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Abstract: The purpose of this paper is to offer a brief overview of 
the life and activities of Archpriest Aleksa Todorović, a longtime as-
sociate of Bishop Nicholai Velimirovich.

As the administrator of the Diocese of Žiča, Bishop Nicholai trans-
ferred Fr Aleksa Todorović to Kraljevo in 1935. In the following years, 
Todorović was active in the God Worshipper movement [known also 
as God–Prayer movement, i.e. Godworshipping movement (in Ser-
bian — богомољачки покрет / bogomoljački pokret)] led by Bish-
op Nicholai, and from then on their cooperation and closeness began, 
which would last until Velimirovich’s death.

In the God Worshipper movement, priest Todorović was the pres-
ident of the main administration, and in addition to the general as-
semblies, he initiated and organized regular quarterly assemblies in 
the Diocese of Žiča. For the great effort in the pastoral activity, Fr. 
Aleksa was honored with the rank of archpriest by Bishop Nicholai.

As a collaborator in various fields, Archpriest Aleksa Todorović 
followed Bishop Nicholai and regarded him as a spiritual father. Be-
tween the wars, he helped the organization and work of God Wor-
shipper communities in the Kingdom of Yugoslavia, and after World 
War II, he actively participated in the organization of the Serbian Or-
thodox Church in the diaspora — namely in West Germany. He was 
especially connected with Bishop Nicholai Velimirovich through the 
publishing house “Svečanik” from Munich.
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Collaboration of Velimirovich and Todorović bore significant 
fruits. With joint commitment and effort, under the direct leadership 
of Rev. Todorović, “Svečanik” printed several works by Bishop Nico-
lai, as well as dozens of other titles. After the death of Bishop Nicho-
lai Velimirovich, Todorović diligently continued the work on the edi-
tions of “Svečanik.”

Key words: Bishop Nicholai Velimirovich (1881–1956), Archpriest 
Aleksa Todorović (1899–1990), God Worshipper movement, “Svečanik” 
Library, Serbian Orthodox Church in Munich.
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Ап стракт: Овај рад за циљ има да по ну ди крат ки пре глед жи во-
та и де ло ва ња про те Алек се То до ро ви ћа, ду го го ди шњег са рад ни ка 
Епи ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа.

Као ад ми ни стра тор Епар хи је жич ке, Ве ли ми ро вић је 1935. го-
ди не све ште ни ка Алек су То до ро ви ћа пре ме стио за па ро ха у Кра-
ље ву. У на ред ним го ди на ма, То до ро вић је био ак ти ван у по кре ту 
бо го мо ља ца, ко јим је ру ко во дио Вла ди ка Ни ко лај, и од та да по чи-
ње њи хо ва са рад ња и бли скост ко ја ће тра ја ти све до Ве ли ми ро ви-
ће ве смр ти.

У бо го мо љач ком по кре ту све ште ник То до ро вић био је пред-
сед ник глав не упра ве, а по ред оп штих са бо ра, по кре тао је и ор га-
ни зо вао ре дов не тро ме сеч не са бо ре у Епар хи ји жич кој. За ве ли ки 
труд у па стир ској де лат но сти, Еп. Ни ко лај је о. Алек су од ли ко вао 
про то је реј ским чи ном.

Као са рад ник на раз ли чи тим по љи ма, про та Алек са То до ро-
вић сле дио је Вла ди ку Ни ко ла ја. Из ме ђу ра то ва по ма гао је ор га ни-
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за ци ју и рад бо го мо љач ких за јед ни ца у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, а 
на кон Дру гог свет ског ра та ак тив но је уче ство вао у ор га ни за ци ји 
Срп ске Пра во слав не Цр кве у ди ја спо ри — Не мач кој. Са Вла ди ком 
Ни ко ла јем Ве ли ми ро ви ћем на ро чи то је био по ве зан пре ко из да-
вач ке ку ће „Све ча ник“ из Мин хе на.

Са рад ња Еп. Ни ко ла ја и про те Алек се да ла је зна чај не пло до-
ве. За јед нич ким за ла га њем и тру дом, под не по сред ним ру ко вод-
ством про те То до ро ви ћа „Би бли о те ка Све ча ник“ штам па ла је не-
ко ли ко де ла Епи ско па Ни ко ла ја, као и на де се ти не дру гих на сло ва. 
По упо ко је њу Вл. Ни ко ла ја, про та Алек са То до ро вић на ста вио је 
рад на из да њи ма „Све ча ни ка“.

Кључ не ре чи: Епи скоп Ни ко лај Ве ли ми ро вић (1881–1956), про-
та Алек са То до ро вић (1899–1990), Бо го мо љач ки по крет, Би бли о те-
ка „Све ча ник“, Срп ска Пра во слав на Цр ква у Мин хе ну.

Увод

Ме ђу уче ни ци ма Све тог Ни ко ла ја (Ве ли ми ро ви ћа), Епи-
ско па охрид ског и жич ког, по себ но ме сто за у зи ма личност 
про то је ре ја-ста вро фо ра Алек се То до ро ви ћа, чу ва ра је дин-
ства Срп ске Пра во слав не Цр кве у За пад ној Евро пи. Као 
са рад ник на раз ли чи тим по љи ма, про та Алек са сле дио је 
Вла ди ку Ни ко ла ја, и до сво је ово зе маљ ске кон чи не остао је 
ве ран син свог ду хов ног ро ди те ља. Из ме ђу два свет ска ра-
та не у мор но је по ма гао ор га ни за ци ју и рад бо го мо љач ких 
за јед ни ца у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, а на кон Дру гог свет-
ског ра та ак тив но је уче ство вао у ор га ни за ци ји Срп ске 
Пра во слав не Цр кве у ди ја спо ри — Не мач кој.

1. Крат ка би о гра фи ја про те Алек се То до ро ви ћа

Про та Алек са То до ро вић ро ђен је 3. апри ла 1899. го ди-
не у се лу Не гри шо ри, у Дра га че ву, на до мак Чач ка, од ро-
ди те ља Са ве и Је ле не. Кр сна сла ва по ро ди це То до ро вић 
је Све ти Ве ли ко му че ник Ге ор ги је — Ђур ђиц (3/16. но вем-
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бар). Основ ну шко лу То до ро вић је за вр шио у род ном ме-
сту, гим на зи ју у Чач ку, на кон че га се упи су је у Бо го сло ви ју 
Све тог Са ве у Срем ским Кар лов ци ма. За вре ме шко ло ва-
ња при ме тио га је је ро мо нах Ју стин (По по вић), ко ји му је 
пре да вао Све то Пи смо, Дог ма ти ку и Па тро ло ги ју. Пе то ра-
зред ну Бо го сло ви ју за вр шио је 1924. го ди не са од лич ним 
успе хом, на кон че га је успе шно по ло жио ис пит зре ло сти у 
пе ри о ду од 23. ма ја до 7. ју на исте го ди не.1 По ред То до ро-
ви ћа, Бо го сло ви ју су те го ди не за вр ши ли и: Јеф ти мир Но-
ва ко вић, Ми хај ло Ву ко са вље вић, Све то зар Гру јић, Ду шан 
Јон ту ло вић, Бра ни слав Пе тро вић, Жи во јин Ар сић, Алек-
сеј Ти тов, Ла зар Жи ва ди но вић, Стан ко Ми ла но вић, Пе тар 
Пе тро вић, Угље ша Је лић, Алек сан дар Ко ле сни ков, Ва си ли-
је Дов га нић, Ђор ђе По по вић, Вик тор Ца рев ски, Ми ха и ло 
По по вић, Бра ни слав Па вић и Во ји слав Илић.2

