. Therefore, the
old church endowments were created and renewed, and even in the conditions of imposing atheism after
the Second World War the monasteries and churches were built and reconstructed, among which a special
place has the church of St. Dimitrije with a memorial ossuary. The biggest contribution to the renovation and
construction of churches was given by the municipality of Lazarevac, the Mining Basin “Kolubara”, public
companies, and numerous private entrepreneurs.

Лазаревац
Lazarevac
ЦРКВА ПОСВЕЋЕНА
СВЕТОМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ ДИМИТРИЈУ
ЛАЗАРЕВАЦ
У центру Лазаревца се налази Храм Светог великомученика Димитрија са Спомен – костурницом
погинулих бораца Колубарске битке, која је међу Споменицима културе у Србији означена као
културно добро од изузетног значаја. Идеја о градњи цркве за богослужење и меморијалне намене је
своју институционалну форму добила 27. марта 1921. године, када је основан Одбор за подизање
спомен – цркве и костурнице у Лазаревцу. У крипти цркве планирано је да буду смештене кости
непознатих српских и аустроугарских војника који су погинули у Колубарској бици, која је вођена од
16. новембра до 15. децембра 1914. године, а чији су посмртни остаци сахрањени 1916. године на
војничком гробљу у Лазаревцу. Градња цркве, после дугих припрема, је започела 26. септембра 1938.
године и по архитектури је за узор имала цркву манастира Ваведење у Београду, док је у мањој мери
била инспирисана и црквом на Опленцу. Спомен - црква је била три пута пројектована, први пут је то
урадио архитекта Василије Андросов (1931.), али је његов предлог одбијен, други пут Иван Рик (од
1938. до 1941.г.) и трећи пут Републички завод за заштиту споменика културе Републике Србије на
челу са Добросавом Ср. Павловићем (1961-1964.г.). Градња цркве са криптом је обустављена 31. марта
1941. године, због опште мобилизације у земљи. Током бомбардовања Лазаревца од стране немачке
авијације 7. априла 1941. године црква је била озбиљно оштећена, након чега је окупационим
властима упућена молба о наставку градње. На захтев војног команданта Лазаревца, мајора Небла,
после одређених санација, прва служба по англиканским канонима је одржана 7. децембра 1941.
године. Прва православна литургија одржана је на Божић, 7. јануара 1942. године. После Другог
светског рата црква је била девастирана, а свој нови живот је започела после реконструкције која је
трајала од 1961. до 1964. године, када је отворена новосаграђена крипта са музејском поставком
поводом обележавања 50. годишњице Колубарске битке. Реконструкција цркве са криптом
настављена је извођењем различитих грађевиснких радова читавог објекта и живописањем
унутрашњег дела храма током деведестих година прошлог века. У крипту је уграђено око 37 кубика
костију, а процењује се да су похрањени посмртни остаци око 30.000 аустроугарских и 20.000 српских
војника. Сваке године држава Србија и делегације поражених држава у Првом светском рату полажу
венце и одају почаст заједничким жртвама у крипти цркве.

TEMPLE DEDICATED TO
THE HOLY GREAT MARTYR DEMETRIUS
IN LAZAREVAC
In the center of Lazarevac, there is the temple of the Holy Great Martyr Dimitrije with the Memorial - the
ossuary of the fallen ighters of the Battle of Kolubara, which is marked among the cultural monuments
in Serbia as a cultural asset of exceptional importance. The idea of building a church for worship and
memorial purposes received its institutional form on March 27, 1921, when the Committee for the
erection of a memorial church and ossuary in Lazarevac was established. The crypt of the church was to
house the bones of unknown Serbian and Austro-Hungarian soldiers who died in the Battle of Kolubara,
which was fought from November 16 to December 15, 1914, and whose remains were buried in 1916 in
the military cemetery in Lazarevac. The construction of the church, after long preparations, began on
September 26, 1938, and according to its architecture, it was modeled on the church of the Vavedenje
monastery in Belgrade, while to a lesser extent it was inspired by the church in Oplenac. The memorial
church was designed three times, the irst time by the architect Vasilija Androsov (1931), but his proposal
was rejected, the second time by Ivan Rik (from 1938 to 1941) and the third time by the Republic Institute
for the Protection of Monuments. of Culture of the Republic of Serbia, headed by Dobrosav Sr. Pavlović
(1961-1964). The construction of the church with the crypt was stopped on March 31, 1941, due to the
general mobilization in the country. During the bombing of Lazarevac by the German aviation on April 7,
1941, the church was seriously damaged, after which a request was sent to the occupation authorities to
continue construction. At the request of the military commander of Lazarevac, Major Nebla, after certain
repairs, the irst service according to Anglican canons was held on December 7, 1941. The irst Orthodox
liturgy was held on Christmas Day, January 7, 1942. After the Second World War, the church was
devastated, and it started its new life after the reconstruction that lasted from 1961 to 1964, when a
newly built crypt with a museum exhibit was opened to mark the 50th anniversary of the Battle of
Kolubara. The reconstruction of the church with the crypt continued with the execution of various
construction works of the entire building and the painting of the inner part of the temple during the
nineties of the last century. About 37 cubic meters of bones were installed in the crypt, and it is estimated
that the remains of about 30,000 Austro-Hungarian and 20,000 Serbian soldiers were stored. Every year,
the state of Serbia and the delegations of the defeated states in the First World War lay wreaths and pay
tribute to the common victims in the crypt of the church.

