наших
10 година

Покренути поруком и поуком Светог апо
стола Јакова да је вјера без дјела мртва, једног обичног
радног дана, на рану Литургију у манастир Ступље дошли су бу
дући баштионичари. Вођени мишљу да заједно просудимо и расудимо има ли
смисла и даље покушавати индивидуално или у групицама радити на очувању духовног и
националног идентитета или се сабрати у Једно и почети саборно чинити добро.
Све дотадашње акције биле су успјешне, али без духа Саборности. Зато тог благословеног јутра, 2012.
године Господње, послије Свете Божанствене Литургије у Светорхангелској обитељи манастира Ступље
сазрела је, одавно зачета, идеја да се дјела саборно. Управо тада извирући из Литургије настало је СРБ
СКО САБРАЊЕ БАШТИОНИК.
Сви ти, већином млади и веома честити људи, који су већ били окупљени око чињења добрих и бла
гословених дјела, с радошћу су прихватили Свети позив: да сви будемо једно у Христу Исусу. Услова за
приступање није било, јер се већ у самом почетку искристалисало да су то они који одавно присуствују
Светим Богослужењима и активно учествују у Литургијском животу наше Светосавске Цркве.
Добивши благослов за овакав вид рада унутар Црквеног сабрања, Баштионик постаје „удружење“
које на дјелу показује да је Жив Господ Бог наш, и да су ријечи Светих Отаца: чинити добро да вам не
досади, могуће и у времену искривљених вриједности и схватања.
Свако дружење, ходочашће, рад, акција или сабрање постало је дио историје нашега народа од Крсто
васкрсних Косова и Метохије, Далмације, Славоније до оних најудаљенијих мјеста гдје живи наш народ.
Молитвено сабрање крај моштију Светог владике Николаја у Светом Лелићу или у манастирима Свете
Фрушке Горе, Милешеве, па радне акције у нашим манастирима, како Ступљу и Осовици, тако и Глого
вцу и Гомионици, бројне акције пружања помоћи онима којима је она потребна, богаћење библиотека
духовном и националном литературом, поклањања матичних стада, помагање Народним кухињама на
Светој српској земљи, названој од злосретника Јужна српска покрајина, и заиста много тога другог...
Оно што је најважније, безмало сви ти млади људи који су прошли кроз наше заједничке подвиге,
показали су да су не само спремни на добра дјела, него што је најважније личним животом и примјером
какви треба да буди православни Срби и Српкиње. Они његују Светосавску вјеру, радни су, вриједни,
радосни и весели. Свако Сабрање постало је продужетак литургијског сабрања.
Зато је посебна радост била и остала вјенчавати те младе људе у Невесињу, Броду, Осовици, Бањалу
ци, па све до Глоговца. Крштавати њихову дјецу, радовати се саборно и молитвено их све помињати
знајући да су то они који барјак Православних Срба носе уздигнуте главе, спремни да буду достојни
насљедници својих предака.
О Васкрсењу четвородневног Лазара
У Светој Осовици 2022. године Господње
Теофил Димитрић, игуман манастира Осовица

Оснивачка скупштина, јун 2012. године
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Скупштина Баштионика, Бања Лука, новембар 2020. године

ОЈ ДАВОРИ,
ТИ КОСОВО РАВНО
Носећи Христа у срцу, наш народ је непрестано
страдао: у кретању од Пилата до Голготе, од неправедне осуде до још неправедније казне.
Нажалост, и данас смо жртве страдања и безочног настојања да нам се отме наше и наметне туђе.
О том Христоваскрсном, Светосавском путу,
кроз вијекове нашег постојања, најбоље свједоче
наши преци, светитељи и мученици, наше светиње
и наше Косово и Метохија.
Косово нас и данас, као некада у доба кнеза Лазара, сабира и зове.
Одлазећи на Косово и Метохију, ми се враћамо
завјетима наших предака, враћамо се себи, враћамо
се нашој Светој земљи.

Први пут смо истинитост ових ријечи доживјели у марту 2007. године, и осјетили умом, срцем и
духом да су Косово и Метохија душа српског народа.
Тада смо и упознали наше, сада већ деценијске
сараднике и пријатеље из Хуманитарне организације Епархије рашко-призренске „Мајка девет
Југовића“.
Већину од двадесетак Срба из Бањалуке, који
су 2011. године, окупљени у неформалну групу под
називом „Буди Србин уз Србина“, у два наврата
дoлазили на барикаде да пруже подршку браћи и
сестрама, истинским чуварима Косова и Метохије,
чинили смо управо ми – будући Баштионичари.