На кон за вр ше ног шко ло ва ња и по врат ка у род ни крај, 
Алек са То до ро вић исте го ди не сту па у брак са Ле ном Про-
тић, са ко јом је имао си но ве Ми ло ми ра, Све то ми ра и Ча-
сла ва. Ру ко по ло жен је у чин ђа кона 15. фе бру а ра 1925. го-
ди не, а следећег  дана у чин пре зви те ра — ру ком Епи ско па 
жич ког Је фре ма (Бо јо ви ћа) у Чач ку. По ста вљен је за па ро-
ха при Цркви Све тог Ахи ли ја у Ари љу.3 По лич ној мол би 
пре ме штен је са ариљ ске па ро хи је у ав гу сту 1926. го ди не, 
на па ро хи ју бре снич ку.4 О ње го вом па стир ском ра ду у Бре-
сни ци нај бо ље нам све до че ре чи игу ма на Ири не ја (Ва си ље-
ви ћа), ко ји са по но сом го во рио:

„За мо је по зна ва ње цр кве ног по ја ња, ти пи ка и мо ли тве-
но сти за слу жан је про та Алек са То до ро вић, под чи јим 

1 „Ис пит Зре ло сти у Бо го сло ви је Св. Са ве“, Гла сник: слу жбе ни лист Срп-
ске Пра во слав не Па три јар ши је, год. V, бр. 11 (1924): 173.

2 „Ис пит Зре ло сти у Бо го сло ви ји Св. Са ве“, 173.
3 „Слу жбе ни део“, Пре глед: по лу слу жбе ни ор ган све штен ства Епар хи је 

жич ке, год. VII, бр. 3 (1925): 34.
4 „Слу жбе ни део“, Пре глед: по лу слу жбе ни ор ган све штен ства Епа р хи је 

жич ке, год. VI II, бр. 7 и 8 (1926): 178.
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ру ко вод ством сам се вас пи та вао и ко ји ми је дао смер ни-
це за жи вот.“5

Од лу ком Епи ско па жич ког Је фре ма, ЕБр. 164/29, јед но вре-
ме про та То до ро вић оп слу жи вао је па ро хи ју у Мр ча јев ци-
ма, за јед но са све ште ни ком Ђур ђем Јо ва но ви ћем.6 Та ко ђе 
је оба вљао и ду жност Ар-
хи је реј ског на ме сни ка дра-
га чев ског и па ро ха пр ве 
гуч ке па ро хи је.

На кон смр ти Епи ско-
па Је фре ма, 3. ју на 1933. го-
ди не, до из бо ра но вог ар-
хи је ре ја, упра ву Епар хи је 
жич ке при мио је Па три јарх 
срп ски Вар на ва (Ро сић), а 
ад ми ни стра тив не по сло ве 
оба вљао је Епи скоп срем-
ски др Ти хон (Ра до ва но-
вић), ви кар Па три јар ха 
срп ског. На ред не го ди не, за 
епа р хиј ског ад ми ни стра то-
ра Све ти Ар хи је реј ски Си-
нод по ста вио је Епи ско-
па охрид ско-би тољ ског др 
Ни ко ла ја (Ве ли ми ро ви ћа). 
До ла ском Вла ди ке Ни ко-
ла ја, све ште ник Алек са То-
до ро вић по чи ње ак тив но да са ра ђу је у ча со пи су Пре глед, 
по лу слу жбе ном ор га ну све ште нич ког удру же ња Епа р хи је 
жич ке, ко ји је из ла зио у Кра ље ву.

5 Ви ди: Син ђел Јо ван Мла де но вић, „† Игу ман Ири неј Ва си ље вић из ма-
на сти ра Све те Тро ји це у Ов ча ру“, Пра во сла вље: но ви не Срп ске Па три јар-
ши је, год. XIX, бр. 431 (1985): 15.

6 „Слу жбе ни део“, Пре глед: по лу слу жбе ни ор ган све штен ства Епар хи је 
жич ке, год. XI, бр. 6 (1929): 138.

Fig. 1. Archpriest Aleksa Todorović  
(Family album of the Cilerdžić family) |  

Сл. 1. Прота Алекса Тодоровић  
(Албум породице Ћилерџић)
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Еп. Ни ко лај, као ад ми ни стра тор Епа р хи је жич ке, од лу-
ком Е.Бр. 1151 од 23. ју ла (5. ав гу ста) 1935. го ди не, све ште ни ка 
Алек су То до ро ви ћа, по лич ној мол би, пре ме стио је за стал-
ног па ро ха упра жње не че твр те па ро хи је у Кра ље ву.7 Убр зо је 
То до ро вић по ста вљен за Ар хи је реј ског на ме сни ка жич ког.8 
Од 1936. го ди не Еп. Ни ко лај име но вао је То до ро ви ћа за стал-
ног чла на Ис пит не ко ми си је за стал не све ште ни ке, за пред-
ме те: Ли тур ги ка, Цр кве но пе ва ње и Цр кве но пра во.

У на ред ним го ди на ма про та Алек са био је вр ло ак ти ван 
у по кре ту бо го мо ља ца, ко јим је ру ко во дио Вла ди ка Ни ко-
лај, и од та да по чи ње њи хо ва са рад ња и бли скост ко ја ће 
тра ја ти све до Ве ли ми ро ви ће ве смр ти. У бо го мо љач ком 
по кре ту све ште ник То до ро вић био је пред сед ник глав не 
упра ве, а по ред оп штих са бо ра, по кре тао је и ор га ни зо вао 
ре дов не тро ме сеч не са бо ре у Епа р хи ји жич кој. За ве ли ки 
труд у па стир ској де лат но сти, Епи скоп жич ки Ни ко лај од-
ли ко вао је о. Алек су пра вом но ше ња цр ве ног по ја са и про-
то је реј ским чи ном.9

2. Про та Алек са за вре ме и по сле Дру гог свет ског ра та

За вре ме Дру гог свет ског ра та, про та Алек са био је глав ни 
све ште ник Срп ског до бро во љач ког кор пу са у Ср би ји, да би 
се са њи ма по ву као 1944. го ди не у Ис тру. Та мо је, скупа са 
оста лим при пад ни ци ма кор пу са, у ма ју 1945. го ди не био за ро-
бљен од Ен гле за и потом сме штен у ло гор Ебо ли код Са лер-
на у Ита ли ји. У апри лу 1947. го ди не за ро бље ни ци из ло го ра 

7 „Жич ка епар хи ја“, Гла сник: слу жбе ни ор ган Срп ске Пра во слав не Па три-
јар ши је, год. XVI, бр. 26–27 (1935): 475.