ЦРКВА ПОСВЕЋЕНА
СВЕТОМ ЂОРЂУ,
БРАЈКОВАЦ
Ц р к в а б р в н а р а ко ј а ј е
посвећена Светом Ђорђу
налази се у селу Брајковац.
Првобитно је била
подигнута у скровитом
засеоку Берисава крај
Белановице 1805., а 1862.
године је премештена на
место где се и данас налази.
Црква је обновљена 1904.
године. Данашњи изглед је
добила 1992. године, али је
н а к о н р е к о н с т ру к ц и ј е
сачуван њен првобитни
изглед. Изградња оваквих
цркви брвнара била је
практикована у турско
време, како би се оне могле
лако преместити у случају
упада Османлија. Према
народном предању, цркву
су на леђима на ово место
донели сељаци како би је
склонили од Турaка.

Брајковац
Brajkovac

CHURCH DEDICATED
TO SAINT GEORGE,
BRAJKOVAC
The log cabin church
dedicated to St. George is
located in the village of
Brajkovac. It was originally
built in the hidden hamlet of
Berisava near Belanovica in
1805, and in 1862 it was
moved to the place where it is
still located today. The
church was renovated in
1904. It got its present
appearance in 1992, but
after the reconstruction, its
original appearance was
preserved. The construction
of such wooden churches
was practiced in Turkish
times, so that they could be
easily relocated in the event
of an Ottoman invasion.
According to folklore, the
church was brought to this
place on its back by the
peasants in order to remove
it from the Turks.

ЦРКВА ПОСВЕЋЕНА
ПОКРОВУ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
ВРЕОЦИ
Црква Покрова Пресвете Богородице која се налази
непосредно уз старију цркву брвнару саграђена је 1872.
године. У цркви се чува иконостас из времена градње саме
цркве са иконама које је израдио академски сликар Настас
Стефановић. Зидови унутар цркве су делимично живописани у
новије време. Својим општим архитектонским изгледом црква
је пример романтичарске архитектуре друге половине XIX
века и ужива статус појединачног добра под претходном
заштитом. У овој цркви се налазе вредне старе књиге и
крстови, као и четворојеванђеље које је под заштитом државе.
Црква је детаљно реконструисана 2012. године уз помоћ
Рударског басена „Колубара“.

CHURCH DEDICATED TO
THE PROTECTION OF THE HOLY VIRGIN
VREOCI
The Church of the Intercession of the Most Holy Mother of God,
which is located next to the older log cabin church, was built in
1872. The iconostasis from the time of the construction of the
church itself is kept in the church, with icons made by the
academic painter Nastas Stefanović . The walls inside the church
have been partially painted in recent times. With its general
architectural appearance, the church is an example of romantic
architecture of the second half of the 19th century and enjoys the
status of an individual good under previous protection. This
church contains valuable old books and crosses, as well as the
Four Gospels, which is under state protection. The church was
reconstructed in detail in 2012 with the help of the Kolubara
Mining Basin.