Барикаде, октобар 2011. године

Барикаде на Јарињу, октобар 2011. године

Ријешени да помогнемо свом народу који, упркос томе што је изложен непрестаним притисцима
и прогонима, не губи вјеру, наду и вољу да остане
и опстане на својим вјековним огњиштима, чува
предачки завјет и Косово и Метохију за све нас,
одлучили смо да озваничимо наш рад.
Али, недостајало нам је још нешто. Нешто за
шта би се у недоумицама и искушењима могли
ухватити, што ће бити и темељ и кров, снага и
сигурност.
То Нешто смо добили у благослову јеромонаха
Теофила, тадашњег сабрата манастира Ступље.
Од оснивања Баштионика, јуна 2012. године,
једна од наших главних активности је пружање помоћи Србима на Косову и Метохији.
У наредним годинама се нижу акције прикупљања помоћи: „Опстанак“, „Саборно за Косово

Са братом Радојицом, јунаком Ибарског Колашина, децембар 2011. године

и Метохију“, „Кад би хљеба било више“, „Нека хљеба буде више“, „Српска за Косово и Метохију“
и многе друге, у којима смо прикупили преко
170.000,00 КМ за Народне кухиње, манастире,
школе и српске породице.
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Породица Максимовић, село Шилово, септембар 2015. године

Породица Илић, село Шилово, септембар 2015. године

„Кад би хљеба било више“, Народно позориште Републике Српске,
Бања Лука, април 2016. године

Архимандрит Иларион, Арно Гујон и Мира Лолић Мочевић,
Народно позориште Републике Српске, Бања Лука, 2016. године

Манастир Зочиште, новембар 2017. године

Са владиком Теодосијем у Грачаници приликом уручења грамате,
април 2018. године

Протиница Светлана Стевић, предсједник ЕХО „Мајка девет Југовића“.
„Нека хљеба буде више“, Бања Лука, јануар 2018. године

Архимандрит Иларион, игуман манастира Драганац,
„Нека хљеба буде више“, Бања Лука, јануар 2018. године
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„Нека хљеба буде више“, Бања Лука, јануар 2018. године

Имали смо част да 2018. године будемо домаћини славе Свети Козма и Дамјан у манастиру
Зочишту, када смо организовали долазак педесетак ходочасника из цијеле Републике Српске.

Бројни су утисци са овог ходочашћа, али ипак
најснажније ћемо памтити долазак у Ораховац
и сусрет са дјецом, ученицима ОШ „Доситеј
Обрадовић“.

Манастир Зочиште, новембaр 2018. године

Слава у Зочишту, новембар 2018. године

Поклон игумана Стефана, Зочиште

Ораховац, новембар 2018. године
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ЗАДУЖБИНА ЗА
КОСОВО И МЕТОХИЈУ
У фебруару 2019. године, уз благослов епископа свих
пет епархија Српске Православне Цркве са територије
БиХ, концертом Србских православних појаца одржаним у Банском двору, представили смо и отпочели
пројекат „ЗАДУЖБИНА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ“

Концерт Србских православних појаца, Бански двор, фебруар 2019. године

Концерт Србских православних појаца, Бански двор, фебруар 2019. године

Донација ротационе косачице породици Живић из Бољевца, 2019. године

Донација моторне тестере породици Тирић, Штрпце, јун 2019. године
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Лого Задужбине је
поклон академика
Миливоја Унковића,
јануар 2019. године

Манастир Грачаница, јун 2019. године

Породица Ристић, Јањине Воде, новембар 2019. године

Ораховац, новембар 2019. године

Донација пластеника манастиру Пећка Патријаршија, јун 2020. године

Донација грађевинског материјала породици Млађеновић из Жеровнице,
јун 2020. године

Донација грађевинског материјала породици Димић, Ново Брдо,
август 2020. године

Обилазак фарме перади са предсједником ЕХО „Мајка девет Југовића“
протиницом Светланом Стевић, август 2020. године

Опремање Ковид болнице у Лапљем Селу, март 2021. године

Донација приколице породици Ђорђевић, Ново Брдо, јул 2021. године
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Дјеца породице Ђорђевић, Ново Брдо, јул 2021. године

Донација грађевинског материјала породици Михајловић, Грачаница, 2021.
године

Промоција „Задужбине за Косово и Метохију“ на сајму књига, Бањалука,
2021. године

Манастир Зочиште, јул 2021. године
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Донација обуће дјеци на Косову и Метохији, 2021. године

Донација стипендија ђацима из фонда „Задужбина за Косово и Метохију“, 2022. године

„Задужбина за Косово и Метохију“ у трећој години свог рада постаје национални пројекат трајног
карактера, систем континуираног и планског рада
не само на помагању и повезивању Срба са Косова и
Метохије и Срба из Републике Српске и Федерације
БиХ, него и на очувању и јачању духовног, националног и културног идентитета Срба без обзира на
то у којој држави живе.
Она је доказ наше свијести да смо један народ,
наше испуњење Косовског завјета, наш одговор
оним завјетним ријечима Патријарха Павла.
Од почетка рада „Задужбине“ помогли смо 57
породица, бројне манастире, цркве, установе, континуирано помажемо рад Народних кухиња, поклонима смо обрадовали стотине дјеце.