8 „Слу жбе ни део“, Пре глед: по лу слу жбе ни ор ган све штен ства Епар хи је 
жич ке, год. XVII, бр. 11–12 (1935): 298.

9 Вла ди мир Ко њи ку шић, ур., Пе де сет го ди на Срп ске пра во слав не цр кве-
не оп шти не у Мин хе ну 1946–1996 = Fünfzig Ja hre der Ser bisch-Ort ho do xen 
Kir chen ge me in de in München 1946–1996: [споменица] (Мин хен: Срп ска пра-
во слав на цр кве на оп шти на / München: Ser bisch-Or to do xe Kir chen ge me in-
de, 1997), 21–22.
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Ебо ли де пор то ва ни су у не мач ки ло гор Му нстер ла гер (Mun-
ster la ger — крај града Мунстера (Munster) у не мач кој са вез ној 
држ ави Доња Саксонија). У ло го ру је спро ве де но ис пи ти ва ње 
за ро бље ни ка, како би била донета од лу ка ко од њих мо же да 
до би је ста тус ра се ље ног ли ца, а ко би као кви слинг био вра-
ћен у Ју го сла ви ју. Због оп ште свет ске си ту а ци је и за о штра ва-
ња од но са из ме ђу бив ших са ве зни ка, Ен гле зи су од у ста ли од 
екс тра ди ци је, те је про та То до ро вић остао у Не мач кој.10

Још током су жањ ства у ло го ру Ебо ли, про та се су срео 
са од ре ђе ним бо го сло ви ма, сту ден ти ма те о ло ги је и све-
ште ни ци ма, ко ји су на кон ра та такође би ли спро ве де ни у 
ло гор. У том срп ском из бе глич ком ло го ру мно ги бо го сло-
ви на ста ви ли су сво је шко ло ва ње, а ме ђу њи ма би тре бало 

10 Ко њи ку шић, Пе де сет го ди на Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у 
Мин хе ну 1946–1996, 22

Fig. 2. Archpriest Aleksa with seminarians — refugees (Family album of 
the Cilerdžić family) | Сл. 1. Прота Алекса са свршеним богословима — 

избеглицама (Породични албум породице Ћилерџић)
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спо ме ну ти једног питомца Владике Николаја из Епархије 
жи чке, До бри во ја Ћи лер џи ћа, уче ни ка При зрен ске бо го-
сло ви је.11 Сви они у про ти То до ро ви ћу ви де ли су ве ли ку 
уте ху и на ду — про ду же ну ру ку Епи ско па жич ког Ни ко ла-
ја. Бо го сло ви који су сво је шко ло ва ње на ста ви ли у Ебо ли ју, 
у бо го сло ви ји која је тамо привремено радила током 1946. 
го ди не, и ка сни је на другим местима, били су у кон так ту са 
Еп. Ни ко ла јем, који је не ко ли цину ових бо го сло ва и све-
ште ни ка по са ве то вао да не иду у пре ко о к еан ске зе мље, и 
дао им бла го слов да оста ну у Европи.12

Бла го сло вом Вла ди ке Ни ко ла ја, про та Алек са То до ро-
вић остао је у Не мач кој, а на кон из ла ска из ло го ра бо ра вио 
је Де се лу код Вар бур га, Лин гер ну код Емо са и Осте ро деу 
– Харц, ода кле је 29. ју ла 1950. го ди не кре нуо на сво ју но ву 
ду жно ст — ду жност па ро ха у Мин хе ну.13

3. Про та Алек са као па ро хиј ски све ште ник у Мин хе ну

Вер ски жи вот Ср ба у Мин хе ну по чео је у кон цен тра ци о-
ним, офи цир ским, рад ним или ма тич ним ло го ри ма за вре-
ме Дру гог свет ског ра та, док пр ви по че ци па ро хиј ског ор га-
ни зо ва ња да ти ра ју од 1945. го ди не. Го ди не 1946, тач ни је 24. 
апри ла те го ди не осно ва на је „Срп ска пра во слав на за јед ни-
ца за Не мач ку“ ко ја је при зна та и при хва ће на као део Епар-
хи је аме рич ко-ка над ске. Исте го ди не је при зна та и од стра-
не Ба вар ског Ми ни стар ства за обра зо ва ње и ве ру, 12. ју на 
1946. го ди не. Срп ска Пра во слав на Цр кве на Оп шти на Мин-

11 За Ћилерџића је Владика Николај издејствовао и стипендију за наставак 
шко ло ва ња на Универзитету у Минстеру — уп. До бри во је Ћи лер џић, Ре чи 
и бе се де: о сто го ди шњи ци ро ђе ња про то је ре ја ста вро фо ра До бри во ја Ћи-
лер џи ћа (4. април 1920 — 4. април 2020. го ди не), 2. из да ње (Врњци: Ин тер-
кли ма-гра фи ка — Ди сел до рф: Епар хи ја ди сел до рф ска и не мач ка, 2020), 16.

12 Уп. Ћи лер џић, Ре чи и бе се де, 16.
13 Ко њи ку шић, Пе де сет го ди на Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у 

Мин хе ну 1946–1996, 22.
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хен (пр во се ди ште Ma u-
er kir cher str. 8 München) 
осно ва на је 1947. го ди-
не, као на след ни ца „Срп-
ске пра во слав не за јед ни-
це за Не мач ку“. Цр кве на 
Оп шти на ме ња сво је се-
ди ште и за бо го слу же ња 
ко ри сти ка пе лу у Lu it pold 
Ka ser ne, Schwe re Re i ter Str. 
4 München 1948. го ди не.14 
Пр ви све ште ник и ор га-
ни за тор мин хен ске па ро-
хи је у пе ри о ду од ње ног 
осни ва ња 1946. го ди не до 
апри ла 1950. го ди не био је 
про то је реј Сер ги је Се ли-
ва нов ски.

Од ла ском про те Сер ги-
ја у Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве, у апри лу 1950. го-
ди не, на пред лог Управ ног 
од бо ра Цр кве не оп шти не 
мин хен ске, Епи скоп Ди о-
ни си је (Ми ли во је вић) одо брио је да за све ште ни ка у Мин-
хе ну бу де по ста вљен про та Алек са То до ро вић, ко ји се та да 
на ла зио у ен гле ској зо ни у Лин ге ну. Про та То до ро вић због 
ка шње ња по твр де ар хи је реј ског на ме сни ка про те М. Јо ва-
но ви ћа, ни је од мах до шао у Мин хен, те је Управ ни од бор 
био при мо ран да се обра ти с мол бом ру ском ми тро по ли ту 
у Не мач кој, да при вре ме ну ду жност па ро ха за Ср бе у Мин-
хе ну по ве ри ру ском све ште ни ку Сер ги ју Лип ском из ру-
ске па ро хи је у Му ра ну, ко ји је пре ра та слу жбо вао у Кра ље-

14 Срп ска Пра во слав на Цр ква Мин хен, „Хро но ло ги ја Цр кве не Оп шти-
не“, https://spcmuenchen.de/crkvena-opstina/ (по се ће но 1. новем бра 2022. г.).

