Почеле припреме
Првовенчаног“

за

обележавање

„Саборних

дана

29.03.2017.
краља Стефана

У циљу остваривања програма свеобухватне, духовне и материјалне,
обнове града Краљева на темељима осмовековне српске традиције и почетка
државности утемељене на овим просторима, родила се идеја организовања
програма под називом „Саборни дани краља Стефана Првовенчаног – Светог
Симонa монахa”, који би представљао стожер обнове нашег града на свим
нивоима.
Иницијативу овако значајног културног и историјског догађаја су покренули
Краљевчани Зоран Димитријевић, Драгољуб Даниловић и Срђан Ћосић. Град
Краљево је подржао овај предлог, тако да је, Решењем градоначелника града
Краљева, образован Одбор за организовање програма „Саборни дани краља
Стефана Првовенчаног – Светог Симона монаха“.
Град Краљево, Дан преподобног Симона, Светог Стефана, краља српског
Првовенчаног, који се прославља 7. октобра, обележава као Дан града –
Краљевдан.
Председник Одбора је градоначелник др Предраг Терзић, а његови
заменици помоћник градоначелника Сретен Јовановић и Зоран Димитријевић,
члан Иницијативног одбора. Секретар Одбора је Срђан Ћосић, из Иницијативног
одбора. Чланови су представници установа културе града Краљева, Туристичке
организације, школства, представници Епархије жичке, Војске, Полиције,
Жандармерије.
Градоначелник др Предраг Терзић се нада да ће одбор у овом саставу
успети да организује прве дане Симона монаха тако да у будућности постану
традиционална манифестација која ће се одржавати у граду Краљеву.
„Мислим да ми у Краљеву, али и у Србији, треба да будемо поносни на то
што наша државност сеже 800 година уназад, и то треба да истичемо, и као Срби
и као Краљевчани. Данашња држава, у модерном смислу речи, јесте зачета
почетком Првог српског устанка, 1804. године, али град има права да баштини
традицију дугу пуних осам векова. То треба да кажемо и другим градовима у
Србији и да прикажемо свету. Дани Симона монаха су прилика да то и учинимо“,
поручио је градоначелник.
Манифестацију ће, за сада, подржавити град Краљево, а градоначелник се
нада да ће у будућности и Република схватити њен значај и да ће врло брзо бити
подигнута на виши, државни, национални ниво.
Председник Друштва историчара Рашког округа Драгољуб Даниловић је
такође истакао да је задатак Одбора да манифестацију подигне на највиши ниво,
да буде државни празник од највишег значаја.
„Ово је веома значајно будући да се налазимо у години јубилеја - осам
векова државности, када је Стефан Првовенчани, краљ наш, добио међународно
признање од римокатоличког папе Хонорија Трећег, да би, само две године
касније, његов брат Сава постао архиепископ жички. У те две године, 1217. и 1219,
ми постајемо међународно призната држава. Била је то велика част живети у

граду где сте на извору настанка државе. Имамо велику обавезу да будемо
достојни наследници тог великог историјског наслеђа“, сматра Даниловић.
Он је изразио наду да ће се оваквом синергијом, заједничком акцијом свих
људи добре воље у нашем граду, доћи до веома важног циља, на који нам је, како
каже, указао још човек који је поставио и темељ наше државе и наше цркве, Свети
Сава, 1219. године, увек мирећи своју браћу.
„То наслеђе морамо да ценимо и будемо достојни потомци својих светих
предака“, поручио је Даниловић.
Привилегију коју град Краљево има, као један од ретких градова у Европи,
да на својој територији има две светиње - манастире Жичу и Студеницу, у којој се
налазе мошти светога краља, истакао је Зоран Димитријевић.
„Наш град је Богом изабран од Светог краља да може да промовише осам
векова српске државности, што му и припада. Крајњи циљ овог пројекта јесте да 7.
октобар постане државни празник који ће се славити сваке године у граду
Краљеву. Очекујемо да ћемо то до 2021. године, када имамо миропомазање
Светог краља по православним обичајима, остварити уз свесрдан рад, помоћ
локалне самоуправе и, надамо се, републичких институција“, изјавио је
Димитријевић.
До наредног састанка Одбора за обележавање „Саборних дана краља
Стефана Првовенчаног“, који је заказан за 7. април, заменици председника
Одбора, Зоран Димитријевић и Сретен Јовановић, са секретаром Срђаном
Ћосићем и представником Иницијативног одбора Драгољубом Даниловићем,
обићи ће све чланове Одбора, разговарати о њиховим конкретним задужењима и
конкретним активностима које ће предузети како би у октобру манифестација
протекла на понос свих актера и града Краљева.