Укупна вриједност досадашњих донација „Задужбине“ је 137.166,28 КМ.
Посебно смо поносни на стипендирање 14 ученика са Косова и Метохије, којима дарујемо по 50
евра мјесечно.
Све то смо постигли захваљујући свима вама
који сте нам поклонили своје повјерење и одлучили
да постанете Задужбинари Косова и Метохије.
Преданим, одговорним и поштеним радом, јавним извјештајима, уздајући се у Божију помоћ и
братску љубав очекујемо повећање броја Задужбинара, даљи раст прикупљене помоћи и броја помогнутих породица.

Догодине у Призрену!
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СРЕТЕЊСКА БЕСЈЕДА
На Сретење Господње, 1804. године, Карађорђе
је повео Србе у сусрет слободи знајући да се до ње
долази саборном снагом.

Тај пут је увијек крстоносан, мукотрпан и страдалнички, баш као и онај пут до Голготе, али то је и
једини исправан пут, уз Христа и за Христа.

Искра слободе, кроз вијекове ропства очувана у
духу и свијести народа, и данашњим покољењимa
je подстријек да истрају на путу ослобођења и
уједињења.

У вјери и нади да ће се у годинама које су пред
нама испунити завјетна мисао о ослобођењу и уједињењу Срба, Србско сабрање Баштионик од свог
оснивања организује Сретењску бесједу.

Плакат прве Сретењске бесједе

Плакат друге Сретењске бесједе
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Проф. др Радивоје Керовић, Светосавски културни клуб, 2013. године

Проф. Владимир Меденица, Светосавски културни клуб, 2014. године

Плакат треће Сретењске бесједе

Доц. др Немања Ђукић, Светосавски културни клуб, 2015. године

Плакат четврте Сретењске бесједе

Историчар Немања Девић, Светосавски културни клуб, 2016. године

Плакат пете Сретењске бесједе

Доц. др Милош Ковић, Академија наука и умјетности Републике
Српске, 2017. године
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Академија наука и умјетности Републике Српске, 2017. године

Плакат шесте Сретењске бесједе

Академија наука и умјетности Републике Српске, 2018. године
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Др Миша Ђурковић, Академија наука и умјетности Републике Српске, 2018.

Плакат седме Сретењске бесједе

Режисер и књижевник Драгослав Бокан, Академија наука и умјетности
Републике Српске, 2019. године

Академија наука и умјетности Републике Српске, 2019. године

Плакат осме Сретењске бесједе

Др Александар Раковић, Академија наука и умјетности Републике Српске, 2020.
Академија наука и умјетности Републике Српске, 2020. године
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Плакат девете Сретењске бесједе

Проф. др Срђа Трифковић, РТРС, 2021. године

Проф. др Часлав Копривица, Бански двор, 2022. године
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Радио телевизија Републике Српске, 2021. године

Плакат десете Сретењске бесједе

ВИДОВДАН
И КОСОВСКИ ЗАВЈЕТ
Видовданска духовна вертикала је један од темељних стубова Сабрања. Баштионик прославља
Видовдан литургијски и саборно, како у Бањалучкој, тако и у Рашко-призренској епархији.
Учествовали смо у црквено-народним саборима
и духовним свечаностима на Газиместану, у манастирима Грачаници, Осовици, Гомионици, у црквама у Кнежици, Козарској Дубици и Бањалуци.
Косовски завјет Светог Великомученика кнеза
Лазара је наша обавеза и покретач да поред свечарских, овај велики празник обогатимо и дјелатним
активностима.

Зато смо традиционалну акцију добровољног даривања крви везали управо за Видовдан и посветили је сјећању на доктора Миодрага Лазића, српског
родољуба, који је примјер истинског служења Богу
и роду.
На Тргу Крајине у Бањалуци смо 2021. године
у склопу видовданских активности организовали добротворну акцију „Божур за дјецу Ораховца“ и представили пројекат „Задужбина за Косово и Метохију“. Сав приход у износу од 3.300,00
евра уплаћен је за изградњу спортске дворане у
Ораховцу.

Даривање крви у Заводу за трансфузију, Бањалука, јун 2014. године

Манастир Осовица, јун 2019. године

Видовданска акција даривања крви, Бањалука, јун 2017. године

Видовдан, парохијски дом Ребровачке цркве, Бањалука, 2020. године
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Манастир Гомионица, јун 2020. године

Завод за трансфузију, Бања Лука, јун 2020. године

Козарска Дубица, јун 2021. године

Газиместан, јун 2021. године

Најљепшу поруку браћи на страдалном Косову и Метохији својом пјесмом су послали
малишани из дјечијег црквеног хора парохије Ребровац из Бањалуке, 2021. година
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Завод за трансфузију, Бања Лука, јун 2021. године

МИ ПАМТИМО!
У Саборном храму Христа Спаситеља у Бањалуци од 2013. године организујемо молитвени помен
за све страдале у НАТО агресији на српске земље
1995. и 1999. године.
На овај начин доприносимо култури памћења
која треба да буде заступљена у цијелом друштву,

од породице, преко просвјете, кроз дух црквене саборности, до државних институција.
Памћење је наша борба за очување колективног
националног идентитета и наше упориште које чува
будуће генерације од понављања грешака.