Вреоци
Vreoci

Вреоци
Vreoci
ЦРКВА ПОСВЕЋЕНА ВАВЕДЕЊУ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ - БРВНАРА
ВРЕОЦИ
Црква брвнара у Вреоцима посвећена је Ваведењу Пресвете Богородице и ужива статус културног
добра под претходном заштитом и у процедури је да се прогласи спомеником културе, што
подразумева да се заштитом брвнаре штити и њена околина. Прва црква брвнара у овом крају за коју
се поуздано зна била је подигнута у XVIII веку и спалили су је Турци. Народ је тајно у густој шуми
саградио нову цркву која такође није била дугог века. Трећа, данас постојећа брвнара, саграђена је
1815. или 1817. године од преосталих сачуваних делова спаљених цркава. Дрвени иконостас, вредно
дело црквене баштине, урадио је Константин Зограф у периоду од 1825. до 1832. године.

CHURCH DEDICATED TO THE INTRODUCTION OF THE MOST HOLY VIRGIN
- LOG CABIN CHURCH - VREOCI
The log cabin church in Vreoci is dedicated to the Presentation of the Most Holy Mother of God and enjoys
the status of a cultural good under previous protection and is in the process of being declared a cultural
monument, which means that the log cabin is also protected. The irst log cabin church in this area, which
is known for sure, was built in the 18th century and burned down by the Turks. The people secretly built a
new church in the dense forest, which also did not last long. The third, today's existing log cabin was built
in 1815 or 1817 from the remaining preserved parts of the burned churches. The wooden iconostasis, a
valuable work of church heritage, was made by Konstantin Zograf in the period from 1825 to 1832.

Барошевац
Baroševac
ЦРКВА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
БАРОШЕВАЦ
Црква Покрова Пресвете Богородице грађена је од 1845. до 1851.
године. Освештана је 1854. године, а иконостас од изузетне
вредности осликали су браћа Константин и Димитрије
Анастасијевић. Дуборез је рад охридских мајстора, а аутор више
појединачних икона је Јеремија Михаиловић. Храм је у потпуности
обновљен 2018. године. У непосредној близини цркве, на трећи Дан
Духова 2001. године, тадашњи епископ господин Сава освештао је
темељ за нову цркву – брвнару, која је завршена 2004. године. Први
писани трагови о постојању цркви брвнара у овом крају датирају
још из 1723. године.

CHURCH OF THE PROTECTION OF THE
MOST HOLY VIRGIN BAROŠEVAC
The Church of the Intercession of the Most Holy Mother of God was
built from 1845 to 1851. It was consecrated in 1854, and the
iconostasis of exceptional value was painted by brothers
Konstantin and Dimitrije Anastasijević . The woodcut is the work
of Ohrid masters, and the author of several individual icons is
Jeremija Mihailović . The temple was completely renovated in
2018. In the immediate vicinity of the church, on the third
Pentecost Day in 2001, the then Bishop Mr. Sava consecrated the
foundation for a new church - a log cabin, which was completed in
2004. The irst written traces of the existence of a wooden church
in this area date back to 1723.

Шопић
Šopić
ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА, ШОПИЋ
На месту данашње цркве у Шопићу је 1815. године саграђена црква –
брвнара. Новоизграђена црква је освештана 1909. године од
митрополита српског Димитрија. Постоје многи извештаји о крађама
црквене имовине и уништавању црквене архиве 1914. године од
стране аустроугарске војске која је за војне потребе запленила и три
звона. Црква Светог архангела Гаврила подигнута је 1869. године за
време свештеника Тодора Лазаревића. После Лазаревића свештеник
је био Харитон Поповић, парох шопићки и архијерејски намесник
колубарски, рођен 1861. године, рукоположен 1887. године,
одликован протском камилавком и орденом Светог Саве V степена.

CHURCH OF THE HOLY
ARCHANGEL GAVRIL , ŠOPIĆ
On the site of today's church in Shopić , a log cabin church was built in 1815. The
newly built church was consecrated in 1909 by Serbian Metropolitan Dimitrije.
After Lazarević , the priest was Hariton Popović , parish priest of Sopić and
archbishop of Kolubara, born in 1861, ordained in 1887, decorated with the
Prot camel and the Order of Saint Sava V degree. There are many reports of
theft of church property and destruction of church archives in 1914. foreign
Austro-Hungarian army, which seized three bells for military purposes. The
Church of the Holy Archangel Gabriel was built in 1869 during the time of the
priest Todor Lazarević .

Петка
Petka
ЦРКВА ПОСВЕЋЕНА СВЕТОЈ ПЕТКИ ПАРАСКЕВИ, ПЕТКА
Црква у Петки је грађена од 1864. до 1869. године на месту
Црквиште, на коме се налазила црква брвнара, а јужно од ње
старо гробље. Средства за градњу и материјал су приложили
верници из Петке, Шушњара, Жупањца и Ћелија. Иконе на
иконостасу је радио 1925. године непознати руски сликар. У
више наврата црква је обнављана, а свој коначни изглед је
добила 2017. године.