Fig. 3. Archpriest Aleksa in Germany 
(Family album of the Cilerdžić family) | 

Сл. 3. Прота Алекса у Немачкој (Албум 
породице Ћилерџић)
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ви ни Ју го сла ви ји. Мол ба је по зи тив но ре ше на и од 11. ма ја 
1950. го ди не у Мин хе ну за по тре бе Ср ба до ла зи по вре ме но 
све ште ник Сер ги је Лип ски.15

Па ро хиј ске ду жно сти на па ро хи ји у Мин хе ну про та 
Алек са То до ро вић пре у зи ма 30. ју ла 1950. го ди не. За хва-
љу ју ћи С. Ма ра ви ћу, пред став ни ку срп ских ор га ни за ци ја 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма у Не мач кој, Свет ски 
са вез цр ка ва по чео је да да је фи нан сиј ску по моћ за из др жа-
ва ње срп ског све ште ни ка у Мин хе ну.

У но вем бру 1950. го ди не Ка пе ла Све тог Ни ко ла ја у Лу-
ит полд-ка сар ни мо ра ла је бити исе љена, а њен цр кве ни мо-
би ли јар при врем ено је пре ме штен у про сто ри је Све тог Ар-
хи је реј ског Си но да Ру ске За гра нич не Цр кве. У том пе ри о ду 
Ру ски Си нод исе ља вао се у Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, 
та ко да су 11. но вем бра 1950. го ди не згра да и Ка пе ла Све тог 
кне за Вла ди ми ра у ули ци Do na u str. 5 пре да те на ко ри шће-
ње Срп ској Пра во слав ној Цр кви. Сле де ћег ме се ца одр жа на 
је ван ред на сед ни ца Са ве та Цр кве не оп шти не мин хен ске, на 
ко јој је из вр шен из бор но вог Пред став ни штва.

Пр ву слу жбу у Ка пе ли Све тог кне за Вла ди ми ра у Мин-
хе ну про та То до ро вић слу жио је на Ту цин дан 5. ја ну а ра 
1951. го ди не. Од та да је про та оба вљао сва ко днев на бо го-
слу же ња за по тре бе Ср ба у Мин хе ну и око ли ни. Сва ка-
ко је ва жно спо ме ну ти и су срет про те Алек се са про том 
Хра ни сла вом Ђо ри ћем, по то њим Па три јар хом срп ским Ге-
р ма ном, по чет ком 1951. го ди не, ка да се Ђо рић упо знао са 
жи во том цр кве не за јед ни ци и оба ве стио Све ти Ар хи је реј-
ски Си нод Срп ске Пра во слав не Цр кве о при ли ка ма на ших 
исе ље ни ка у Не мач кој.16

Про та То до ро вић је од пр вих ме се ци слу жбо ва ња на 
мин хен ској па ро хи ји во дио бри гу о еми гран ти ма из та да-

15 „Ле то пис Цр кве не оп шти не у Мин хе ну“, у Ко њи ку шић, Пе де сет го ди на 
Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Мин хе ну 1946–1996, 233.

16 Те го ди не кра јем ок то бра та да шњи Епи скоп мо ра вич ки Гер ман (про та 
Хра ни слав Ђо рић) у име Све тог Ар хи је реј ског Си но да по се тио је и Епи ско па 
жич ког др Ни ко ла ја (Ве ли ми ро ви ћа) у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма.
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шње ко му ни стич ке Ју го сла ви је, о че му све до чи и цр кве ни 
ле то пис у ко јем се на во ди сле де ће:

„Про ле ће 1951: У ло го ру Вал ка крај Нир нбер га Ср би су у 
за јед ни ци са дру гим пра во слав ним ста нов ни ци ма ло го ра 
у про ле ће 1951. го ди не оспо со би ли про сто ри је јед не ба ра-
ке за цр кву. И ако је по сто јао стал ни ру ски све ште ник, у 
Вал ку је по вре ме но до ла зио из Мин хе на и оба вљао слу жбе 
и про та То до ро вић. Вал ка је у то вре ме по стао цен трал ни 
са бир ни ло гор за не ве из бе гли це из зе ма ља Ис точ не Евро-
пе, кроз ко ји су про ла зи ли и сви Ср би ко ји су у ме ђу вре-
ме ну по бе гли из Ју го сла ви је. Ка сни је ће ову уло гу пре у зе-
ти Цир ндорф, исто код Ни рн бе р га.“17

Та ко су прог на ни вер ни ци у про ти Алек си на шли до бр ог 
па сти ра, ко ји им је не се бич но по ма гао у ту ђи ни. О бри зи 
про те мин хен ског о срп ским исе ље ни ци ма, ле то пи сац на-
во ди и сле де ће:

„Осим у Мин хе ну, про та Алек са То до ро вић оби ла зи и слу-
жи слу жбе: 

— у ло го ри ма у Ин гол шта ту, Лан дсху ту и Вла ки код Нир-
нбер га (од ле та 1955. и у Ци рн до р фу код Ни рн бе р га); 

— у Ка рл сфел ду крај Мин хе на, Ре ген сбур гу, Штар нбер гу, 
Ро зен хај му, Бад Ај блин гу, Бад Рај хен ха лу, Ту цин гу и Мур-
нау, а од 1955. и у Ам бер гу; 

— у са на то ри ју му у Га у тин гу код Пла не га и ста рач ком до-
му у До рн шта ту код Ул ма; 

— у за тво ри ма у Мин хе ну, Штра у бин гу и Ка и ска му. 

17 „Ле то пис Цр кве не оп шти не у Мин хе ну“, у Ко њи ку шић, Пе де сет го ди на 
Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Мин хе ну 1946–1996, 235.
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—Та мо где ни је би ло на ших ка пе ла слу жба је оба вља на у 
раз ли чи тим про сто ри ја ма, чак и у би о скоп ској са ли. У не-
ким ме сти ма, као нпр. у Ро зен хај му, Ам бер гу и Лан дсху ту 
слу же но је у цр ква ма Ру са или Укра ји на ца. У не ким од го-
ре по ме ну тим ме сти ма би ла су гро бљи ма и гро бо ви ма Ср-
ба, из вре ме на ра та, као и на кон ра та, ко је је про та Алек са 
То до ро вић оби ла зио и опо јао.“18

На жа лост, Ба вар ско Ми ни стар ство за обра зо ва ње и ве-
ру као вла сник згра де у ули ци Do na u str. 5 да ло је от каз 19. 
ју ла 1952. го ди не, та ко да је про та То до ро вић ус пео да ка-
пе лу и цр кве не кан це ла ри је пре ме сти на дру гу ло ка ци ју у 
Мин хе ну, на адре су In fan te ri e str. 12. Да на 10. ав гу ста исте 
го ди не осве ће не су но ве про сто ри је Цр кве не оп шти не и 
па ро хи је мин хен ске, као и но ва ка пе ла по све ће на Све том 
кне зу Вла ди ми ру.