Саборни храм Христа Спаситеља, Бања Лука, март 2016. године

Саборни храм Христа Спаситеља, Бања Лука, март 2017. године

Саборни храм Христа Спаситеља, Бања Лука, март 2018. године

Саборни храм Христа Спаситеља, Бања Лука, март 2019. године

Бања Лука, март 2022. године

Саборни храм Христа Спаситеља, Бања Лука, март 2022. године
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ПАРАСТОС ЂЕНЕРАЛУ
ДРАГОЉУБУ МИХАИЛОВИЋУ
Молитвеним поменом обиљежавамо дан страдања
ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића, истинског
родољуба и патриоте, који је у тешким временима
Другог свјетског рата остао уз свој народ и дијелио његову судбину, да би на крају и сам мученички страдао.

Данашње генерације Срба дугују својој дјеци истину о овом великом витезу и мученику у борби за
Крст Часни и Слободу Златну.

Саборни храм Христа Спаситеља, Бања Лука, јул 2020. године

Храм Светог великомученика Георгија, Дракулић, јул 2019. године

Саборни храм Христа Спаситеља, Бања Лука, јул 2020. године

„Уверен у вашу решеност да истрајете до краја, ја вам се обраћам,
драги моји саборци, најрадоснијим поздравом, Христос Воскресе!”

Саборни храм Христа Спаситеља, Бања Лука, јул 2021. године
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На Васкрс и Ђурђевдан, 06.05.1946. године

ДОКТОР МИОДРАГ ЛАЗИЋ

Његова љубав према српству, отаџбини и
српском роду остаје као примјер и узор свима нама
како се живи служећи свом народу и отаџбини.
Управо је др Миодраг Лазић добитник наше

повеље „Србски родољуб“ за 2018. годину. Додијелили смо му је „за жртвену љубав према светосавском српском роду, спашавање живота и добровољно учешће у стварању Републике Српске“.

Ниш, 2018. године
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Четрдесет дана од упокојења, у Саборном храму Христа Спаситеља организовали смо молитвени помен
за др Лазића.

Саборни храм Христа Спаситеља, Бања Лука, 2020. године

Саборни храм Христа Спаситеља, Бања Лука, 2020. године

Традиционална видовданска акција даривања крви 2021. године организована је у знак сјећања на др
Лазића.

Завод за трансфузију, Бања Лука, јун 2021. године
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ПОСЈЕТА СРПСКИМ
МАЈКАМА ХЕРОЈИМА
У јулу 2013. године посјетили смо три српске
мајке које су за стварање Републике Српске дале
по три сина.
Симболична помоћ уручена је мајкама:

Милева Лазаревић, Власеница, јул 2013. године

•
•
•

Милеви Лазаревић (синови: Боро, Сава и
Станко) из Власенице
Јоки Деурић (синови: Радомир и Драгољуб
недостаје треће име) из Власенице
Милеви Жупић из Мркоњић Града (синови:
Стево, Жељко и Живко)

Јока Деурић, Власеница, јул 2013. године

Милева Жупић, Мркоњић Град, јул 2013. године
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МИ ПАМТИМО ГЕНЕРАЛА
РАТКА МЛАДИЋА
Баштионик не заборавља команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала
Ратка Младића.
Поред молитвеног помена за здравље генерала, организовали смо акције подршке, као
и промоцију књиге „Разговори са генералом
Младићем“, аутора Рајка Долечека.
Порука да генерал није заборављен одјекнула је и из његовог родног села Божановића, код

Калиновика, које смо посјетили уочи Васкрса
2021. године.
Управо ту у Божановићима смо започели
Васкршњу акцију „Будимо људи“ и подијелили
прве пакете помоћи.
Са прага његове родне куће генералу смо
упутили најрадоснији хришћански поздрав –
„Христос Васкрсе“ уз поруку:

„Ђенерале морао си знати да ћемо те вјечно помињати“!