TEMPLE DEDICATED TO SAINT PETKA PARASKEVA, PETKA
The church in Petka was built from 1864 to 1869 on the site of
Crkviste, where the wooden church was located, and the old cemetery
to the south of it. Funds for construction and materials were donated
by believers from Petka, Suš njar, Zupanjac and Celije. The icons on the
iconostasis were made in 1925 by an unknown Russian painter. The
church was renovated on several occasions, and it got its inal look in
2017.

Барзиловица
Barzilovica
ЦРКВА ПОСВЕЋЕНА СИЛАСКУ СВЕТОГ ДУХА НА АПОСТОЛЕ
БАРЗИЛОВИЦА
Црква у Барзиловици је после вишегодишњих припрема и захтева мештана почела да се гради 2010.
године уз велико ангажовање општине Лазаревац и Рударског басена „Колубара“. Њена архитектура је у
византијском стилу, а радови су завршени крајем 2019. године. Тим поводом је одржана свечана
литургија коју је служио епископ Шумадијске епархије господин Јован Младеновић који је освештао крст
и звона. Ова црква грађена је у византијском стилу са централном куполом висине седамнаест метара.
Након освећења звона и крстова преостало је да се ураде унутрашњи радови и фрескописање.

CHURCH DEDICATED TO THE DESCENT OF THE HOLY SPIRIT ON THE APOSTLES
BARZILOVICA
After many years of preparations and
requests from the locals, the church in
Barzilovica began to be built in 2010 with
the great engagement of the municipality of
Lazarevac and the Mining Basin
"Kolubara". Its architecture is in the
Byzantine style, and the works were
completed at the end of 2019. On that
occasion, a solemn liturgy was held, which
was served by the Bishop of the Diocese of
Sumadija, Mr. Jovan Mladenović , who
consecrated the cross and bells. This
church was built in the Byzantine style with
a central dome seventeen meters high.
After the consecration of the bells and
crosses, the interior works and fresco
painting remained to be done.

Велики Црљени
Veliki Crljeni
ЦРКВА СВЕТОГ АПОСТОЛА И ЈЕВАНЂЕЛИСТЕ МАРКА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
Црква Светог апостола и јеванђелисте Марка у Великим
Црљенима почела је да се гради 13. септембра 1990., а
завршена 4. јуна 1996. године. Просторни склоп цркве је
карактеристичан за споменике моравске стилске групе, а
елементи византијске архитектуре присутни су у
обликовању појединих делова и детаља објекта.
Унутрашња конструктивна логика цркве прати и њен
спољашњи изглед што ову цркву сврстава у континуитет
богатог наслеђа православне сакралне архитектуре нашег
поднебља, уз прилагођавање савременим трендовима
градње.

CHURCH OF THE HOLY APOSTOLE AND EVANGELIST MARKO
IN VELIKI CRLJENI
The construction of the Church of the Holy Apostle and
Evangelist Mark in Veliki Crljeni began on September 13, 1990,
and was completed on June 4, 1996. The spatial structure of the
church is characteristic of the monuments of the Moravian style
group, and the elements of Byzantine architecture are present
in the design of certain parts and details of the building. The
internal constructive logic of the church follows its external
appearance, which places this church in the continuity of the
rich heritage of the Orthodox sacral architecture of our region,
while adapting to modern construction trends.

Дрен
Dren
ЦРКВА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА
ДРЕН
Црква посвећена Светом великомученику Георгију грађена
је од 2004. до 2007. године. Епископ шумадијски господин
Јован освештао је новоподигнути храм 4. новембра 2007.
године. Црква је зидана по пројекту архитекте Бранка
Борића. Земљиште за цркву поклонила је породица Дражић
из Дрена, на иницијативу оца Рафаила Светогорца, који је
цео свој живот провео подвизавајући се на Светој гори.
Црква је грађена у моравском стилу, са уписаним крстом у
основи. Већи део красе фреске на зидовима, рад сликара
ђакона Славољуба Радојковића из Београда.