Од лу ком Све тог Ар хи је реј ског Си но да 11. сеп тем бра 
1952. го ди не, ди рект на над ле жност над срп ским вер ни ци-
ма у За пад ној Евро пи, као и у Ау стра ли ји, Афри ци и Ју-
жној Аме ри ци, по ве ре на је Па три јар ху срп ском Ви кен ти ју 
(Про да но ву), чи ме је пре ста ла над ле жност Епар хи је аме-
рич ко-ка над ске и ње ног Епи ско па Ди о ни си ја (Ми ли во је-
ви ћа) над срп ским цр кве ним ор га ни за ци ја ма у Не мач кој.

4. Са рад ња про те Алек се и Еп. Ни ко ла ја — „Све ча ник“

Кра јем 1952. го ди не, уз ве ли ке на по ре про те То до ро ви ћа и 
Вла ди ке Ни ко ла ја, иза шао је Све ча ник — ка лен дар за 1952. 
го ди ну са вер ском чи тан ком. То је би ла пр ва књи га у еди-
ци ји ко ја ће но си ти име „Би бли о те ка Све ча ник“ и ко ја ће 
у на ред ном пе ри о ду пред ста вља ти је дан од нај зна чај ни јих 
по ду хва та у це ло куп ном срп ском вер ском исе ље нич ком 

18 „Ле то пис Цр кве не оп шти не у Мин хе ну“, у Ко њи ку шић, Пе де сет го-
ди на Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Мин хе ну 1946–1996, 235–236.
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из да ва штву. Сва ка ко, у овом по ду хва ту про та ко ји је имао 
пред рат но ис ку ство у из да вач кој де лат но сти, уз ве ли ку по-
др шку Вла ди ке Ни ко ла ја успе вао је да у од ре ђе ној ме ри за-
до во љи вер ске по тре бе на шег на ро да у Не мач кој и у дру-
гим зе мља ма Евро пе и Аме ри ке.19

Са рад ња Еп. Ни ко ла ја и про те Алек се да ла је још пло-
до ва. За јед нич ким за ла га њем и тру дом, под не по сред ним 
ру ко вод ством про те То до ро ви ћа „Би бли о те ка Све ча ник“ 
штам па ла је не ко ли ко де ла Епи ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро-
ви ћа, ко ја су би ла те шко до ступ на у та да шњој Ју го сла ви ји:

• Же тве Го спод ње: од по чет ка до на шег вре ме на и до кра-
ја, пре ве де не и на ру ски је зик, 1952;

• Ка си ја на: на у ка о хри шћан ском по ји ма њу љу ба ви, 1952;
• Пе сме мо ли тве не Мо на ха Та ди је, 1952;
• Ди ван: на у ка о чу де си ма, 1953;
• Же тве Го спод ње, дру го до пу ње но из да ње, 1953;
• Псал тир: пра вил но ну ме ри сан и по де љен на ка ти зме за 

на род ну упо тре бу, при ре дио Епи скоп Ни ко лај, 1955;
• Је ди ни Чо ве ко љу бац: жи вот Го спо да Ису са Хри ста, 1958;
• Пр ви Бо жи ји За кон и Рај ска Пи ра ми да, 1959.

По ред књи га Вла ди ке Ни ко ла ја, у оквиру делатности ове 
издавачке куће штам па на су и де ла ар хи ман дри та др Ју сти-
на (По по ви ћа), др Ђо ке Сли јеп че ви ћа, др Ди ми три ја Нај-
да но ви ћа, др Ла зе М. Ко сти ћа и дру гих аутора.20

19 У пе ри о ду од 1947. до 1948. г., чла но ви Управ ног од бо ра Срп ске Пра во слав-
не Цр кве не Оп шти не Мин хен из да ју ча со пис Жи вот и де ло ко ји је из ла зио 
две го ди не и имао че ти ри бро ја. О овом ча со пи су, уп. Не ма ња Ан дри ја ше вић, 
„Пе ри о ди ка и из да ва штво Срп ске Пра во слав не Цр кве у Мин хе ну од 1945. до 
1980. го ди не (I)“, Књи жев на исто ри ја: ча со пис за на у ку о књи жев но сти, го ди-
на 54, бр. 176 (2022): 339–360: 342–346, https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.17.

20 Уп. Зо ран Ан дрић, „‘Све ча ник’ или ти ка ри ја ти де срп ске ду хов но сти у 
ди ја спо ри“, у Ко њи ку шић, Пе де сет го ди на Срп ске пра во слав не цр кве не оп-
шти не у Мин хе ну 1946–1996, 86. Уп. та ко ђе и Ан дри ја ше вић, „Пе ри о ди ка 
и из да ва штво Срп ске Пра во слав не Цр кве у Мин хе ну од 1945. до 1980. го-
ди не (I)“, 346 и да ље.
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Први пут после завршетка рата, а заправо по следњи пут 
у ово зе маљском животу су се прота Алекса и Епископ Ни-

Fig. 4. Archpriest Aleksa and Bishop Nicholai at the consecration of the Church  
of Staint Sava in London, June 28, 1952 | Сл. 4. Прота Алекса и Епископ Николај 

на освећењу Цркве Светог Саве у Лондону, 28. јуна 1952. г. (извор:  
[Еп. Лаврентије Трифуновић, ур.], Споменица Западноевропске  

епархије: 1969–1984. [Б. м. : б. и., 1984], 74)
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ко лај Велимировић срели у Великој Британији, на освећењу 
Цр к ве Све тог Саве у Лондону о Видовдану 1952. године.

Ве ли ку част имао је про та То до ро вић 1954. го ди не — да 
28. ма ја у Мин хе ну до че ка кра ља Пе тра II Ка ра ђо р ђе ви ћа 
и да га бе се дом по здра ви на кон бо го слу же ња у хра му.21 Та-
ко ђе, и да уго сти ру ског Ар хи е пи ско па Алек сан дра, ко ји је 
бо го слу жио у мин хен ском Хра му Све тог кне за Вла ди ми ра 
8. ав гу ста исте го ди не.

Епи скоп жич ки др Ни ко лај (Ве ли ми ро вић) упо ко јио се 
5/18. мар та 1956. го ди не у Бо го сло ви ји Све тог Ти хо на у Са ут 
Ка на ну, у Пен сил ва ни ји.22 Вест о смр ти свог ду хов ног ро-
ди те ља про ту Алек су То до ро ви ћу упу ти ла је у да ле ку Аме-
ри ку, где се на кон опе ла опро стио са во ље ним Вла ди ком. У 
на став ку до но си мо из вод из бе се де про те Алек се, из го во-
ре не овом при ли ком:

„Вла ди ко све ти, ро ди те љу пре ми ли!

Ево тво га про те Алек се! До шао је из Евро пе да још је да ред ис-
пр о си бла го слов твој, до кле ни је за тво рен ков чег у ко ме ћеш 
по чи ва ти дон де док наш Го спод Бог бу де хтео, да це ли вам све ту 
де сни цу тво ју, Пре о све ће ни и Све ти вла ди ко, де сни цу нај чуд-
ни ју у срп ском на ро ду. Пи са ли су Ср би, али ни ко ни је пи сао као 
ти, Све ти вла ди ко. Пи са ли су че сто љу ди да ху ле на Бо га пи са-
њем и да гр де је дан дру го га, а ти, Све ти вла ди ко, пи сао си са мо 
да про сла виш име Бож је и да на у чиш Ср бе ка ко се Бог сла ви.