Трг Крајине, Бања Лука, мај 2012. године

Хотел „Босна“, Бања Лука, септембар 2012. године

Божановићи, родно мјесто генерала Младића, април 2021. године

Графит у Бањалуци, непознати аутор, 2022. године
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ДОБРОТВОРНА АКЦИЈА
„БУДИМО ЉУДИ“
Уз благослов епископа бањалучког Господина Јефрема, од 2013. године организујемо добротворну акцију „Будимо људи“. У вријеме Божићног и Васкршњег поста прикупљамо помоћ
за угрожне породице у нашој епархији.
Помоћ се у сарадњи са парохијским свештеницима уручује социјално угроженим породицама
и породицама са више дјеце на територији Бања-

лучке, Бихаћко-петровачке и других епархија.
Током ових десет година помогли смо преко хиљаду породица. Акцију „Будимо људи“
нисмо прекидали ни у годинама поплава и пандемије вируса корона, напротив, у тим годинама акције су бивале најуспјешније.

Графички приказ броја помогнутих породица кроз године

Аутор већине наших фотографија, наш брат Душан Дуле Борковић

Добротворна акција „Будимо људи“, април 2013. године

Добротворна акција „Будимо људи“, април 2014. године

Помоћ угроженим у поплавама, мај 2014. године

Добротворна акција „Будимо људи“, април 2015. године

Још се из људи исписали нисмо.
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Добротворна акција „Будимо људи“, април 2016. године

Добротворна акција „Будимо људи“, јануар 2017. године

Добротворна акција „Будимо људи“, јануар 2018. године

Добротворна акција „Будимо људи“, јануар 2018. године

Добротворна акција „Будимо људи“, април 2019. године

Добротворна акција „Будимо људи“, јануар 2020. године

Добротворна акција „Будимо људи“, јануар 2021. године

Добротворна акција „Будимо људи“, јануар 2022. године
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ЧУВАРИ НАЦИОНАЛНЕ
КУЛТУРЕ
Увидјевши важност очувања властитих духовно-историјских вриједности, настојали смо
да дамо свој допринос у његовању културе
памћења као јединог правог пута у борби против свеопште културе заборава, те смо организовали бројне културне манифестације у виду
промоција књига, пројекција филмова, концерата, донација библиотекама.

У протеклих десет година организовали смо:
• 20 промоција књига
• 3 филмске пројекције
• 6 донација библиотекама
• 5 концерата

ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА

Промоција књиге „Разговори са генералом Младићем“, проф. др Рајка
Долечека, Хотел „Босна“, новембар 2012. године

Промоција књиге „Јасеновац и сребренички мит“ Биљане Живковић,
Светосавски културни клуб, новембар 2013. године

Промоција књиге „Кроз пакао и натраг“ Мире Микетића,
Народна библиотека Бијељина, јун 2016. године

Промоција књиге „Кроз пакао и натраг“ Мире Микетића,
Светосавски културни клуб, јун 2016. године
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Промоција књиге „Шта су скривиле“ Николе Борковића,
Бански двор, мај 2019. године

Промоција књиге „Шта су скривиле“ Николе Борковића,
Бански двор, мај 2019. године

„Посљедице НАТО агресије на Републику Српску и СРЈ“ - Резултати истраживања, АНУРС Бања Лука, септембар 2019. године

Промоција књиге „Између неба и (ј)ада“ Дражена Паспаља,
Бански двор, јул 2021. године

Промоција књиге „О проблемима духовног јединства српског народа“
академика Василија Ђ. Крестића, август 2020. године
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Промоција књиге „Српска прича“ Немање Девића,
Бански двор, март 2022. године

ФИЛМСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Промоција документарног филма „Генерал Дража Михаиловић“,
Бански двор, октобар 2019. године

Промоција документарног филма „Генерал Дража Михаиловић“,
Бански двор, октобар 2019. године

Промоција филма „Ратне приче са Кошара“, Бански двор, јун 2019. године

Промоција филма „Ратне приче са Кошара“, Бански двор, јун 2019. године

„Репортажа са Косова и Метохије“, Светосавски културни клуб, април 2019. године
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ДОНАЦИЈЕ КЊИГА

Донација књига, Народна библиотека, Челинац, мај 2018. године

Донација књига, Гимназија, Бања Лука, октобар 2018. године

Донација књига, ЦО Шарговац, новембар 2020. године

Донација књига, Народна библиотека, Нови Град, децембар 2021. године

КОНЦЕРТИ

„Вече о Православној Сирији“, наступ хора „Света Анастасија“,
април 2016. године

Чланови сабрања, свечано представљање „Задужбине за Косово и Метохију“,
концерт Србских православних појаца, Бански двор, фебруар 2019. године

Свечано представљање „Задужбине за Косово и Метохију“, концерт
Србских православних појаца, Бански двор, фебруар 2019. године

Свечано представљање „Задужбине за Косово и Метохију“, концерт
Србских православних појаца, Бански двор, фебруар 2019. године
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Свечано представљање „Задужбине за Косово и Метохију“, концерт
Србских православних појаца, Бански двор, фебруар 2019. године