CHURCH OF THE HOLY GREAT MARTYR GEORGE
IN DREN
The church dedicated to the Holy Great Martyr George was built
from 2004 to 2007. The Bishop of Sumadija, Mr. Jovan,
consecrated the newly built church on November 4, 2007. The
church was built according to the project of the architect Branko
Borić . The land for the church was donated by the Draž ić family
from Dren, on the initiative of Father Raphael of Mount Athos,
who spent his entire life doing ascetic work on the Sveta Gora.
The church was built in the Moravian style, with an inscribed
cross at the base. Most of it is decorated with frescoes on the
walls, the work of the painter deacon Slavoljub Radojković from
Belgrade.

Липар
Lipar
ЦРКВА СВЕТОГ САВЕ НА ЛИПАРУ
Иницијатива народа Трбушнице и Крушевице
да се на овом месту изгради црква је постојала
од давнина. Црква Светог Саве је грађена од
1992. године и освештана 1997. године, од када
је у богослужбеној употреби. Храм је рађен по
пројекту архитекте Отона Урбана, а иконе на
иконостасу је урадио јеромонах Стефан
Ђорђевић. Фрескописање је и даље у току, а
осликава га академски сликар Никола
Новаковић. Црква Светог Саве на Липару је
храм у коме се обављају верски обреди и
богослужења за мештане два села, Крушевице
и Трбушнице.

CHURCH OF SAINT SAVA ON LIPAR
The initiative of the people of Trbusnica and
Krusevica to build a church on this place has existed
since ancient times. The Church of Saint Sava was built
in 1992 and consecrated in 1997, when it has been in
liturgical use. The temple was designed by the
architect Otto Urban, and the icons on the iconostasis
were made by the hieromonk Stefan Djordjevic. The
fresco painting is still in progress, and it is painted by
the academic painter Nikola Novaković . The Church of
Saint Sava on Lipar is a temple in which religious rites
and worship services are performed for the
inhabitants of the two villages of Kruš evica and
Trbuš nica.

Чибутковица
Čibutkovica
ЦРКВА
СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА
ЧИБУТКОВИЦА
Црква је првобитно подигнута 1787. године као
брвнара и служила је до 1848. године када је на
тадашњим темељима подигнута нова црква од
тесаног камена. Иконостас је радио Никола
Јанковић, уметник из Охрида, 1848. године. Исту је
1848. године освештао митрополит српски
Михаило. По предању, 1804. године у цркву је
долазио и Карађорђе, где је одслужена служба за
успех Првог српског устанка. Црква је направљена
за богослужбене потребе села Чибутковица,
Дудовица и Барзиловица.

CHURCH OF
THE HOLY GREAT MARTYR GEORGE
IN CIBUTKOVICA
The church was originally built in 1787 as a log cabin
and served until 1848, when a new church of hewn
stone was built on the then foundations. The
iconostasis was made by Nikola Janković , an artist
from Ohrid, in 1848. It was consecrated by the Serbian
Metropolitan Mihailo in 1848. According to tradition,
in 1804 Karađorđe also came to the church, where a
service for the success of the First Serbian Uprising
was held. The church was built for the worship needs
of the villages of Cibutkovica, Dudovica and
Barzilovica.

Јунковац
Junkovac
ЦРКВА ПОСВЕЋЕНА
СИЛАСКУ СВЕТОГ ДУХА НА АПОСТОЛЕ
ЈУНКОВАЦ

CHURCH DEDICATED TO
THE DESCENT OF
THE HOLY SPIRIT ON THE APOSTLES
IN JUNKOVAC

Постојећа црква је подигнута од 1884 до 1866.
године. То је једнобродна грађевина са једном
полукружном апсидом рађена у стилу барока, чији
је иконостас израдио 1927. године руски
избеглица. Црква је обновљена у периоду од 1996.
до 1997. године, када је покривена бакарним
лимом и урађен нови иконостас који је осликао
Бранислав Николић. Иконе за иконостас у позлати
урадила је монахиња Воскресија из манастира
Грачаница. Уз помоћ лазаревачке општине 2017.
године реконструисан је под цркве.

The existing church was built from 1884 to 1866. It is a
single-nave building with a semicircular apse made in
the Baroque style, whose iconostasis was made in
1927 by a Russian refugee. The church was renovated
in the period from 1996 to 1997, when it was covered
with copper sheet and a new iconostasis was painted
by Branislav Nikolić . The icons for the iconostasis in
gilding were made by the nun Voskresija from the
monastery of Gracanica. With the help of the
Lazarevac municipality, in 2017, it was reconstructed
under the church.

