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У периоду од 12. до 14. новембра 2016. љ.Г. активисти Баштионика су боравили на 

Косову и Метохији, у посјети пријатељима из Хуманитарне организације „Мајка 

девет Југовића“ из Грачанице. 

За куповину брашна потребног за народне кухиње које раде у саставу Епархије 

рашко-призренске донијели смо 1500 евра- прилог прикупљен у сједишту 

Баштионика, у наставку акције „Кад би хљеба било више“. 

Намјенски уплаћен износ од 250 евра намијењен социјално угроженим породицама, 

такође је уручен удружењу „Мајка девет Југовића“ и биће употријебљен за 

куповину огрјева. 

Обишли смо јавне кухиње у селу Врбовцу (општина Витина) и Прековцу (општина 

Ново Брдо), као и пластенике и новоотворени погон за пастеризацију воћа и поврћа 

у селу Могила (општина Клокот), који је дијелом изграђен од средстава 

прикупљених у Републици Српској у априлској акцији „Кад би хљеба било више“ . 

Посјетили смо и фарму у селу Слатина (општина Ново Брдо), гдје се тренутно 

узгајају козе, овце, товна јунад, краве, коке носиље и товни пилићи. 

Сви објекти су изграђени на црквеном земљишту и у власништву су Епархије 

рашко-призренске. 

Важно је напоменути да својим радом на овим пословима око педесетак Срба 

зарађује новац неопходан за одрживи останак и опстанак на својим огњиштима. 

У том напору свака подршка им је добродошла. 

Зато и јесу препуни захвалности за све људе из Републике Српске који их помажу и 

долазе на Косово и Метохију. 

 

Као и приликом сваког нашег ходочашћа по светој србској земљи, посјетили смо и 

поклонили се светињама- Ђурђевим Ступовима у Старом Расу, манастиру Светих 

Архангела код Призрена, Грачаници, Зочишту и Високим Дечанима. 

 

Манастиру Високи Дечани смо уручили новчани прилог из Бањалуке за куповину 

земљишта уз Дечански метох, манастир Светог Јована Претече у Великој Хочи. 

(https://www.facebook.com/Decani.Manastir/photos/a.369150906519183.1073741827.170336389733970

/1517416058359323/?type=3&theater) 
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Захваљујемо се свим људима добре воље који су својим прилозима учествовали у 

овим акцијама. 

 

Хвала и нашим домаћинима који нас увијек братски дочекују, испраћају и позивају 

да поново дођемо. 

 

Видимо се догодине, на србском Косову и Метохији! 

 

Господу нашем слава и хвала за све! 