Концерт „Ој Косово, Косово“, Саборни храм Христа Спаситеља, октобар
2021. године

Концерт „Ој Косово, Косово“, Саборни храм Христа Спаситеља, октобар
2021. године

Концерт „Ој Косово, Косово“, Саборни храм Христа Спаситеља, октобар
2021. године

ВЕЧЕ ПРАВОСЛАВНЕ СИРИЈЕ

Бесједа оца Теофила, Светосавски културни клуб, април 2016. године

Отац Василије, игуман манастира Клисина, са Јаменом и Хилдом Хрекес,
Светосавски културни клуб, април 2016. године

Хор „Света Анастасија“ са члановима Баштионика, Светосавски културни клуб, април 2016. године
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Наша Крсна Слава
Свети владика Николај
Охридски и Жички

Нашу Крсну Славу, Светог Николаја Охридског и Жичког прослављамо литургијски, саборно и
свечарски.
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Парохијски дом „Ребровац“, Бања Лука, мај 2013. године

Парохијски дом „Ребровац“, Бања Лука, мај 2014. године

Црква Рођења Пресвете Богородице, Бања Лука, мај 2015. године

Парохијски дом „Ребровац“, Бања Лука, мај 2017. године

Свадбени салон „Сајам“, Бања Лука, мај 2019. године

Манастир Осовица, мај 2021. године

Сваке године, о Слави, уручујемо повеље „Србски родољуб“ и „Србски ђак“

Сваке пете године, о Слави, уручујемо медаљоне са ликом Пресвете
Богородице дјеци чланова Баштионика која су рођена у том периоду.
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ПОВЕЉЕ „СРБСКИ РОДОЉУБ“
И „СРБСКИ ЂАК“
Кад кажемо „Србски родољуб“, мислимо на
претке, кад кажемо „Србски ђак“, мислимо на
потомке – на дјелом посвједочену посвећеност
Цркви, Србству и Отаџбини.

Рајко Долечек,
Србски родољуб
2014. године

Годинама, о нашој Слави, додјељујемо ова
симболична признања – Повеље, поносни на
људе који их достојно примају.

Димитрије Поповић, Србски ђак 2014. године

Хелена Хилда Хрекес,
Србски ђак 2015. године

Светлана Стевић, Србски родољуб 2015. године

Галина-Марија Вукајловић, Србски ђак 2016. године

Миро Микетић, Србски родољуб 2016. године

Мира Лолић Мочевић, Србски родољуб 2017. године
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Миодраг Лазић, Србски родољуб 2018. године

Тијана Тркља, Србски ђак 2018. године

Раде Рачић, Србски ђак 2018. године

Душко Шљиванчанин, Србски родољуб 2019. године

Душан Јањетовић, Србски родољуб, 2020. године

Александар Музгоња, Србски ђак 2020. године

Синиша Симикић, Србски ђак 2019. године

Његова Светост Патријарх српски Господин Порфирије, Србски родољуб 2021. године

Биљана Чекић, Србски ђак 2021. године
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МОБЕ
Увијек је задовољство корачати стопама
древних задужбинара, те на том путу оставити
сопствене трагове, ма колико они били мали,
невидљивим нитима уписују се у књигу вјечности којом су се водили и наши преци. Из те
књиге они су учили о духовности, честитости,
вриједном и преданом раду, те саборности. Они

су наш залог за будућност и свијетли примјери
које настојимо да слиједимо. Кроз низ таквих
активности покушали смо да дамо и свој допринос кроз године које су за нама. То је задужбина која нам је остављена у аманет и сваки труд
који уложимо на том путу чини нас захвалним
одужбинарима.

Манастир Ступље, април 2013. године

Манастир Ступље, април 2013. године

Манастир Осовица, новембар 2013. године

Споменик рударима у Раковачким барама, Бања Лука, март 2014. године

Споменик рударима у Раковачким барама, Бања Лука, март 2014. године

Манастир Глоговац, октобар 2017. године

Манастир Гомионица, новембар 2020. године

Манастир Гомионица, новембар 2020. године
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ПОКЛОНИЧКА ПУТОВАЊА
Свако наше саборно путовање је својеврсно ходочашће којим обогаћујемо наш духовни живот,
учимо о нашим светитељима и светињама, нашим жртвама и јунацима.

Манастир Лелић, 2014. године

Манастир Пустиња, 2014. године

Манастир Крка, 2015. године

Манастири Епархије далматинске, 2015. године

У посјети Епархији пакрачко-славонској, 2016 године

Манастири Епархије пакрачко-славонске, 2016.

Манастири Епархије пакрачко-славонске, 2016. год.

Јадовно, 2017. године

Милешева, 2017. године

Манастири милешевске епархије, 2017. године

Јадовно, 2018. године

Косово и Метохија, 2018. године
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Манастир Зочиште, Косово и Метохија,
2019. године

Шушњар, 2020. године

Ораховац, Косово и Метохија, 2019. године

Јасеновац, 2019. године

Молитвени помен страдалим борцима ЈВуО у Лијевче
пољу, Разбој код Српца, 2021.