Миросаљци
Mirosaljci
ЦРКВА ПОСВЕЋЕНА СВЕТОМ НИКОЛИ, МИРОСАЉЦИ
Црква Светог Николе у Миросаљцима је подигнутa 1996. године. Грађена је према пројекту
архитекте Отона Урбана. Осликавање унутрашњости цркве је урадио Јован Атанасковић. У новије
време, 2018. године, црква је комплетно живописана за време пароха Зорана Ивановића. На светој
литургији 10. октобра 2019. године његово преосвештенство Епископ шумадијски Јован освештао
је цркву.

THE CHURCH DEDICATED TO SAINT NICHOLAS , MIROSALJCI
The Church of St. Nicholas in Mirosaljci was built in 1996. It was built according to the project of the
architect Oton Urban. The interior of the church was painted by Jovan Atanasković . More recently, in 2018,
the church was completely painted during the time of the parish priest Zoran Ivanović . At the Holy Liturgy
on October 10, 2019, His Eminence Bishop Jovan of Sumadija consecrated the church.

Рудовци
Rudovci
ЦРКВА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ, РУДОВЦИ
Почетни радови на цркви у Рудовцима започети су 1938.
године, а њени темељи су освештани наредне године.
Изградња Цркве Вазнесења Христовог Господњег
настављена је 13. августа 1989. године, да би била завршена
1994. године. Градњу у српско-византијском стилу
пројектовао је архитекта Отон Урбан. Црква је једнобродна,
правоугаона са два торња. У порти рудовачког храма се
налази и Спомен кућа посвећена попу Ранку Митровићу из
Рудоваца.

THE CHURCH OF THE ASCENSION OF THE LORD,
RUDOVCI
The initial works on the church in Rudovci began in 1938, and its
foundations were consecrated the following year. The
construction of the Church of the Ascension of Christ the Lord
continued on August 13, 1989, and was completed in 1994. The
construction in the Serbian-Byzantine style was designed by the
architect Oton Urban. The church is single-nave, rectangular
with two towers. In the gate of the Rudovci temple, there is also a
memorial house dedicated to the priest Ranko Mitrović from
Rudovci.

Степојевац
Stepojevac
ЦРКВА
САБОРА СРПСКИХ СВЕТИТЕЉА
СТЕПОЈЕВАЦ
Дана 12. јуна 1990. године, одлуком
епископа Шумадијске епархије Саве
Вуковића, формирана је мала парохија
и црквена општина у Степојевцу. Исте
године, 12. августа, уз подршку народа
и општине Лазаревац почела је да се
гради црква Сабора српских светитеља,
која је завршена 1996. године.

CHURCH OF
THE ASSEMBLY OF SERBIAN SAINTS
STEPOJEVAC
On June 12, 1990, by the decision of the
Bishop of the Diocese of Sumadija, Sava
Vuković , a small parish and church
community were formed in Stepojevac. In
the same year, on August 12, with the
support of the people and the municipality
of Lazarevac, the construction of the
church of the Assembly of Serbian Saints
began, which was completed in 1996.

Брајковац
Brajkovac
ЗЕМЉА ЖИВИХ – ШКОЛА ЖИВОТА
БРАЈКОВАЦ
У оквиру Црквене општине Лазаревац 16.
априла 2008. године формиран је
Православни центар за духовну обнову
познатији као Земља живих – школа
живота. Налази се у селу Брајковац у
близини цркве брвнаре. Посебна
специфичност заједнице Земља живих
огледа се у чињеници да је ово први
подухват овог типа у централној Србији, те
као такав завређује посебну пажњу. Многи
штићеници који су успешно прошли
рехабилитациони процес кроз заједницу
Земља живих, доказ су да је ова
јединствена установа оправдала своје
постојање, јер их је Црква вратила на пут
живота.

LAND OF THE LIVING - SCHOOL OF LIFE
IN BRAJKOVAC
Within the Church Municipality of Lazarevac,
on April 16, 2008, the Orthodox Center for
Spiritual Renewal, better known as the Land of
the Living - the school of life, was formed. It is
located in the village of Brajkovac near the
wooden church. The special speci icity of the
Land of the Living community is re lected in
the fact that this is the irst endeavor of this
type in central Serbia, and as such, it deserves
special attention. Many proté gé s who have
successfully passed the rehabilitation process
through the community of the Land of the
Living are proof that this unique institution
has justi ied its existence, because the Church
has returned them to the path of life.

Председник ГО Лазаревац,

Бојан Стевић
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