Све што си на пи сао све тло је и све то, Све ти вла ди ко. Мно-
го си го во рио, Зла то у сте наш! Че ка мо ми око те бе ов де да нам 
про го во риш још ко ју реч, ми ко ји смо те слу ша ли то ли ко де-
це ни ја, ишли, пре ла зи ли мно го де се ти на и сто ти на ки ло ме-

21 Краљ Пе тра II Ка ра ђо р ђе ви ћа по се тио је Мин хен и Храм Све тог кне-
за Вла ди ми ра и 19. ју ла 1957. го ди не.

22 Епи скоп шу ма диј ски Са ва Ву ко вић, Срп ски је рар си: од де ве тог до два-
де се тог ве ка (Бе о град: Евро — Под го ри ца: Уни рекс — Кра гу је вац: Ка ле-
нић, 1996), 377.
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та ра да чу је мо бе се ду тво ју, да чу је мо реч тво ју, да чу је мо по-
у ку тво ју. Ка ква ле по та, ка кво бо гат ство са мо у то ме! Са мо си 
све те ре чи го во рио. [...]

Ја сам ма ло час ре као да би сто ти не хи ља да Ср ба же ле ло да нас 
да бу де ов де, да се по кло не те би, Све ти вла ди ко, да це ли ва тво ју 
све ту де сни цу, да по гле да тво је све то ли це, да на сло ни гла ву на 
тво је гру ди у ко ји ма је се дам де сет и пет го ди на ку ца ло нај чуд-
ни је ср це срп ско. Ти, Све ти вла ди ко, ни си имао мр жње у ср цу 
ни за ко га. Ко ли ко си ти пу та на ре ђи вао на ма, тво јим све ште-
ни ци ма, да се мо ли мо Бо гу не са мо за свој на род не пре ста но, 
не го и за оста ле на ро де. Се ћа мо се, би ло је то у Жи чи, ка да си 
од ре ђи вао уз Ча сни пост: пр вог да на по ста ће мо да чи ни мо мо-
ли тве и да по сти мо за свој на род, па за тај на род, па ре дом за 
европ ске на ро де и ва не вроп ске на ро де. За сва ки на род ти си се 
мо лио. Ти си имао ме ста у сво ме ср цу за све љу де, за то што си се 
та ко учио од сво га нај див ни је га учи те ља, Го спо да Ису са Хри ста.

Да нас би, ка жем, же ле ли мно ги да до ђу и да се те би ов де по-
кло не. Али, ето, не мо гу. Ја сам је дан по тво јим мо ли тва ма и 
по тво ме бла го сло ву ус пео да до ђем са европ ског тла да ви-
дим тво је све то и све тло ли це, да це ли вам тво ју све ту де сни-
цу, да те от пра тим за јед но са оста лом бра ћом Ср би ма ко ји 
да нас жи ве на овом кон ти нен ту, да те от пра тим до тво га, ве-
ру јем, при вре ме ног гро ба. [...]

Пла че и ја ди ку је да нас бо го слов ска омла ди на и у При зре ну, 
и у Ра ко ви ци, и у Бе о гра ду. Сви су раз би ра ли: шта ра ди наш 
Ђе до, ка да ће нам до ћи Ђе до, шта нам пи ше Ђе до, ка кве је но-
ве књи ге при пре мио. Та ко раз би ра тво ја омла ди на бо го слов-
ска, дра ги и Све ти вла ди ко.

Сви, да кле, да нас зна ју, сви су по сло ве оста ви ли, па да нас 
пла чу и ја ди ку ју, жа ле и ка жу: Бо же, што се ова ко до го ди ло! 
Да, да, дра ги и Све ти вла ди ко, ти одав но ме ни пи шеш: мо ли 
се Бо гу да од ло жи не из бе жно. И Го спод је до пре не ко ли ко да-
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на од ла гао не из бе жно. Ти си бо ло вао, али си се са бо ле снич ке 
по сте ље по ди зао кре пак, и си лан, и сна жан, и реч ју и де лом и 
те лом. Да, пла чу сви та мо у Ср би ји, сви они ко ји оче ку ју спа-
се ње, ко ји оче ку ју да си не опет сло бо да у отаџ би ни на шој. [...]

Пла чу да нас мо на си и мо на хи ње по мно гим ма на сти ри ма срп-
ским и уз ди жу мо ли тве пре сто лу Све ви шње га за те бе, Све ти 
вла ди ко. Хте ли би ко ли ко би ло да се те би оду же за не из мер на 
до бро чин ства ко ја си чи нио њи ма. Да нас би би ле та ко ре ћи глу-
ве и не ме мно ге на ше све ти ње, вла ди ко Све ти, да те бе ни је би-
ло. Да нас са мо у тво јој епар хи ји Жич кој има сто ти не мо на хи ња 
ко је су из Бо го мо љач ког по кре та. Да, Бо го мо љач ки по крет, то 
је твој жи вот био, Вла ди ко, то је де ло тво је би ло. Ка да се по сле 
Пр во га бур но га свет ског ра та по че ле бу ди ти ду ше људ ске и тра-
жи ти хра не и пи ћа не бе сно га, по че ле су лу та ти та мо и ова мо, и 
би ли би Ср би за ро бље ни од мно гих и ра зних сек та ша и кри во-
ве ра ца, са ра зних стра на све та, да те бе ни је би ло да упу тиш, да 
ка на ли шеш, да од ре диш, да са бе реш, да ис пу ниш сна гом и рев-
но шћу. Да, да нас пла чу гор ко тво ји бо го мољ ци ши ром отаџ би-
не на ше, ко ји су са не из мер ном че жњом и же љом оче ки ва ли да 
им се опет вра тиш, да до ђеш, да се са ку пе на оне див не бо го мо-
љач ке са бо ре код Сту де ни це, код Жи че, код оста лих ма на сти ра, 
ка ко си ти већ био уо би ча јио да се др же го ди шњи бо го мо љач ки 
са бо ри. Пла ка ће они да нас! И пла че мо ми сви да нас. [...]

Ти си се тру дио да што ви ше ура диш, јер си осе ћао да се из ми чу 
да ни ово га жи во та. Ја мо рам са да ов де са мо то да ка жем: тру-
ди ћу се, Све ти вла ди ко, да се тво је ме зим че, да се тво је ми љен-
че, да се твој „Све ча ник“ одр жи, да про ду жи да ра ди оно ка ко 
си ти од ре дио ка ко си ти же лео. Не ће мо ћи она ко као кад си ти 
био, као кад је тво ја де сни ца би ла и мо гла да пи ше сва ко днев-
но и дан и ноћ, али ће мо се тру ди ти да се ис пу ни ама нет твој. И 
ни си оста вио са мо је дан ама нет, ти си оста вио без број ама не та, 
а сви се сли ва ју у је дан. Сли ва ју се сви у је дан: то је по ру ка сви-
ма на ма, свим Ср би ма, да се Ср би сло же, обо же и умно же. То 
је твој нај све ти ји за вет и нај све ти ји ама нет на ма Ср би ма. При-
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ма мо, Све ти вла ди ко! Ве ру јем и да при ма Срп ство ов де. При-
ми ло је то и Срп ство она мо на отаџ бин ском тлу. Тру ди ће мо се, 
да кле, да се сло жи мо, јер зна мо ако се не сло жи мо да ће оста-
ти кле тва тво ја на нас, ро ди те љу дра ги. Тру ди ће мо се да се за-
и ста обо жи мо, да бу де мо Бож ји на род, јер си се ти се дам де сет 
го ди на тру дио са мо у то ме прав цу да обо жиш твој на род срп-
ски. И тру ди ће мо се да се на род умно жи. Го во ри ће мо ми, срп-
ски све ште ни ци, срп ским кће ри ма, да ва ће мо са ве те ко је си ти 
оста вио, ка ква је њи хо ва ду жност и шта мо ра ју ра ди ти да би се 
Срп ство умно жи ло, јер смо за и ста мно го стра да ли.

Ето, дра ги и Све ти вла ди ко, не ко ли ко ре чи про му цах и ја ов-
де пред тво јим све тим те лом. Бла го сло ви ме и са да, јер се ја 
вра ћам у Евро пу. Мо ли се, Све ти вла ди ко Све ви шњем да ми 
до да сна ге да мо гу ис пу ни ти што си ми у за да так оста вио. 
Мо ли се и за оста ле. Ја те мо лим иа ко знам да ти то већ чи-
ниш. [...] Сла ва ти и хва ла!“23

5. Рад про те Алек се по упокојењу Епископа Николаја

Нарочиту љубав и пажњу пре ма де ци и омла ди ни про та 
Алек са не го вао је још као мла ди па ро хиј ски све ште ник у 
Епар хи ји жич кој, а то је на ста вио и касније, на па ро хи ја ма у 
Не мач кој, слу же ћи Бо гу и свом ро ду. Ин си сти рао је на вер-
ском вас пи та њу мла дих на ра шта ја, те је између осталога и 
његовим прегалаштвом 6. ок то бра 1958. го ди не при мин-

23 Ова бе се да об ја вље на је као по смрт но сло во про то је ре ја-ста вро фо ра 
Алек се То до ро ви ћа, из го во ре но на са хра ни Све тог Вла ди ке у ма на сти ру 
Све тог Са ве у Ли бер ти ви лу у Аме ри ци, под на сло вом „Си ја ћеш нам ти у 
та ми да на шњи це“, 2006. го ди не (у ча со пи су Две ри срп ске: ча со пис за на ци-
о нал ну кул ту ру и дру штве на пи та ња, го ди на VII, број 32 (4/2006: „За што 
је окле ве тан Све ти Ни ко лај Срп ски) (Оци 2006)), а ка сни је пре штам па на 
у: Ми ро љуб Ро глић и Сло бо дан Об ра до вић, прир., О, про кле те срп ске пр-
стен ли је и ћу при ли ћи. Кон кор дат са Ва ти ка ном и Кр ва ве ли ти је 1937. го ди-
не, Би бли о те ка Све до че ња, књ. 1 (Гор њи Ми ла но вац: Ик Лио, 2014), 133–142.
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хен ској па ро хи ји осно ва на до пун ска на ста ва — не дељ на 
шко ла са на ста вом ве ро на у ке. На ред не школ ске 1959/1960. 
го ди не у не дељ ној шко ли по ред ве ро на у ке учио се срп ски 
је зик, на ци о нал на исто ри ја и пе ва ње. Сва ка ко, ова шко ла 
по ста ла је ва жан део цр кве не за јед ни це у Мин хе ну.24 У за-
јед ни ци са не мач ким до бро вољ ним ор га ни за ци ја ма, про та 
То до ро вић је пре ко Цр кве не оп шти не ор га ни зо вао од мор 
за ви ше де се ти на де це па ро хи ја на у Schloss Schwan berg-у.

На жа лост, не сло га у српској еми гра ци ји би ла је вр ло при-
сут на ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка. Бив ши ге не рал Ра-
до ван По по вић и ак тив ни члан срп ске цр кве не за јед ни це у 
Мин хе ну ор га ни зо вао је и ус пео да ре ги стру је по себ но удру-
же ње под на зи вом „Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на у 
Мин хе ну“ (ју на 1962. г.), ко је је има ло за циљ да пре у зме цр-
кву и од стра ни про ту Алек су То до ро ви ћа из Мин хе на. Убр зо 
је ово удру же ње при шло рас кол нич ком Епи ско пу Ди о ни си ју 
(Ми ли во је ви ћу), ко ји је по слао и свог све ште ни ка у Мин хен.

Овај рас кол, ко ји је био са мо део рас ко ла на ста лог у то 
до ба ме ђу срп ским вер ни ци ма у Аме ри ци и За пад ној Евро-
пи, те шко је по го ди ло срп ску вер ску за јед ни цу у Мин хе ну, 
де ле ћи је на два та бо ра. На ред них го ди на, про та То до ро-
вић мо рао је да утро ши сил но вре ме и сна гу, не са мо због 
суд ских про це са око пра ва на цр кву пред не мач ким су до-
ви ма, већ и ра ди кон со ли да ци је рас ко лом по љу ља не срп-
ске пра во слав не за јед ни це у Мин хе ну. Па три јарх срп ски 
Гер ман (Ђо рић) по твр дио је 10. сеп тем бра 1962. го ди не ли-
сту про те То до ро ви ћа за фор ми ра ње но вог Управ ног од бо-
ра Срп ске Пра во слав не Цр кве не Оп шти не у Мин хе ну. Од-
бор у том са ста ву де ло вао је од 24. сеп тем бра 1962. го ди не 
до де цем бра 1968. го ди не, на че лу са про том То до ро ви ћем.25

24 Ор га ни зо ва ње до пун ске — не дељ не шко ле за де цу, пре у зе ло је од школ-
ске 1961/1962. го ди не „Удру же ње из бе гли ца из Ју го сла ви је у СР Не мач кој“, 
Об ла сни од бор за Ба вар ску, ко ји је имао сво је про сто ри је у цр кве ној згра-
ди у In fan te ri e str. 12.

25 „Ле то пис Цр кве не оп шти не у Мин хе ну“, у Ко њи ку шић, Пе де сет го ди на 
Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Мин хе ну 1946–1996, 237.
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Де ле га ци ја Све тог Ар хи је реј ског Си но да Срп ске Пра-
во слав не Цр кве, пред во ђе на ви кар ним Епи ско пом мо ра-
вич ким др Са вом (Ву ко ви ћем) на свом пу то ва њу по За пад-
ној Евро пи, по се ти ла је 6. но вем бра 1963. го ди не Мин хен и 
про ту Алек су То до ро ви ћа. Циљ ове по се те био је про у ча-
ва ње и кон со ли до ва ње ста ња у срп ским пра во слав ним цр-
кве ним оп шти на ма на кон рас ко ла.

За вре ме свог слу жбо ва ња у Мин хе ну, про та Алек са је по-
ма гао ма на стир Хи лан дар на Све тој Го ри. Та ко се из јед ног 
са чу ва ног пи сма ви ди се да је про ти ном за слу гом оти шло и 
за мо на ши ло се у ма на сти ру Хи лан да ру че тво ри ца ње го вих 
ду хов них си но ва: Бран ко Вит ко вић (мо нах Гри го ри је), Бра-
ни слав Јо ва но вић (мо нах Ар се ни је), Кр ста Ан дрић (мо нах 
Си ме он) и Ми лан Ми шу лић (мо нах Ми тро фан).

У пе ри о ду од 10. ју на 1965. го ди не до 22. ма ја 1967. го ди-
не, од лу ком Па три јар ха Гер ма на, про та Алек са То до ро вић 
оба вљао је ду жност Ар хи је реј ског на ме сни ка за Не мач ку.

Премда да ле ко од отаџ би не, про та То до ро вић ни је за-
бо ра вио свој на род у ондашњој Ју го сла ви ји. Ме ђу мно-
гим до бро чин стви ма за ма ти цу, спо ме ну ће мо да је са ку-
пљао фи нан сиј ску по моћ за по стра да ле од зе мљо тре са 
у Ба њој Лу ци 1968. го ди не, ко ју је упу тио Епи ско пу ба-
ња луч ком др Ан дре ју (Фру ши ћу), као и по моћ за град њу 
хра ма у Бо сан ској Гра ди шци, 1972. го ди не. Та ко ђе, про та 
је че сто у Мин хе ну уго шћавао и мно ге посленике српског 
црквеног и културног живота из та да шње Ју го сла ви је: 
примера ради, угостио је гру пу сту де на та Бо го слов ског 
фа кул те та пред во ђе ним де ка ном др Бла го том Гар да ше-
ви ћем у про ле ће 1972. го ди не, као и Пр во бе о град ско пе-
вач ко дру штво ко је је у Мин хе ну одр жа ло и свој кон церт, 
3. ју ла 1974. го ди не.

На ван ред ном за се да њу Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра 
Срп ске Пра во слав не Цр кве у Бе о гра ду, 12. мар та 1969. го-
ди не, осно ва на је За пад но е вроп ска и ау стра лиј ска епар-
хи ја са се ди штем у Лон до ну. За пр вог епи ско па иза бран је 
та да шњи ви кар ни Епи скоп мо ра вич ки Ла врен ти је (Три-
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фу но вић), ко ји је усто ли чен у Лон до ну 30. мар та.26 Исте 
го ди не, Епи скоп Ла врен ти је пр ви пут по се тио је Мин хен, 
27. ју ла, и том при ли ком уз са слу же ње про те Алек се слу-
жио ар хи је реј ску Ли тур ги ју.

На кон ско ро три де це ни је про ве де не у Мин хе ну, од лу-
ком Епи ско па Ла врен ти ја од 19. ју ла 1979. го ди не, у осам-
де се тој го ди ни жи во та про то је реј-ста вро фор Алек са То до-
ро вић раз ре шен је ду жно сти ак тив ног па ро ха и упу ћен у 
за слу жну пен зи ју.

Про та Алек са мир но се упо ко јио у Го спо ду пред по ноћ 
6. ма ја 1991. го ди не у 91. го ди ни жи во та. О по след њим да-
ни ма про те Алек се То до ро ви ћа, чу ве ни исто ри чар др Ђо ко 
Сли јеп че вић за пи сао је:

„Све до кра ја свог зе маљ ског жи во та про то је реј Алек са То-
до ро вић је рев но вао и бо го слу жио. По зли ло му је но ћу из-
ме ђу из ме ђу Ве ли ке су бо те и Вас кр са. И ове ча сне по сте 
про вео је у по сту и мо ли тви, рев но сно и стро го на свој по-
зна ти на чин: без убла жа ва ња и про пу ста. И то је по ве ћа ло 
сла бост ко ју до но се ду бо ке го ди не: ди на ми ку ње го ве ду-
хов не сна ге ни је пра ти ла ње го ва фи зич ка моћ. На Вас крс 
је пре нет у бол ни цу. И по ред усрд ног за ла га ња ле ка ра ни је 
му би ло по мо ћи. Упо ко јио се на Ђур ђев дан...“27

По след ња про ти на же ља би ла је да ње го ви по смрт ни оста-
ци по чи ва ју у отаџ би ни. С об зи ром на то да је био еми грант, 
то је би ла вр ло сме ла же ља, ко ју ни је би ло ла ко оства ри ти. 
Са до ста на по ра и те шко ћа по след ња же ља му је ис пу ње на. 
Од Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Мин хе ну и од 
сво је са бра ће, па ро хи ја на и по што ва ла ца ис пра ћен је са ве-

26 Епи скоп Са ва (Ву ко вић), „Епар хи је и епи ско пи 1920–1970“, у Срп ска 
Пра во слав на Цр ква 1920–1970: спо ме ни ца о 50-го ди шњи ци вас по ста вља ња 
Срп ске Па три јар ши је, ур. Ми тро по лит да бро-бо сан ски Вла ди слав и др. 
(Бе о град: Све ти Ар хи је реј ски Си нод Срп ске Пра во слав не Цр кве, 1971), 517.

27 др Ђо ко Сли јеп че вић, „Алек са То до ро вић, про то је реј“, у Ко њи ку шић, Пе-
де сет го ди на Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Мин хе ну 1946–1996, 23.



110

Nicholai Studies, Vol. III, No. 5 (2023): 89–112

ли ком па жњом и по што ва њем. Из Мин хе на га је мо ли твом 
ис пра тио грч ки епи скоп уз са слу же ње де сет све ште ни ка.

У Ка пе ли Све тог оца Ни ко ла ја на Но вом Гро бљу, тро-
ји ца ар хи је ре ја Срп ске Пра во слав не Цр кве уз са слу же ње 
три де сет се дам све ште ни ка и је да на ест ђа ко на слу жи ли су 
опе ло над од ром про те Алек се, ко ји је са хра њен на ру ској 
пар це ли Но вог гро бља у Бе о гра ду.

Про та Алек са То до ро вић ни је до че као да мо шти ње го-
вог ду хов ног оца — Све тог Вла ди ке Ни ко ла ја (Ве ли ми ро-
ви ћа) бу ду пре не те из Аме ри ке у род ну Ср би ју.28 Не ду го по 
упо ко је њу про те Алек се, да на 4. ма ја 1991. го ди не, мо шти 
Све тог Вла ди ке Ни ко ла ја до не се не су у за вет ни спо мен 
храм Све тог Са ве на Вра ча ру, у ко јем је слу жио ар хи је реј-
ску Ли тур ги ји Па три јарх срп ски Па вле (Стој че вић) уз са-
слу же ње ар хи је ре ја Срп ске Пра во слав не Цр кве. Истог да-
на по под не, ис пред вла ди ки них мо шти ју у хра му одр жа на 
је ака де ми ја, на ко јој је гро мо ви тим гла сом бе се дио про то-
је реј-ста вро фор Мла до мир То до ро вић, рек тор Кар ло вач ке 
бо го сло ви је, син про те Алек се То до ро ви ћа.29

* * *
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