Манастир Осовица
Неизоставна тачка на мапи наших литургијских сабрања је манастир Осовица. Традиционално, од нашег оснивања, Недјељу православља, Благовијести и празник иконе Пресвете Богородице Тројеручице прослављамо са
нашим духовником, игуманом Теофилом, монашком обитељи и бројним поклоницима ове светиње.

Недјеља Православља, 2015. године

Празник иконе Пресвете Богородице
Тројеручице, Осовица, 25.07. 2019. год.
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Недјеља Православља, манастир Осовица, 2017. год.

Празник иконе Пресвете Богородице Тројеручице,
Осовица, 25.07. 2017. године

Празник иконе Пресвете Богородице Тројеручице,
Осовица, 25.07. 2018. године

Недјеља Православља, манастир Осовица, 2019.
године

Недјеља Православља, манастир Осовица, 2022. год.

Недјеља Православља, манастир Осовица, 2022. год.

„БАНИЈА У СРЦУ“
Дан након земљотреса који је у децембру
2020. године погодио Банију прикључили смо
се акцији прикупљања помоћи „Банија у срцу“.

укупно 3.000,00 евра и уплаћено за обнову светиња Епархије горњокарловачке и помоћ страдалом народу.

На Тргу Крајине организовали смо прикупљање помоћи за страдали српски народ у
Глини и Мајским Пољанама. Прикупљено је

Наши активисти су посјетили Мајске Пољане
и Глину и уручили материјалну помоћ.

Мајске Пољане, јануар 2021. године

Мајске Пољане, јануар 2021. године
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ПОДРШКА РУСИЈИ
„Нећете ми замјерити, господо, што сам прије свега Рус и што су ми најближи интереси Русије,
али вас увјеравам да сам одмах послије тога Србин и да су ми најближи интереси српског народа...”
Цар Николај II Романов

Подршка Русији, Бања Лука, 06.03.2022. године

Подршка Русији, Бања Лука, 06.03.2022. године

Подршка Русији, Бања Лука, 12.03.2022. године

„Ја ти сад не могу помоћ ништа, но ти ове најпосљедње ријечи од мене: моли се Богу и држ се Русије.“
Свети Петар Цетињски
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СРПСКА ЗА ГРЧКУ

Прикупљена помоћ у износу од 13.260,00 € уплаћена је на рачун Митрополије
Атинске ГПЦ

Заједничка акција са Удружењем „Насљеђе“, 2018. године

Писмо захвалности Грчке Православне цркве

Хуманитарни број за помоћ браћи Грцима
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СА БОГОСЛУЖЕЊА
У НАШОЈ ЕПАРХИЈИ
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ПРЕДСТАВЉАЊА ЗАДУЖБИНЕ
ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

Крмине, август 2019. година.

Никола Коља Пејаковић подршка „Задужбини за Косово и Метохију“

На сајму књига, Бањалука, 2021. године

Петровдански дани Петрићевца, 2021. године

Кнежево, 2021. године
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Српски дани фолклора, Бањалука, 2021. године

Манастир Моштаница, 2021. године

Манастир Моштаница, 2021. године

Освештање храма у Колима, 2021. године

Манастир Крупа, 2021. године

На Тргу Крајине, 2021. године

На Тргу Крајине, Бањалука, 2021. године
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Подршка докторанту на докторском
раду писаном ћирилицом,
ПМФ УНИБЛ, 2014. године

Наша порука-на четрнаестом километру од Бањалуке ка
Мркоњић Граду, одолијева зубу времена, још од 2014. год.

ТУ ЦИЈАДА – САБРАЊЕ
У РАДОСТИ ВАСКРСА
Прослављајући Васкрс, на Васкршњи уторак организујуемо
такмичење у туцању васкршњим јајима – туцијаду, којој се највише
радују наши најмлађи чланови.
Од 2019. године туцијаду посвећујемо нашем упокојеном брату
Небојши, иницијатору овог радосног дружења.

Христос Васкрсе, брате Нешо!

Финалисти туцијаде, парохијски дом цркве на Ребровцу, Бања Лука,
април 2016. године

Светосавски културни клуб, Бања Лука, април 2017. године

Светосавски културни клуб, Бања Лука, април 2018. године

Светосавски културни клуб, Бања Лука, април 2018. године

Побједник туцијаде 2018. године
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Светосавски културни клуб, Бања Лука, април 2019. године

Светосавски културни клуб, Бања Лука, април
2019. године

Светосавски културни клуб, Бања Лука, 2019. године
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Светосавски културни клуб, Бања Лука, април 2019. године

Светосавски културни клуб, Бања Лука, април
2019. године

Побједници туцијаде 2019. године

Светосавски културни клуб, Бања Лука, 2021. године

СЛОГА БИЋЕ ПОРАЗ ВРАГУ
Поносни смо на успјешну сарадању са бројним организацијама са којима дијелимо исте
вриједности, имамо заједничке циљеве и свједочимо саборност, заједништво и братску слогу.
Захвалност за подршку, помоћ и заједничке акције упућујемо удружењима: ЕХО „Мајка
девет Југовића“, Срби за Србе, Сви за Космет, Друштво пријатеља манастира Хиландара, Равногорски покрет Отаџбине Српске,

Светосавска омладинска заједница Бањалука, Конзервативни клуб Брчко, УГ „Јадовно
1941“, Удружење „Насљеђе“, Српско-руски
мост, Српско друштво „Задужбина“, УСИ „Др
Милан Васић“, Удружење за одбрану ћирилице „Добрица Ерић“, Студентска организација
Факултета политичких наука, СНП „Избор је
наш“, Фондација „Задужбина“, као и бројним
пријатељима Баштионика.

Са проф. Милорадом Телебаком, зграда АНУРС-а,
Бањалука, 2012. године

Парастос Њ. К. В. Петру II Карађорђевићу, заједно са
РПОС, Јошавка 26.05.2013. године

Метајна (Паг), заједно са УГ „Јадовно
1941“, јун 2015. године

Подршка добротворном турниру „Тројка из блока“,
Срби за Србе, Бања Лука, јун 2017. године

Подршка добротворном турниру „Тројка из блока“,
Бања Лука, јун 2018. године

Незамјенљиви теренски партнер – ЕХО
„Мајка девет Југовића“, Прековце, 2018.

Подршка добротворном турниру „Тројка из блока“,
Бањалука, јун 2019. године

Подршка добротворном турниру „Тројка из блока“,
Бањалука, јун 2019. године

Добротворни турнир у стоном фудбалу
„Играј за Космет“, заједно са ХО „Сви за
Космет“, Бањалука, 2019. године
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Заједно са Удружењем за одбрану
ћирилице „Добрица Ерић” и „Крајишким
привредником“ објавили смо ову важну
књигу академика Василија Ђ. Крестића,
Београд, 2020. године

„Не дамо светиње“, заједно са студентима ФПН,
Бањалука, фебруар 2020. године

Други добротворни турнир у стоном фудбалу,
подршка Николе Коље Пејаковића, Бањалука, 2020.

Богојављенска литија, Бања Лука, јануар 2021. године

Манастир Осовица, јул 2021. године

Парк „Петар Кочић“, Бања Лука, заједно са ХО „Сви за
Космет“, октобар 2021. године

Подјела помоћи у Епархији бихаћко-петровачкој,
Дрвар, 2021. године

Факултет политичких наука, Бањалука, јануар 2022.
године

Пакети помоћи, заједно са фондацијом
„Задужбина“, Босански Петровац, 2021.
године
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Никола Коља Пејаковић, Бански двор, Бањалука,
март 2022. године

Плакат за добротворни турнир „Играј за Косово и
Метохију“, заједно са ХО „Сви за Космет“, 2021. године

ПРИЗНАЊА

Плакета Вечерњих новости за најплеменитији подвиг 2018. године

Уручење плакете Вечерњих новости, Београд, 2018. године
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Признање Баштионику за допринос очувању ћирилице, Бањалука, децембар 2020. године
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З

ахваљујући прилозима пријатеља у могућности смо понудити
тематски биране наслове књига и других производа чијом
продајом, поред чланарина, финансирамо наш рад.

Мајица „Петар Кочић“

Мајица „Петар Кочић“

Мајица „Нема предаје“, дизајн је поклон ХО СзС
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„Задужбине
Косова и Метохије”,
Поклон ЕХО „Мајка
девет Југовића“

„Били су само деца“

„Философија и
религија Ф. М.
Достојевског“

„Зашто наш народ
пропада“ - прилог
УГ „Центар за српске
студије“ Бањалука

„Срби сви и свуда“,
у сарадњи са УГ
„Центар за српске
студије“

„Дубровачка
књижевност“

„О проблемима
духовног јединства
српског народа“

„Сећање не сме
да стане“, поклон
манастира Клисина

Посребрени крстићи, у
сарадњи са ХО „Свети Сава“
Нови Сад
„Сети се, Србине!“
поклон ИК „Чувари“
Београд

50

ЦД „Сплет црквених и народних
пјесама“,
поклон аутора

Дрвени привјесак,
поклон
пријатеља из
Мркоњић Града

Косово ће у 21. веку бити мера и провера
свих нас - од скромних трудбеника
свакодневнице до патријараха и вођа
српског племена.
Не будемо ли достојни Косова, нећемо
бити достојни ни свог земаљског
постојања. Нестаћемо као да нас
није ни било, а на нашем месту
живеће неко други.
ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ

