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Abstract: Црква у Кучеву иа је и остаа место ге су верни овог еа Срије, 
зајено са својим свештеносужитеима, сужећи Свету Литургију, своии нео 
на зему и освештаваи поверено им време и простор, узвоећи смртно у есмрт-
ност. Аутор изаже историју црквених приика у Кучеву, поатке о итургијској 
зајеници и цркви Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву.
Key words: Кучево, Звиж, итургијска зајеница, парохија.

Старе цркве и манастири на територији кучевачких парохија

Територија на којој се анас простиру кучевачке парохије иа је насеена 
још у авна времена. Из првих векова хришћанске ере постоје поаци о 

рунику Кучајна1, насеу Гудускум2, а из III века и анас постоје зиине рим-
ског утврђења и ивнице зата Краку лу Јордан3. 

Кучајна је иа, несумњиво, највеће руарско сеиште, не само из рим-
ског оа већ и у срењовековној Срији. Руарско насее Кучајну посетио 

• sanjanikolic33@yahoo.com
1 Помиње се као Kuchou, Kucho, Cuciaena, Cuceua, a по њој се и цеа оаст око срењег 

Пека називаа Кучево, Cuceua. В.: Ант. Лазић, „Насеавање и развитак насеа у 
срењем и горњем Пеку“, Гласник Географског друштва, свеска XXV, Штампа ржавне 
штампарије Краевине Југосавије, Београ, 1939, 14. (ае: А. Лазић, Насељавање и 
развитак насеља)

2 Михаио Ризнић и Феикс Каниц римски гра на овом месту називају „Chryso vechia“ 
(Старозатија). В.: Феикс Каниц, Срија — земља и становништво од римског доа 
до краја XIX века, прва књига, Београ, 1987, 244 (у аем тексту: Ф. Каниц, Срија I); 
Михаио Ризнић, „Старински остаци у срезу звишком (окр. пожаревачки)“, Старинар. 
V, Београ, 1888, 31, 34 (у аем тексту: М. Ризнић, Старински остаци).

3 Краку лу Јордан (Јоранова коса) јесте археошки окаитет на ушћу реке Броице у 
Пек. Спаа у категорију споменика кутуре о изузетног значаја. Досаашњим раови-
ма откривено је више просторија разичитих намена. Ове су пронађене аатке, руар-
ске ампе, веики суови за жарење руа, жрвњеви и р. На основу Диокецијановог 
новчића, откривеног на окаитету, извршено је прецизно атирање у крај III века. Ове 
је пронађен већи рој кованих римских новчића који атирају о II века о руге поо-
вине III века. В.: М. Ризнић, Старински остаци, 34.
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је римски цар Харијан 128. гоине. Он је ове имао своје затне рунике. 
На месту ге се некаа наазиа мајанска топионица ие су вииве ру-
шевине старих грађевина зианих о римских опека.4

Насее Гудускум ежао је на простору о поножја Јеенске стене, про-
тежући се о запаа на исток све о Бањског поа.5 На месту ге је некаа 
постојао гра наaжени су темеи грађевина и римска опека.6 У овом насеу 
живеи су руари, римски чиновници и војници, који су ии ангажовани 
за ра у рунику, у Кучајни. 

О најранијем ширењу хришћанства на територији анашњих парохија 
кучевачких тешко је говорити зог оскуности поатака. Кучево и окоина 
познати су по руном агу, тако а су зог раа у руницима ове оазии 
припаници разичитих нароа, а сами руници ии су интересантни за 
разне освајаче. Богате стишке и печке равнице ие су привачне римским 
ваарима, па су они настојаи а се овај крај насеи римским насеоинама.7 
У Виминацијуму, као гавном грау оасти, ио је концентрисано ста-
новништво оаке се кретао и оравио највише оаом Дунава, ге има-
мо најројније остатке грађевина, аи и поре реке Пек, у Звишкој оасти, 
о чему нам свеоче поаци о старим римским румовима.8 Ове чињенице 
упућују на могућност а је још у првим вековима хришћанске ере ове ио 
хришћана, но о томе не постоје никакви поаци, а нису познати ни мучени-
ци за веру са ових простора из периоа гоњења Цркве. 

Урзо након Мианског еикта (313), постојање епископске катерe у Ви-
минацијуму,9 ге је епископ имао чак титуу митропоита,10 говори у приог 

4 Исто, 35.
5 О римској вароши која се наазиа неаеко о анашњег Кучева Михаио Ризнић 1888. 

пише а је иа „преко реке Пека на југу, јено 3700 метара аеко о анашње вароши, а 
при самом утоку реке Кучајне у Пек. Темеи о грађевина почињу о поножја Јеенске 
стене и протежу се о запаа на исток, све о Бањског поа. Захватају у ужину 4 кио-
метара, а у ширину о 1200 метара. Има темеа о неких грађевина вро угачких и ши-
роких; (тако јена зграа имаа је основ правоугаоника, чије су стране 57 м. угачке, а 35 
широке), а има их и маих. Готово све имају више-мање основу правиног четвороуга. 
Темеи се епо распознају, а већином су зиани о матера, опека и камена.“ М. Ризнић, 
Старински остаци, 34;

6 Ове су пронађене римске опеке са печатом VII Кауијеве егије и руги археоошки 
материја, који свеочи о интензивном животу у овом крају у периоу током I–V века. 
В.: Бен Маеновић, Драган Јацановић, Насеља Браничева, географско-археолошко-
историјска монографија, Пожаревац, 2002, 146. (у аем тексту: Б. Маеновић, Д. 
Јацановић, Насеља Браничева)

7 М. Ризнић, Старински остаци, 56.
8 Исто.
9 Виминацијум је ио епископско сеиште са потврђеним епископима Амантином из 343. 

гоине и Кирјаком из 356. гоине. В.: Б. Маеновић, Д. Јацановић, Насеља Браничева, 
51.

10 Митропоиту у Виминацијуму иа су потчињенa три епископа: Сингиунума, Маргу-
ма и Хореум Маргија. В.: Протојереј-ставрофор р Раомир Миошевић, Српска право-
славна епархија раничевска — шематизам 2003, Пожаревац, 2003, 68 (у аем тексту: 
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томе а је и у окоини ио оста хришћана. Покрштавање становништва 
овијао се већим интензитетом почетком IV века. Хришћанству је при-
ступао сој сиромашнијих грађана, на шта указују материјани остаци тога 
оа, као и ретки епиграфски споменици хришћанства, који су чешћи на 
опекама него на камену.11 Црквено сеиште у Виминацијуму постојао је 
највероватније о оаска Хуна на Бакан, каа су по вођством Атие, око 
441–443. гоине порушии Виминацијум.12 У тој најези порушене су и цркве, 
а епископи се више не спомињу. Цар Јустинијан I (527–565) труио се а 
утври северну границу на Дунаву и онови цркве.13 Авари су 584. гои-
не заузеи Виминацијум, аи се он почетком VII века поново помиње као 
византијска војна аза у рату против Авара.14 Цар Лав III Исавријанац (717–
741) је 731. из јурисикције римског епископа изузео ове просторе и потчи-
нио их Цариграској патријаршији, а то је имао значајан утицај на каснији 
ток огађаја и црквену историју. 

Почетком IX века раничевска оаст потпаа je по угарску васт. 
Бугари су примии хришћанство 864. гоине и оформии тзв. „моравску“ 
епископију са сеиштем у Браничеву. Из овог периоа помиње се епископ 
моравски Агатон као учесник тзв. Прво-ругог цариграског саора 879–
880. гоине. О конкретним приикама на територији саашњих кучевачких 
парохија нема поатака, тако а само иниректно можемо претпоставити 
а је таа и ове ио хришћана. 

Током XI и XII века преваст поново преузима Византија, па се као по-
гранични граови Византијског царства са Угарском јавају Београ и Бра-
ничево. Саење Византије, посе смрти цара Маноја Комнина, 1180. 
гоине, имао је за посеицу знатне промене у раничевској оасти. Угри 
напаају Београ и Браничево већ 1182. и пустоше његову окоину. Посе 
сома Византије у Четвртом крсташком рату Кучево је, као и Браничево, ио 
премет оре Угарске и Бугарске.

Назив Кучево јава се у XIII веку и поразумева оаст, а не само насее. 
Зајено са Браничевом означавао је веику оаст низ Дунав орасу 
шумом. Кучево се таа помињао у више сучајева, угавном у повеама 
мађарског краа Лаисава IV.15 

Р. Миошевић, Шематизам 2003)
11 Б. Маеновић, Д. Јацановић, Насеља Браничева, 52.
12 Константин Јаричек, Историја Сра I, превео и опунио Јован Раонић, Београ, 1952, 

28 (у аем тексту: К. Јиречек, Историја Сра I) 
13 Исто, 31.
14 Б. Маеновић, Д. Јацановић, Насеља Браничева, 52. 
15 У повеи краа Лаисава IV из 1273. гоине, извесни Георгије именован је за ана 

Браничева и Кучева. Ова ановина је иа краткотрајна, о 1272. о 1273, Кучево се таа 
помиње као Куцхе ии као Куцху. В.: Миора Никоић, Монографија Кучева и Звижда, 
Кучево, 1997, 29. (у аем тексту: М. Никоић, Монографија Кучева и Звижда)
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У оа Немањића постаје ео српске ржаве, каа су краеви Миутин 
и Драгутин 1291. гоине поеии и отераи татарске самозванце Дрмана 
и Куеина. 

У оа српских царева сеа Кучајна, Крушевица,16 Воуја и Каона наазе 
се у посеној оасти, која се назива Звиж.17 У то време Звиж је ио чуве-
на руарска оаст, у којој је ио хришћана, а „таа еше у њему чувених 
манастира којима је авато са руника по некоико есетина ока срера као 
закупнина“18.

Раваничком повељом кнез Лазар своју најзначајнију заужину огато 
оарује а еи „ир раничевски и кучевачки напое са митропоитом“.19 
Сео Крушевицу 1380. гоине кнез Лазар приаже својој заужини мана-
стиру Горњаку.20 У повеи се, поре Крушевице, спомиње и сео Воуја.

У оа Немањића, током XIII и XIV века, руарство у Кучајни остиго 
је свој врхунац. Таа се ове, поре оова, ваио и зато и среро. Цар Ла-
зар је у Кучајни имао ковнице оружја и новца.21 Руници у окоини Кучева 
активни су и у време еспота Стефана Лазаревића. Почев о 1553. гоине у 
Кучајни су руник поново активирае османијске васти,22 а ту је постојаа 
и ковница турског новца о XVII века. Ра у овим руницима је касније пре-
кинут, а оновен је накратко (1718–1738) за време аустријске окупације. По-
се осоођења ржава Срија је оновиа руарске раове у Кучајни, 1849. 
гоине. 

У XIV веку познат је Железник у Кучеву. Железник је руарски и трговач-
ки центар, који се у уровачким архивима помиње 1359. гоине као Selesnich 
in Cuceua, као уровачка коонија за куповину оова.23 Данас се јеан ео 
сеа Воује назива Железник, аи у историјској географији српских земаа 

16 У срењем веку Кучево је познато по именом Крушевица и Горња Крушевица.
17 М. Ризнић, Старински остаци, 31.
18 Исто, 32.
19 С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњега века, Београ, 1912, 770. (у 

аем тексту: С. Новаковић, Законски споменици).
20 С. Новаковић, Законски споменици, 771; Аексанар Маеновић, Повеље кнеза Ла-

зара: текст, коментари, снимци, Београ, 2003, 32 (у аем тексту: А. Маеновић, 
Повеље кнеза Лазара); Аексанар Крстић, „Посеи манастира Дренче и Жреа у Бра-
ничеву из времена кнеза Лазара“, Историјски часопис LIII (2006), 143 (у аем тексту: А. 
Крстић, Поседи манастира Дренче и Ждрела). У Раваничкој повеи кнеза Лазара такође 
се помиње у Звижу сео Крушевица и сео Каона (А. Маеновић, Повеље кнеза Лаза-
ра, 54) аи постоје претпоставке а су прииком преписивања горњачка ии раваничка 
повеа интерпоиране (А. Крстић, Поседи манастира Дренче и Ждрела, 140).

21 А. Лазић, Насељавање и развитак насеља, 14.
22 А. Крстић, „Кучево и Жеезник у свету османских ефтера“, Историјски часопис XLIX 

(2002), 140 (у аем тексту: А. Крстић, Кучево и Железник). 
23 А. Лазић, Насељавање и развитак насеља, 5. В. и: Константин Јиречек, Историја Сра 

II, превео и опунио Јован Раонић, Београ, 1952, 174. 



 Саорност 4 (2010) [311–345]|315

у срењем веку питање поожаја оасти Кучево и места ге се наазио Же-
езник још увек изазива контроверзе.24 

Среином XV века, при општем страању српског нароа страао је и 
Кучево. Гоине 1438. Турци су проваии у Ере и Срију, таа су заузеи 
Раваницу, Островицу и Борач. Посе паа Смеерева, 1459. гоине, Турци су 
завааи Кучевом и окоином. 

Гоине 1467. у попис нису унеи оаст Кучева, која ежи у горњем 
току Пека, а која и, с озиром на свој поожај, мораа у таашњој шеми 
територијане поее Отоманског царства припаати раничевском суаши-
уку.25 У овај попис унета је оаст Звиж, која се простире у срењем току 
Пека, између оасти Пека и оасти Кучева. Регистровано је пет сеа: Не-
ресница, Церово, Шевица, Божане и Крушевица.26 Звижд као назив за о-
аст заржао се о анас. Гоине 1476/77. кучевачка оаст иа је унутар 
граница смееревског санџака, а прихои о 18 сеа у Кучеву су уписани 
у хас раничевског суаше и таашњег санџак-ега Аи-ега Михаовића. 
Посе пропасти српске еспотовине, 1459, становништво Кучева аго се 
расеавао у време турске ваавине. 

Занимиво је а је на овим просторима некаа ио више манастира, ок 
о црквама и парохијском животу скоро а нема поатака. 

Драгоцена истраживања о 1886. о 1888. спровео је Михаио Ризнић, 
учите из Кучева. Он је у чанку „Старински остаци у срезу звишком“, у 
Старинару из 1888, ојавио поатке о манастирима и црквама, чије темее 
је имао приике а вии, а који анас више не постоје. Он пише: „О цркава, 
у Звижу сам наиазио на темее о сеам њих. Прва је и најважнија она на 
извору Манастирске реке, спрам сеа Каоне. У њеној изини, на атару истог 
сеа, има још ва црквишта. Четврто је црквиште на атару сеа Дуоке, пето 
у атару сеа Воује на Маринковцу, шесто у атару сеа Нереснице, а семо на 
атару Кучева, на месту званом Сеиште.“27 Дае навои а је могуће а има 
још црквишта које он није виео.28 

24 В.: А. Крстић, Кучево и Железник, 13–162.
25 Момчио Стојаковић, Браничевски тефтер, Београ, 1987, 8 (у аем тексту: М. Сто-

јаковић, Браничевски тефтер). Зашто се кучевачка оаст таа наша ван Браничева, 
постоји више претпоставки. Кучево и уопште шумовити крајеви североисточне Срије 
нарочито су у време турске васти ии познати по стециштима хајука и ругих оружа-
них група, тако а је могуће а су еовања ових група утицае на споро успоставање 
турске васти у овим крајевима и на сáмо пописивање становништва. В.: М. Стојаковић, 
Браничевски тефтер, 8–9.

26 Исто, 10.
27 М. Ризнић, Старински остаци, 32.
28 Исто, 35.
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Најзанимивији — како је сматрао М. Ризнић, и најзнаменитији мана-
стир29 — ио је ко сеа Каоне, на реци Даши,30 са црквом Рођења Пресве-
те Богороице. Манастир је поигнут при крају ваавине еспота Стефана 
Лазаревића. Запис31 начињен око 1428. у рукописном Јеванђеу32 извесног 
Раосава упућивао је на то а је Раосав написао читав запис који се на-
ази на Јеванђеу и а је он и преписивач књиге и сикар.33 Зато М. Ризнић 
пише: „Како је Раосава позвао Деспот из Свете Горе у Срију, а му књиге 
пише; а он ће му начинити огомоу на каквом згоном месту, те а се не 
мора више у Св. Гору вратити.“34 Име светогорског монаха кога анас у нау-
ци називају „инок из Даше“ није ио Радослав.35 Раосав је само осикао 
Јеванђее и на икони Св. јеванђеисте Јована написао: „Помени Госпои, в 
царстви си раа својего Раосава писавшаго свјетије орази сије“.36 Инок 
из Даше заправо је ио поштовани краснописац, који је, пре позива еспо-
товог, преписивао књиге у манастиру Љуостињи.

Инок из Даше, проазећи кроз преее огате пећинама, текућим воа-
ма, ненасеене и сичне отачким скитовима, у којима су живеи испосници, 
посе ужег путовања стигао је у место у поножју горе Висока, на изво-
ру реке Даше.37 Триесет и пет монаха окупио се и граио манастир на 
том месту жеећи а уђу у Царство нееско и а живе животом препоо-
них. Ко њих су, према иноковом запису, оазии уи из оконих крајева 
потреујући агосова и моитве.38 Зог синог насиа Мађара, који су 
освојии Гоуац и почеи а гоне монахе, монаси нису моги уго остати 
у овом манастиру. Манастир су пачкаи и Турци и Мађари. Из њега је 35 
монаха „посе петоневног утања и мучења, гои, оси, и гани поеги у 
гра Вишесаву,39 ту се скупии, омории, и потом опет вратии у манастир, 

29 Исто, 35–39; В. и: Проф. П. Момировић, „Историја Браничевске епархије“, Браничевски 
весник VII, мај–јун–ју, Пожаревац, 1939, 131.

30 Река је носиа назив Даша, аи је временом преименована у Дајша. В.: Прераг Мирковић, 
Светиње Браничева — манастири, манастирита и свете воде, Београ, 2005, 267 (у 
аем тексту: П. Мирковић, Светиње Браничева). 

31 Љуомир Стојановић, Стари српски записи и натписи, књига I, Београ, 1982, 79–84. 
(у аем тексту: Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи)

32 Данас се наази у ииотеци у Петрограу. В.: Р. Миошевић, Шематизам 2003, 299.
33 Да је писац цеокупног записа на Јеванђеу Раосав, веровао је и Михаио Ризнић. В.: 

М. Ризнић, Старински остаци, 36.
34 М. Ризнић, Старински остаци, 36.
35 Раосав је ио сикар манастира Каенић, који је минијатурама изузетне епоте укра-

сио Јеванђее. В.: П. Мирковић, Светиње Браничева, 214; Р. Миошевић, Шематизам 
2003, 300.

36 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, 84.
37 Исто, 81.
38 Исто.
39 Данашњи Доњи Миановац. В.: П. Мирковић, Светиње Браничева, 213.
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који таа еше у рушевинама“.40 Инок из Даше, потом, оази у манастир 
Баговештење, изу граа Жреа,41 ге настава свој преписивачки ра.

У историјским изворима нема аих поатака о манастиру Даши. Веро-
ватно манастир посе разарања није оновен. Остаци манастира, који су 
се наазии у тзв. Манастирском поу, које М. Ризнић описује сматрајући 
а је реч о манастиру Даши, заправо су остаци манастира Светога Никое. 
То је место ге се анас наази фарика креча и камена.42 

Испитујући остатке грађевина, М. Ризнић ао нам је поатке а се мана-
стир наазио на уаености четири киометара о Кучева, ниже Просече-
ног камена, ге је испо високог ра које Васи зову Ћау Маре извираа 
река Стара Дајша. С есне стране о самог извора ове реке, уза саму стену, 
виее су се разваине грађевина крајем XIX века: „Оне заузимају преко 3 
хектара простора, а међу њима се јасно распознаје место манастира. С еве 
стране ове речице узиже се високи рег, који Васи зову ’Чукарее’. На врху 
тога рега вие се зиине о старога граа, а на поножју његовом (у јеном 
роравну) познају се трагови још јене цркве. Цеа та оина зове се ’мана-
стирска’, па се често и река зове ’Вае манастиру’, вашки, што значи река 
манастирска.“43 Ову оину, која се наази у атару сеа Каоне, уи су по-
штоваи као неко светииште и говории су о њој пуно прича.44 Манастир 
је мерио у ужини са отаром 14,75 м, а у ширини 6,35 м.45 Из отара се мог-
о ући у пећину, а из пећине кроз пукотину у стени чак на Ђуу. Манастир 
је ио приепен уза стену, која је са северне стране сужиа као зи. Имао 
је ва уаза, јужни и запани. Двориште је заузимао простор у ужини о 
75 м, а у ширини 37 м и ио је ограђено зиовима. Свуа унаокоо ие су 
ћеије, а на среини воришта чесма, из које је изијаа воа, која се сма-
траа ековитом.46 Друга црква, на евој оаи реке, по Чукарицом, иа је 
ужине 12,35 m, ширине 5,15 m и имаа је припрату. Зиана је о опеке, кре-
ча и камена.47 Трећа црква преко језера, по ром Просечени камен, иа је 
још мања, ужине 9,15 м и ширине 5,15 м. Зог трња и шуме није ио виив 
40 М. Ризнић, Старински остаци, 37.
41 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, 83.
42 О месту где се налазио манастир Далша в.: П. Мирковић, Светиње Браничева, 215–216; 

266–273.
43 М. Ризнић, Старински остаци, 38.
44 „Ја ћу навести ове некоико. За реку Пек вее, а је тека окоо рега ’Чукариц’ преко 

језера, ватаа ток анашње Дајше, и оне ге ова са утиче, сазиа у анашње корито. 
Ка су оши кауђери, хтеи су они у овој оини — саа Манастирској — а начине 
огомоу. Томе им је сметао ток реке Пека, а онеке и пут који је воио уз реку. Да о-
скоче тој препреци, они просеку ново корито, између Чукарице и Каоне, па туа пусте 
реку. Старо се корито оцеи и у место њега остане анашње језеро из кога се сива ре-
чица Стара Дајша. У тако оезеђеној оини они начине манастир, по самом стеном 
о језера.“ М. Ризнић, Старински остаци, 39.

45 Исто.
46 Исто.
47 Исто.
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унутрашњи распоре.48 На врху Чукарице постојаа је прирона стена, која 
је ичиа на крст, око које су се на 175 м окоо виеи порушени остаци гра-
а ораси у трње. О овом грау М. Ризнић пише: „Наро прича, а је нека 
у овом манастиру сеео митропоит са 77 кауђера. Тоико је вее ио и 
конака око манастира. По тај манастир оазиа су сва сеа у Звижу па и 
Мајан Кучајна. Руари су мораи а зиају гра, а оправају путове и а 
ају манастиру 50 ока срера и 5 ока зата на гоину. Јеан војвоа чувао је 
то аго са 300 војника који су сееи у грау на Чукарици. И са вее Каон-
ци, наазимо овуа њине стрее, копа и узоване. О тих ствари ја сам у 
Стеве Пејића виео јеан шестоперац и врх о копа.“49 

Овај манастир се помиње у турском попису из 1560. гоине. Таа су че-
тири монаха у њему живеа, с оавезом а сутановој агајни паћају 439 
акчи.50 Ово је јеан о маог роја манастира који су еценијама очуваи 
исти рој монаха и висину фисканих оавеза. Тек попис из времена сута-
на Мурата III еежи а су у манстиру само три монаха.51 

У рушевинама овог манастира 1844. нађен је месингани печат митропо-
ита смееревског и раничевског Никоима из 1667. гоине.52 На печату 
округог оика, пречника 3,3 цм, стајао је натпис „Никоим митропоит 
Смеереву и Браничеву 1667“, а у среини наазио се ик Св. Никое. Постоје 
претпоставке а је ове ио пренето и сеиште митропоије.53

Два манастира посвећена Св. Никои у нахији Пек спомињу се у тур-
ском попису из прве поовине XVI века. Њихова зајеничка оавеза је а 
сутановаој агајни паћају 1897 акчи. Нема поатака ге се тачно наазе, 
аи висина пореза који је треао а пате, говоре о томе а су имаи сои-
ан земишни фон.54 

Манастир Св. Димитрија, поре Нереснице, помиње се јеино у тур-
ском попису из 1560, уз коментар а се наази ко тврђаве Кучајне. Његов 

48 Исто.
49 Исто, 55.
50 Р. Миошевић, Шематизам 2003, 303; П. Мирковић, Светиње Браничева, 263.
51 Р. Миошевић, Шематизам 2003, 303.
52 Р. Милошевић, Шематизам 2003, 42; Ф. Каниц, Србија I, 245; Б. Младеновић, Д. Јацановић, 

Насеља Браничева, 144; М. Ризнић, Старински остаци, 55.
53 П. Мирковић пише а је манастир сигурно постојао о 1667. гоине, а чињеница а је 

митропоитов печат оставен у рушевинама упућује на закучак а су Турци изненаа 
уарии на ову светињу и а су монаси мораи рзо а се повуку у ра изна манасти-
ра. У изини манастира, за време копања темеа за управну зграу фарике, откопан 
је скеет мушкарца, који је ио сахрањен вертикано гавом на ое, а у његовој оањи 
наазио се укуцан веики ковачки ексер. По начину уијања може се претпоставити а 
су овај зочин починии припаници исте турске војне јеинице као и ко манастира 
Браача, ге је нађен скеет жене уијене на исти начин. Оа манастира су страаа урзо 
посе 1667. гоине. В.: П. Мирковић, Светиње Браничева, 266; Р. Миошевић пише како 
није сигурно а је сеиште митропоије пренето у овај манастир, како то миси Душан 
Митошевић. В.: Р. Миошевић, Шематизам 2003, 42; 303.

54 Р. Милошевић, Шематизам 2003, 302; П. Мирковић, Светиње Браничева, 263.
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гоишњи анак ио je 255 акчи, а у њему су живеа ва монаха.55 Манастир 
анас не постоји и не зна се на ком је месту тачно ио,56 аи се сматра а 
га треа тражити у равници на евој оаи Пека, у троугу између Кучева, 
Кучајне и Нереснице.57 М. Ризнић је виео разваине о цркве неаеко о 
ушћа Буковске реке у Пек. Не навои коме је црква иа посвећена ии а је 
реч о старом манастиру, аи пише сееће: „Ту је некаа постојаа ања са 
изворима кисее вое, чији се трагови и анас вие крај Буковске реке. Наро 
веи а је ту оазио сиан свет, ечио се и Богу моио у овој цркви. Ураса 
је сва у трње те јој се тачно мера не може ухватити“.58 Протојереј Војисав 
Мартиновић из Нереснице каже а је манастир, по причама старијих уи, 
постојао у изини анашњег извора Кисеа воа. 

„Манастир се заправо наазио на есној страни Буковске реке, неаеко 
о светог и ековитог извора Кисеа воа […]. То је ујено и први свети извор, 
вероватно миенијумима у поштовању становништва чија је воа потпуно 
испитана. Утврђено је а потиче из веиког језера на уини 280 метара и 
а јој је старост 4000 гоина, а је огата корисним минераима и а аго-
творно еује на оести крвних суова и оприноси укупном зраву. За 
њено ековито ејство знаи су још стари Римани, а срењовековни Сри 
прихватии су ту воу као свету и ековиту и крај ње саграии манастир“59, 
пише о месту манастира П. Мирковић. 

Манастир Светог Никое ко Кучајне помиње се у турском попису из 1560 
гоине. Означен је као „руги манастир Светога Никое“, а и се разиковао 
о манастира Светог Никое ко Каоне.60 У њему је таа ио јеан монах и 
имао оавезу а паћа 59 акчи осеком. Манастир је ускоро опустео и у три 
каснија пописа се спомиње као пуст.61 

Манастир који је ио посвећен Пресветој Богороици некаа се наазио 
у месту званом Маринковац, у сеу Воуји. Каниц пише: „Сри и Васи из 
оконих сеа рао се, из верских поуа, окупају око рушевина Богоро-
ичине цркве на Маринковачком ру поре Жеезничког потока“.62 Руше-
вине овог манастира крајем XIX виео је и М. Ризнић. Темеи цркве су се 

55 Р. Миошевић, Шематизам 2003, 300. Вии опширније: П. Мирковић, Светиње Брани-
чева, 233.

56 Не треа га тражити у атару сеа Каоне. В.: Р. Миошевић, Шематизам 2003, 300. Исто-
времено у исту пореску књигу уписан је и манастир ко сеа Каоне, са јеним кауђером 
и 50 акчи пореза. В.: П. Мирковић, Светиње Браничева, 233.

57 Р. Миошевић, Шематизам 2003, 300.
58 М. Ризнић, Старински остаци, 55.
59 П. Мирковић, Светиње Браничева, 233.
60 О овом манастиру М. Миићевић је заеежио преање о томе а је конак имао 77 

оеења и а је у васништву манастира иа и мајан Кучајна. Ове претпоставке су 
претеране. В.: Р. Миошевић, Шематизам 2003, 303; П. Мирковић, Светиње Браничева, 
274–275.

61 Р. Милошевић, Шематизам 2003, 303.
62 Ф. Каниц, Срија I, 247.
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тешко познаваи, аи се виео а је иа огромна грађевина.63 Детанија 
археоошка истраживања о анас нису спровеена, тако а нема поузаних 
поатака о овом манастиру.64 

У сеу Дуока, постојаа је црква на потесу Зааре.65 Не зна се коме је 
иа посвећена. Ф. Каниц је вероватно спомиње каа каже а „у оасти 
Пека, о овог чуотворног светиишта66 и још јеног вишег „црквишта“ још 
је чувенија огромна Дуочка пећина у ру Крш“.67 

Црква је вероватно постојаа и изу ушћа реке Броице у Пек, ко сеа 
Броица, чије се време изграње не може ореити.68 

Егзарх митропоита еограског Вићентија Јoвановића, Максим Рако-
вић, путовао је 1733. гоине по североисточној Срији а испита стање црка-
ва, свештенства и нароа. У извештају он говори о осееницима који су 
ии „по комором“ и који земиште нису оијаи о аустријске упра-
ве, него су раии на ржавним орима. Таа је у Воуји ио 47 омова 

„непостојаних и семо тамо ежет Васи чина коморскаго“, у Дуокој је ио 
35 омова, у Нересници 48 омова „чина коморскаго“, ок је у Крушевици 
ио 13 омова „Сери паори“.69 Према попису који је навеен у извештају, 
на простору анашње епархије ио је 122 места са 2998 уша, који су гру-
писани у 21 парохију са 16 цркава.70 

У „Тефтерима митропоитског таксиа“ из 1733. рој омова у звишким 
сеима ио је сеећи: у Крушевици 16, у Нересници 67, у Дуокој 30, у Воуји 
60, у Дајши 30, у Кучајни 8.71 Гоине 1734. из сачуваног тефтера о напаћеном 
митропоитанском таксиу вии се а је Кучево имао 16 омова и а је 
патио Митропоији еограској на име егзархије: имнице 1,60 форинти, 
миостиње 4 форинти и конака 1.50 форинти.72 

У самом насеу Крушевици постојаа је црква о „камена, старовременаја, 
јешче ва време кнеза Лазара правена, имат више о 200 ет, само зи ува-
ри, крова не имат“. О овом „Црквишту старовременом“ у Крушевици, које као 
црква сужи и оконим вашким сеима, аи „ничто не имат“, сазнајемо о 

63 М. Ризнић, Старински остаци, 55.
64 Р. Миошевић, Шематизам 2003, 304; П. Мирковић, Светиње Браничева, 234.
65 Р. Миошевић, Шематизам 2003, 305.
66 Оноси се на Богороичину цркву на Маринковачком ру. В.: Ф. Каниц, Срија I, 247.
67 Исто.
68 Р. Милошевић, Шематизам 2003, 304.
69 Изветај Максима Ратковића, Егзарха београдског митрополита 1733, преписао и при-

редио Гаврило Витковић, Гласник Српског ученог друштва 56, Београд, 1884, 34 (у даљем 
тексту: Г. Витковић, Извештај егзарха Максима)

70 Р. Миошевић, Шематизам 2003, 46.
71 Димитрије Руварац, Митрополија Београдска око 1735, Београд, 1905, 128 (у даљем тек-

сту: Д. Руварац, Митрополија).
72 Исто, 127.
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егзарха Јована Михајовића73, ез поатака коме је ова црква иа посвећена. 
Овом црквишту оазе сеа: Дајша, Нересница, Дуока, Воуја и Кучајна. 
„И втому Црквишту о Воскресенију приут васи раи причешченија, више 
нишчо“.74 На овом црквишту 1735. гоине сужио је свештеник Паве, а го-
ине 1735. митропоитов изасаник пише: „вјеми се сирома нам се жаи 
за новце што му је егзарх узе а сингеије не вазе, а васи му не ау ира 
конечно, нити о протчега прихоа што имат от вах… и раи тога хоће 
поећи.“75 

Ово свеочанство указује на постојање старе цркве почетком XVIII века 
у Крушевици. Црква је иа стара преко 200 гоина. Јасно је а се у њој 
вршиа Литургија, наро је оазио у њу и причешћивао се. Имаа је свеш-
теника, што указује а је иа парохијска црква, аи је свештеник, изгеа, 
оскуно живео, јер је имао мае прихое о парохијана. Парохија је припа-
аа Митропоији еограској, а егзарх је о парохије имао извесна новчана 
потраживања. 

М. Ризнић пише о цркви која се наазиа на ру Де, изу реке Посу-
шац, три киометра источно о Кучева,76 на месту које се некаа називао 
Сеиште.77 О овој цркви он пише: „Њу су раскопаи сву и овуки грађу 
1836. го. те сазиаи цркву кучевачку. Место ге је она иа са је засађено 
винограима. Око цркве наазе се 2 киометара свуа у наокоо темеи о 
неких зграа. Нађено је више гвозених кинаца, преко 2 киограма тешки, 
као и више срерних новаца са курјачицом на ицу. Г. Драгашевић ржи а 
је овуа неге ио старо Кучево“.78 М. Ризнић указује на место ге је иа 
та стара црква, која је порушена и чији је материја коришћен за изгрању 
пређашње цркве у Кучеву, о 1832. о 1836. гоине. Данас нису вииви ни-
какви остаци те цркве.

Свеочанство о посети Крушевици и Кучајни из 1829. оставио је Ото Ду-
исав Пирх, пруски официр (1799–1832).79 Он описује трагове рушевина 
масовног зања Старе Кучајне, срерне рунике кучајнске, остатке карми-
саног пута, који је воио о Пека о Старе Кучајне. Затим описује посету ко-
наку кнеза крушевичког, очек „кнеза сеског“ и некоико старијих сеака 
са којима вои разговор о земорањи.80 

73 Д. Руварац, Митрополија, 111, 121.
74 Исто.
75 Исто.
76 М. Ризнић, Старински остаци, 55.
77 Исто, 32.
78 Исто, 55.
79 Ото Дуисав п. Пирх, Путовање по Срији у години 1829, превео с немачког р Дра-

гиша Мијушковић, Просвета, Београ, 1983, 92–93.
80 Исто, 93.



322|Николић, С., Црква Светог Вазнесења Господњег у Кучеву 

Гоине 1837. изграђена је Црква Св. Вазнесења Госпоњег у Нересници.81 
Она се наазиа неаеко о места ге је саашња црква.82 Та стара црква је 
иа саграђена о рвета.83 Ф. Каниц је вероватно мисио на ову цркву каа 
је рекао а је у „запуштеном“ стању.84 Путујући путем који есном оаом 
Пека вои према Мајанпеку, он опажа ову цркву према Нересници, оаке је 
ио поправен пут што се овајао преко Хомоских панина за Жагуицу.85 
Јоаким Вујић говори о нересничкој цркви сееће: „У овом сеу јест јена 
церква, која ежи измежу високи панина на рекама Комши и Пеку. На-
месник при овој церкви именује се чест г. Петар Беоеич.“86 

У овереном попису инвентара цркве нересничке из 1859. гоине пише 
сееће: „Црква је ова храма вознесенија Госпоње чатмом опетена-просто 
оепена покривена аском, има звонару на страни о рвета са јеним зво-
ном о јене центе и није патосана изнутра је просто оеена у стању је 
сасфим хуом има часну трапезу рвену и проскомиију рвену, иконостас 
нема осим четири престоне иконе и ве руге са распјатије христови јена 
наогија вро маа проста са јеним цеивајућим иконом певнице нема сто 
Архијерејскиј вема вро прост крестиница је у зи црковниј узиана.“

О овој цркви свештеник Аексанар Макаренко 1933. пише: „I. Нерес-
ничка парохија зајено са II. Нересничком парохијом имаа је стару цркву 
у Нересници, која атира о 1837. го. и њоме се сужиа све о 1912. го. 
каа је, као скона пау, затворена, аи се поига нова црква. У то време 
ио је спремен и материја за грађење нове цркве и то: цига 120.000 ко-
маа, креч угашен 100.000 киограм и камен, а постојаа је и црквена шупа 
о 50 метара ужине. Но акански, а она и европски рат спречии су ово 
грађење, а самом окупацијом непријатеске војске сав овај материја и шупа 
упропашћени су, а за исто оивена је оштета у оновима у врености 40.000 
инара. О 1912. го. I. Нересничка парохија оази и сужи се Кучевачком 
црквом, а саа се врши припрема за грађење нове цркве у Нересници“.87 

Ову цркву посетио је митропоит српски Димитрије 1908. гоине.88Пре 
Други светски рат започета је изграња нове цркве, аи су рат и посератне 
приике спречие ау изгрању89, тако а су током XX века Нересничани 

81 Летопис (споменица) парохије прве нересничке.
82 Протојереј Војисав Мартиновић из Нереснице каже а се црква наазиа на неких 200-

300 м о анашње цркве. На том месту је изграђена приватна кућа, па се анас не могу 
виети никакви остаци о ове цркве. 

83 Р. Миошевић, Шематизам 2003, 299.
84 Исто.
85 Ф. Каниц, Срија I, 246. 
86 Јоаким Вујић, Путешествија у Срији, СКЗ, Београ, 1901, 41. 
87 Летопис (споменица) парохије прве нересничке.
88 Исто. 
89 Р. Миошевић, Шематизам 2003, 299. Изграња нове, саашње цркве у Нересници по-

чеа је 1987. гоине. Епископ пожаревачко-раничевски је осветио цркву 21. 9. 2003. го-
ине. Порта нересничке цркве је веичине 0,27,14 ха. Парохијски ом је из 1984. гоине, 
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оазии на Литургију у Цркву Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву, све о 
1992. гоине, каа је поново званично оформена нересничка парохија и у 
новој цркви у сеу почеа а се реовно сужи Литургија. 

Посе осоођења о Турака, Кучево је „почео агано а напреује и по-
ново постаје трговински центар окоине“.

Црква Светог Вазнесења Госпоњег у Кучеву, оносно у таашњој Горњој 
Крушевици, сазиана је 1832. гоине. Нема тачних поатака о стиу у ком је 
иа изграђена. Зиана је о камена са рвеним своом. Наазиа се у север-
ном еу црквене порте.90 Њена изграња коштаа је 9.000 гроша. Капетан 
звишки, Мијаио Ђорђевић, позајмио је новац о кметова а мајсторима ис-
пати раове. Ово сазнајемо из писма капетана Мијаиа Ђорђевића, који о 
томе писмено извештава кнеза Миоша Ореновића, навоећи а је изврша-
вао кнежеву заповест.91 У извештају митропоита Михаиа о 1874. помиње 
се црква у Кучеву. По овом извештају, храм Светог Вазнесења Госпоњег са-
зиан је 1832. о тврог материјаа.92 

У архиви Цркве Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву постоји оверени пре-
пис записника инвентара пређашње цркве сачињеног 1859. гоине сееће 
саржине:

ИНВЕНТАР

Цркве Горње Крушевице и Окружију Пожаревачком им списак њениј ствариј 
како покретни тако и не покретни на 1850 гоа.

I. СТАЊЕ ЦРКВЕ.

Црква ова храма Вознесенија Гња, созиана о камена сва, а сво јој је о рве-
та, покривена је ћерамиом, има звонару на страни о рвета, са јеним зво-
ном о 1 и по центи патосана је простим каменом изнутра је просто оеена 
у стању је ором. Има часну трапезу о камена и проскомиију у зиу са-
зиана, иконостас просто украшен и сасвим иконама, верма и распјатујем 
снајевен. Пјевнице су оје срење и просте. Јена наоња проста маа, на 
којој стоји цеиваћа икона, са јеним чаршавом. Сто као Архијерејскиј тако 
и књажески имае, но прости. Крестиница вро маа уз зи призиана.

II. УТВАРИ ЦРКОВНИЈ

2 покровца на часној трапези о цица јеан о еа патна проста. 1 Анти-
мис. 1 Евангеије на мао коо оковано тенећком. 1 Kрст на престоу рвен. 
2 путира јеан паквонскиј а руги о кааја, јена звезица каајна, јена а-
жица каајна, јено копије гвозено, јеан тањир за навору каајни. 2 искоса 
јеан паквонскиј а руги о кааја. 2 арка о цица, јеан на искос а руги на 

а црквена саа из 1990. Посена нересничка парохија поново је оформена 1992. В.: Р. 
Миошевић, Шематизам 2003, 96.

90 Према казивању старијих уи и протојереја Ваимира Јовановића, ившег првог па-
роха кучевачког и старешине цркве.

91 Изветај звишког капетана Мијаила Ђорђевића кнезу Милошу од 15. децемра 1832. 
године. АС – КК ХХI, 1477.

92 Митропоит Михаи, Српска Црква у Књажевству Срији, Београ, 1874, 25. 
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путир. Јеан возух о свие, јеан пешкир еи за урус при причешћивању 
и ва пешкира прости разни. 1 Каионица о тенеће. 3 чирака, ва на часној 
трапези, јеан на проскомиији. 2 чирака веики пре иконостасом о проста 
камена. 7 каниа, 6 кааjни 1 о тенеће. 1 поијееј маи стакени о четири 
свеће. 3 иконе разне рвене. 1 звонце о туча. 1 мумаказе мае, и три прангије. 
3 завјесе на верма, 2 о цица, а 1 о иписке асне. 1 арјак о црвене чоје и 
јеан акрач акарни.

III. ОДЈЕЈАНИЈЕ ЦРКОВНО.

2 стихара свештеническиј оа о цица. 3 Епитрахиа јеан о цица стари и 
ва нови о просте стофе. 3 наруквице, 1 о цица, 1 о манжестре, 1 о стофе. 
3 појаса, 1 о цица, 1 о манжестре и 1 о стофе. 2 феона о стофе, 1 срење 
и 1 ново. 1 Јеменије за свештеника ка суви.

IV. КЊИГЕ ЦРКОВНЕ.

1 Суженик срењи, на среење коо. 1 тестамент апосто и Евангеије. 1 Апо-
сто на веико коо. 1 Октоих неени на срење коо, саржи сви осам га-
сова. 1 Цветник (Пентикостар) на веико коо. 1 празнички Минеј и општак 
у јеној свезки на срење коо. 1 Ирмоогија. 1 Моено Пјеније. 1 Часовац.

У Крушевици    Иван Никоић с.р.
16 Декемра 859 ета.   парох г. крушевички
       Вићентије Протић с.р.
       Протопр. Пожаревац.

О анашњем Кучеву као сеишту парохије више поатака у црквено-је-
рархијском животу наазимо среином XIX века. Свештеник Иван Нико ић 
ио је парох кучевачки о 1856. гоине.

У гоини 1874. помиње се горњокрушевичка парохија, коју сачињавају 
сеа: Горња Крушевица (169 омова) и Каона (140 омова). Крушевичкој цркви 
припаае су још парохија нересничка (525 омова), кучајнска (271 омова) 
и уочка (387 омова).93 

Митропоија еограска 1883. гоине извршиа је аронацију свих па-
рохија и таа је оразована кучевачка парохија, коју је чинио: Кучево (225 
омова), Каона (140 омова), ео Кучајне (80 омова) и Церовица (40 омова).94 
Горња Крушевица је оиа назив Кучево 1886. гоине, на преог Миана 
Ђ. Миићевића, а усвојено је на скупштини уз заагање Стојана Новаковића.

Црква Св. Вазнесња Госпоњег у Кучеву затворена је октора 1886. го-
ине, зог сконости пау. Богосужење се вршио у старој шкоској згра-
и. У време страховитог земотреса, који је 1893. гоине погоио сусену 
Румунију, црква је тешко оштећена, а зиови су тако осаени а се у њу 
није смео ући. Црква је иа руинирана и растрошена земотресом, па се 
о њеном поправању више није размишао. Зато је порушена, тако а нису 

93 Митропоит Михаи, Српска Црква Књажевству Срији, 25.
94 Хришћански Весник V, Београ, 1883, XI и XII, 742–745.
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остаи ни стари темеи. Камен је коришћен за изгрању нове цркве, а сви 
остаци грађевине су укоњени.

Црква Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву 
током своје стогоишње историје

Изграња саашње цркве започета је 1898. гоине. Митропоит Димитрије 
је осветио цркву 1910. гоине. 

Посе Првог светског рата појачана експоатација руа и повезивање пру-
гом Кучева за Пожаревац и Београ утицаи су на ржи развој варошице, а 
самим тим је јаче заживео црквени живот.95 

Браничевска епархија је оновена 1921. гоине. Према шематизму из 
1924. гоине, у намесништву звишком постојаа је само јена црква, и то у 
Кучеву: Црква Св. Вазнесења Госпоњег, у којој су сужиа петорица свеш-
теника, распоређених на шест парохија. Укупан рој уша у намесништву 
ио је 19.869.96 

Звишко намесништво чиние су сееће парохије: 
— Дуочка парохија, коју су чиниа сеа Дуока и Раенка (4397 уша), није 

имаа цркву, припааа је цркви кучевачкој.
— Кучевачка парохија, која се састојаа из варошице Кучева, сеа Каоне 

и еа сеа Кучајне. Има Цркву Св. Вазнесења Госпоњег, парох је ио Пе-
тар Шунић, намесник звишки. Парохија је ројаа 4.216 уша и урајана је 
у парохије I касе.97

— Мишеновачка парохија се састојаа из сеа Мишеновца и Мустапића 
(2.482 уше) цркву није имаа и оеена је цркви кучевачкој, а парох је ио 
Никоај Јакушев, руски свештеник.98

— I нересничку парохију чиниа су сеа Буковска, Церемошња, јеан ео 
Кучајне и Нереснице, имаа је 3124 уша, цркву није имаа, па је оеена 
цркви кучевачкој, а парох је ио Миен Јаћић.

— II нересничку парохију чинио је сео Воуја и еови сеа Нересни-
це и Дуоке, имаа је 2698 уша, цркву није имаа, па је оеена цркви 
кучевачкој, а парох је ио Стеван Стевановић.

— Туријска парохија се састојаа из сеа Турије, Љешнице, Ракове Баре, 
Сене и Српца, имаа је 2952 уше, цркву није посеоваа, па је оеена 
цркви кучевачкој, а парох је ио Драгоу Тооровић. 

95 Летопис (споменица) парохије кучевачке.
96 Шематизам источно православне српске патријаршије по подацима из 1924. године, 

Изање Св. Архијерејског Синоа, Срем. Каровци, Српска манастирска штампарија, 
1925, 82.

97 Исто, 74.
98 Сахрањен је у мишеновачкој црквеној порти.
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Према шематизму из 1930, рој уша крајем 1929. гоине у намесништву 
звишком износио је 21.960, а архијерејски намесник звишки ио је јереј Петар 
Шунић, парох кучевачки.99 По свему суећи, Кучево је имао јену парохију 
након ступања на снагу новог црквеног Устава 1932. гоине. По новом Уставу 
оразоване су најпре I и II, а посе Другог светског рата, 1954, проширено је 
са сусеним сеима на четири парохије. 

Архијерејском намесништву звишком, са сеиштем у Кучеву, 1936. гоине 
је припаао 12 парохија.100 Исти је рој парохија и 1939, аи су непопуњене 
4, црквених општина је 11, постојае су 2 цркве и јена капеа.101 

Најзначајнији окумент, на основу кога имамо уви у огађаје који су ое-
ежии историју цркве у Кучеву јесте књига Летопис („Споменица парохије 
кучевачке“). Прве поатке у ову књигу унео је, 1928. гоине, парох кучевачки 
јереј Петар Шунић:

Парохија Кучевачка о 1884. гоине иа је саставена о варошице Кучева 
и сеа Каоне. По смрти свештеника Кучајнске парохије пок. Миије Коста-
иновића, који је умро 1884. гоине и сахрањен у порти цркве Кучевске, па-
рохија Кучевска регуисана је и саставена о варошице Кучева, сеа Каоне, 
сеа Церовице и еа сеа Кучајне, које се наази у оини Кучајнске реке. У 
овом опсегу парохија Кучевачка наази се и анас. Ову парохију сачињавају 
општине: Кучевска, Каонска и ео општине Кучајнске, сва се ова места наазе 
у срезу Звишком, оасти Пожаревачке.
Кучево се наази на есној оаи реке Пека при уазу у печку Кисуру коју 
сачињавају јужни ео ра Ђуе и каменита чука звана „Јеенска стена“ — 
Јеена стена.
Сео Каона наази се испо печке Кисуре насеено на оема оаама реке 
Пека, својим југо-источним еом насеава поножје висоравни „Зепца“ и о-
ину Каменичког потока. Запано се наази ро „Бонзик“. Са паина Зепца 
извиру више маих поточића, који својим притокама чине Каменички поток.
Сео Церовица наази се у куту између сеа Каоне, варошице Кучева и сеа 
Кучајне у оини Церовичког потока. Ово сео роји 60-70. омова припаа 
општини Кучевачкој.
Сео Кучајна наази се јужно о Кучева уаено 3. киометра у оини реке 
Кучајнске, овај ео сеа, који припаа Кучевској парохији има 100. омова у 
овом еу сеа наази се основна шкоа и суница за општину Кучаjнску, којој 
припаају засеоци: Понор, Равниште, Чарачка и Церемошња, ови засеоци 
припаају парохији I. Нересничкој.
Више сеа Кучајне наази се стари руокоп „Мајан-Кучајна“ кога су ценећи 
по заостаим окнима искоришћаваи стари римани, исти је експоатисан 
о пре 25. гоина и усе његове врености и анас га оиазе неке Енгеске 
и Француске руарске компаније које мисе а наставе експоатацију…

99 Шематизам православне епархије браничевске са седиштем у Пожаревцу, према 
стању концем маја 1930, прилог бр. 3 Службеног гласника за год. 1930.

100 Црква — Календар Српске Православне Патријарије за преступну 1936. годину, 42.
101 Црква — Календар Српске Православне Патријарије за 1939. годину, 114.
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Сва места, која сачињавају ову парохију насеена су ошацима са Косова и 
из ругих места у којима су ии притешњени најезом турака, и у повачењу 
скањаи су се у овај панински крај, кроз који је проазио јеини пут: По-
жаревац-Кучево-М.пек-Неготин.
О старосееаца у овој парохији, који су своје потомство умножии и рже 
своје старе саве и ржаи се старог пороичног презимена јесу ове порои-
це: Веићи, Јенићи, Макуевићи и Аћимовићи саве Мау Госпођу 30 о-
мова. Пороице: Јанковићи, Зарићи, Вицановићи, Лезићи, Лепићи, Демићи, 
Срејићи, Траиовићи, Јовановићи, Јаношевићи, Пејићи и Михајовићи, са-
ве Св. Петку 14. октора. Пороице: Терзићи, Маријановићи, Бошковићи, 
Стокићи, Мишићи, Стојићевићи, Јовићи, Миошевићи, Ракићи, Перићи, 
Бранковићи, Савићи, Нерићи, Ивковићи, Стојковићи и Стевићи саве Св. 
Ђурђа 3. новем.
Пороице: Мратићи, Живановићи и Петровићи саве Св. Димитрија 26. 
октора.
Пороице: Ђуровићи, Брсановићи, Новаковићи и Лукићи саве Св. Аранђеа 
8. новемра.
Пороице: Ђокићи, Винкићи, Миораовићи, Лазићи, Рајичићи, Миетићи, 
Анђековићи, Јеичићи, Раивојевићи, Тооровићи, Миосавевићи, Јовићи 
топинци, Ничићи, Маријановићи, Јанковићи, Ђорђевићи, Манојовићи, 
Роујковићи, Пејићи, Марујкићи, Вујиновићи, Васиевићи и Никоићи са-
ве Св. Никоу 6. ецемра.
Пороице: Дораићи и Мицић саве Св. Стевана 27. ецемра.
Пороице: Жикићи, Стокићи, Мијатовићи, Ракићи, Миенковићи, Мииће-
вићи, Раовановићи, Ораовићи, Дејићи, Стојићевићи, Стевановићи, Јосићи, 
Максићи, Маријановићи, Миуновићи и Живановићи саве Св. Јована 7. 
јануара.
Пороице: Коцићи, Раојковићи и Степановићи саве Ђурђев-ан 23. априа. 
Пороица Јовановићи саве Лазареву суоту. 
У парохији Кучевачкој постоје основне шкое и то у Кучеву четири оеења, 
у Каони ва оеења и у Кучајни ва оеења. Деца из сеа Церовице иу у 
Кучаинску шкоу.
До саа у овој парохији није ио никаквих инустриских преузећа.
Парохија Кучевска има своју цркву у варошици Кучеву. Прву стару цркву по-
игао је 1832. гоине Кнез Миош Ореновић, та црква сазиана је о камена 
и за време земотреса у 1893. гоини зиови су испуцаи тоико а је црква 
огашена о стручњака за скону пау, те је у времену о 1898. гоине поруше-
на и приступено је грађењу нове анашње цркве, која је овршена и освећена 
о Митропоита Димитрија 1910. Црква је поигнута са оровоним прио-
зима грађана варошице Кучева, сеа Кучајне, Церовице, Каоне и Турије. Стање 
цркве прииком установења овог етописа ио је сееће: кров на куету 
и цркви у ором стању, зиови споа и изнутра такође су у ором стању. 
Иконостас је заоставштина о старе цркве у ором стању и оро очуван. 
Оправке на цркви вршене су и то кров са источне стране кога је ветар оваио 
јер је са те стране црква изожена јаком ветру — Кошави…
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…Унутрашње стање цркве у ором стању. Примено је само јеан пар 
ојејања, са потреним огосуженим књигама за јену певницу…
У току 1921. гоине оновена је Браничевска епархија и за првог епископа 
посвећен је Госпоин Митрофан Рајић. Прву посету учинио је цркви кучевској 
14. јуа 1924. гоине, кога је ана осужио архијерејску итургију и поучио 
наро у вери и закону Божијем…

Протојереј Петар Шунић пише још три кратка записа: 1929. гоине, 1930. 
гоине и 1931. гоине.

У Летопису I нересничке парохије, 1934. гоине, свештеник Аексанар 
Макаренко пише о уваженој посети патријарха српског Варнаве, еписко-
па Јована нишког, аминистратора раничевске епархије и Св. Никоаја 
Веимировића Цркви Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву, 1934. гоине:

11/24. Септемра Његова Светост Госпоин Варнава Патријарх Српски са 
Преосвећеним Г. г. Архијерејима Јованом Епископом Нишким, и Аминист. 
Епархије Браничевске и Никоајем Епископом Охриско-Битоским из 
Зајечара прошао је по Звишком срезу и указао је веику част својим високом 
и миостивом посетом вар. Кучево око 6. час. по поне, ге је у Цркви изврше-
на кратка моитва и Његова Светост оржао је кратак говор — пропове о 
вринама нароа овога места, који је оржао и сачувао своју правосавну 
праеовску веру; агосиећи наро Његова Светост кренуо се ае преко 
Пожаревца за Београ.

Летопис цркве кучевачке није попуњаван у некоико нарених гои-
на. Књига „Записник оорских сеница“, међутим, свеочи о риживо 
вођеној окументацији прихоа и расхоа цркве у периоу посе 1932. гоине. 

За пресеника црквено-општинског савета 1932. гоине изаран је свеш-
теник Петар Шунић, потпресеник Светозар Аамовић, трговац из Кучева, 
а за секретара Никоије Јовановић, општински писар из Кучева. Изарани 
чанови управног оора на овом састанку ии су: Светомир Ненаовић, 
трговац, Петар Живановић, трговац, Светомир Винкић, земораник, Дра-
госав Коцић, трговац, Драгутин Ранчић, ончар, Иван Миковић, земо-
раник, Миун Дејић, земораник, Миован Живановић, кафеџија, а 
за заменике именовани су: Јован Петрујкић, трговац, Доросав Мишић, 
земораник, Аекса Михајовић, трговац, Аам Марковић, ааџија, Сте-
ван Стојановић, равар, Коста Никоић, трговац, Михаио Митић, трговац 
и Димитрије Зарић, трговац.

Сенице Црквено-општинског савета оржаване су сваке гоине, о чему 
постоје записници у којима су навеени: атум и место оржавања, присутни 
чанови, невни ре и закучци. Сеницама је о 1943. гоине пресеавао 
свештеник Петар Шунић, као пресеник Црквено-општинског савета. По-
се његове смрти сеницом, оржаном 17/30. јуа 1944. гоине, пресеавао је 
свештеник Витомир Марковић, а већ нарене гоине, 9. ецемра 1945. пре-
сеник је светештеник Драгоу Лазаревић, старешина цркве, а чанови: 
Јован Петрујкић, Никоа Јанковић, Иван Миковић, Живота Стокић и Света 
Ненаовић. Јереј Драгоу Лазаревић, парох II кучевачки је пресеавајући 
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о сенице оржане 22. маја 1951. гоине. О нарене, 1952. гоине о 1955. 
пресеник ЦО и старешина цркве је свештеник Витомир Марковић, Жи-
вота Стокић је агајник, а чанови Светомир Ненаовић, Никоа Јанковић 
и Иван Миковић. О 1955. о 1971. гоине пресеник ЦО је протојереј 
Јован Чогурић.

О животу свештеника и хришћана током ратних и посератних гоина у 
Кучеву има јако мао поатака. Јака комунистичка пропагана опринеа је 
а многи верујући из страха о прекора васти ућуте. Изрисани су многи 
трагови о огађајима који су ии у вези са црквом. У црквеној архиви на-
ази се јено веома занимиво свеочанство, извештај епископу, о тешком 
поожају свештеника током 1941. гоине:

Ваше Преосвештенство,
У смису Вашег наређења р. 1860 о 11-24-XII-1941 го. а се пошае извештај 
о посењим немиим огађајима, у овом намесништву част ми је извести-
ти сееће:
Дана 22 августа изјутра на пијачни ан јена група о 15 анита-комуниста 
на чеу са Веком Дугошевићем, учитеем из Турије и његовом супругом На-
том, упаа је у Кучево и разоружаа жанармеријску станицу и поицију. Том 
прииком архијереј. намесника звишког госп. проту Петра Шунића везаи 
су га и везаног тераи о пијаце ге је омах затим вођа ане учите Веко 
Дугошевић, многоројном нароу који је ошао посом на пијац, оржао говор 
у којем је поре изношења „комунистичког раја“ и многоројних оећања на-
роу, матретирао г. проту Петра и тражио о нароа мишење, а и а се 
уије-стреа ии пусти, и на захтев и моу нароа пустии су га.
За то време остаи чанови ане изнеи су архиву са свима књигама из сре-
ског начества као и из пореске управе и на уици пре нароом запаии. По 
учињеном отиши су на пошту и жеезничку станицу, ге су све теефонске 
и жеезничке апарате уништии, а шефу нареии а се омах гуи.
Посе тих извршених нееа у Кучеву, сакупии су се и уз песму и пуцањ от-
иши су у правцу сеа Кучајне.
Након некоико ана та ана умножиа се је, јер су у својим говорима по 
сеима позиваи наро на устанак нагашавајући а сваки онај који не при-
ступи њима њихов је противник, па су многи и против своје вое приазии 
у њихове реове. Каа су се ројно намножии, почеи су активније са својом 
уиачком акцијом; спаујући по свима сеоским општинама архиву и по-
реске књиге. Тако исто скоро у свакој општини спаии су Свето Јеванђее. 
Такође и чувану итију у општини нересничкој онеи су на припремену 
ватру а спае, аи четнички покоманир ујевачки спречио је са речима: „а 
ће свакога онога, који се усуи а свету итију на којој је сика св. Георгија 
његове крсне саве, омах уити“.
Исте те вечери упаи су у стан пароха нересничког Јована Чогурића и пре-
тии му а ће га уити ако им не преае оружије, које стварно није имао, 
Онеи су му раио апарат оставајући потвру за исти са потписом „кому-
нистичка омаина“.
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Све виђеније уе из среза звишког, који су потајно осуђиваи ту уиачку 
акцију почеи су везане привоити у њихов шта у Нересницу, које су посе 
зоставања о некоико ана, пуштаи оређујући им место преивања, из 
којег се по цену њиховог живота и живота пороице не смеју уаити.
Дана 20 септемра 1941 гоине свештеника Витомира Марковића, пароха 
воујског, јеан партизански оре из његовог стана у Воуји, овеи су у 
Дуоку, којом су прииком спаии општинску архиву и у оржаном говору 
нагасии а је српски свештеник у ранијим орама за осоођење увек ио 
уз наро и изао устанке, а анас напротив сарађује са непријатеем наро-
ним. Крај говора завршии су са кицањем „ругу Стаину“ и „Совјетској 
црвеној армији“, који ће нас скоро осооити.
Багоарећи анашњем војвои Звишком госп. Војисаву Јевремовићу-Три-
рођанину, који је још раније устао са својим четницима против ових наро-
них непријатеа, свештеник Витомир изегао је из њихових руку.
Истога ана посе омаровања Рарова о стране окупаторских васти, као 
омаза за почињена комунистичка нееа; комунистички шта са својом 
спремом и напачканом храном о нароа, пресеио се је у Дуоку ге је 
остао све о осоођења Кучева 16-новемра 1941 гоине, о стране српских 
оровоаца, а таа су се разеги показујући том прииком веику саост 
и кукавичук.
Разијени анити након тога почеи су опет појеиначно своју зочинач-
ку акцију, и уочи Аранђеована пароха раковоарског Васиија Поповића 
зајено са претсеником општине овеи су у шуму ге су их зоставаи, а 
затим су упаи у стан свештеника Васиија и претражии кућу захтевајући 
а им а новац, који је као изегица са соом онео.
Свештеника Никоаја Јакушева и Михаиа Шеапина више пута позиваи су 
партизани на сасушање, а оца Михаиа у јеном спровоу на уици зауста-
вии, извојии о спровоа и том прииком сасушаи.
Српски оровоци ко разијених и поуијаних партизана у Кучеву наш-
и су списак виђенијих грађана из Кучева и окоине као и свих свештени-
ка из овога намесништва (осим војице), који су ии осуђени на смрт. Сви 
осуђени треаи су ити стреани 18 новемра т.ј. ва ана посе оаска 
оровоаца, који спасише многе невине животе сигурне смрти, а остаи 
наро о страхота које су му још престојае о ових зиковаца.
С моом на наежност.
За архијерејског намесника…

Свештеници су ии у тешком поожају током посератних гоина, аи 
из страха о комунистичких васти у маој варошици попут Кучева није се 
смео о томе ни писати ни говорити.

О вери нароа овог краја у посератном периоу наазимо поатке ко 
епископа Хризостома у Летопису Епархије раничевске из 1966. гоине: 

Чак и референт из кучевског краја (ге преовађује вашки еемент) еежи: 
„Црква и вера су још аеко о капитуације… Каа говоримо о ономе што 
охрарује, морамо на првом месту констатовати а вере има, а а је цркве-
ност саа… Охрарује нас прво-крсна сава. Веики ео нароа ове сави 
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своју саву, и то вро веичанствено. Број оних који не саве тако је незна-
тан а свако поређење испаа на њихову штету. Још нешто: уз нас је не само 
већи ео, него и ои ео… За крсну саву у овом (кучевском) крају оичај је 
а омаћин метанише пре савском свећом 44 пута и то се и саа оавезно 
оава. Највише је пак оичаја везано за сахрану умрих. То је јеини чин 
који ми ове вршимо изу 100%. Ове оичаје не може нико а искорени“. 
И закучује: „Може комунизам царовати вековима. Вах се неће орећи ни 
јеног свог оичаја. Он ће их чувати још стотинама гоина и ти ће оичаји 
наживети све иеоогије“.102 

Запис у Летопису, унесен посе записа (из 1931. гоине) протојереја Петра 
Шунића, није потписан; кратак је и говори о тешким приикама у земи 
уочи Другог светског рата. Иза записа стоји печат архијерејског намесника 
пожаревачког и потпис а га је прегеао 18. јуа 1959. гоине. Сеећи за-
пис у Летопису унео је протојереј Јован Чогурић 10. јуа 1974. гоине. Он 
је покушао, као угогоишњи свештеник цркве Св. Вазнесења Госпоњег, 
својим опширнијим изагањем а посвеочи о протеким гоинама. Ле-
топис је посење ве еценије XX и прве еценије XXI века попуњаван 
реовно сваке гоине и саржи поатке о раовима који су преузимани 
на уређењу цркве, парохијског ома, као и о ешавањима која су пратиа 
црквени живот у Кучеву. 

Литургијска зајеница у Кучеву

Гоинама је Црква Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву место сарања веру-
јућих правосавних хришћана Кучева и окоине. Пре Другог светског рата 
ова црква иа је саорни храм архијерејског намесништва звишког. На 
Светој Литургији саирао се верни наро из некоико парохија: кучевачке, 
нересничке, шевичке, воујске, уочке, раеначке. Црквене приике су се 
мењае током стогоишње историје, а црква и анас свеочи о правосавном 
исповеању вере нароа овога краја у Спаситеа — Госпоа Исуса Христа. 
Из неее у нееу ове се саира верни наро на Литургији и тиме показује 
опреееност за живот у зајеници са Богом и веру у оазак Царства Божјег, 
коме неће ити краја.

Кучевачке парохије припаају Браничевској епархији, а у току историје 
увек су црквене приике ие повезане са ситуацијом у Српској правосавној 
цркви, којој је ова територија јурисикцијски припааа. У Летопису цркве 
у Кучеву наазе се поаци о посетама наежних епископа раничевских 
цркви кучевачкој и сужењу архијерејских Литургија.

Свештеници

Саашње кучевачке парохије простиру се на територији која је у про-
шости оухватаа некоико разичитих парохија, а које су током времена 

102 Епископ Хризостом: живот и рад, приреиа Горана Жујовић, Свети архијерејски си-
но Српске правосавне цркве, Београ, 1990, 101.
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мењае своје границе, па ове навоимон и свештенике ивших парохија, 
чији су се свештеносужитеи и верници окупаи на Литургији у Цркви 
Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву.

Јеан о свештеника, који је најуже ио парох кучевачки, ио je протојереј 
Иван Никоић, рођен 1837. гоине, поставен за пароха у Горњој Крушевици 
(касније преименованој у Кучево) 1856. гоине. На парохији кучевачкој ио 
је свештеносужите о своје смрти, 20. aвгуста 1920. гоине. Током XIX 
и почетком XX века у овим крајевима сужоваи су сеећи свештени-
ци: парох уочки Рафајо Лазаревић (1864–1883), парох нереснички Петар 
Беоеић (1837–1886), парох I нереснички Симеон Беоеић (1886–1900), 
парох уочки Паве Кузмановић (1883–1888), капеан нереснички Јанко 
Грујић (1883–1902), парох I нереснички Ваимир Ивановић (1900–1902), па-
рох кучајнски Миија Констаиновић (1864–1883), који је сахрањен у порти 
цркве кучевачке. Из прве поовине XX века, само по именима, ез поатака 
о њиховом животу, спомињу се: парох I нереснички Миен Јаћић (1903–1928), 
парох раеначки Ливерије Осипов, парох уковски Сима Фанета, парох у-
ковски Миаин Томић, парох воујски Воја Бизнаковић, парох уочки 
Бора Јовановић, парох шевички Војисав Стојиовић, парох II кучевачки 
Драгутин Раовановић, о. Дамњан Дамњановић и о. Петар Кнежевић. 

Протојереј-ставрофор Доривоје М. Лучић кратко је ио парох кучевач-
ки, аи је још као учите и свештеник туријски, а касније и парох кучевач-
ки сужио Литургију у Цркви Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву о 1910. о 
1922. гоине. За пароха кучевачке парохије поставен је 4. јануара 1921, као и 
за вршиоца ужности архијерејског намесника звишког, аи већ 1922. гои-
не, премештен је за чана Духовног суа Епархије раничевске у Пожаревцу. 

Протојереј Петар Шунић, рођен 29. јуна 1881, ио је парох кучевачки и 
намесник звишки о 1922. о 1943. гоине. Оикован је протском камиав-
ком и Ореном Св. Саве V степена. Зог свог савесног раа јако је цењен и 
поштован.103 

У Кучеву и окоини ио је некоико свештеника који су ии пореком 
Руси. То су: парох I нереснички Аексанар Макаренко, парох воујски Си-
меон Горачев и парох II нереснички Витаије Хоров. 

На парохијама кучевачким у нареним гоинама сужии су сеећи 
свештеници: парох уочки Стеван Стевановић (1925–1942), парох шевички 
Живко Брзаковић (о 1935), парох кучевачки Драгоу Лазаревић (1943–1953), 
парох кучевачки Витомир Марковић (1944-1954), парох II кучевачки Раомир 
Миошевић (1964–1966), парох II кучевачки Јован Чогурић (1954–1971), парох 
I кучевачки Драган Терзић (1971–1978), парох II кучевачки (о 1966. гоине), а 
о 1984. о 1998. гоине парох I кучевачки Ваимир Јовановић, I парох куче-
вачки Драган Дешић (1978–1980), парох I кучевачки (о 1983), парох II куче-
вачки (о 15. октора 1984), а о 1992. гоине парох нереснички је свештеник 

103 Мирко Драговић, „Црногорски свештеници у Браничевској епархији“, Браничевски вес-
ник, новемар–ецемар, Пожаревац, 1935, 202.
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Војисав Мартиновић. Поре ва реовна свештеника, о 1983. у Кучеву су 
реовно сужиа и ва пензионисана свештеника: прота Јован Чогурић 
и јереј Петар Вечериновић. О 1984. о 1993. гоине парохију кучевачко-
уочку опсужује свештеник Ратко Тоић. Протојереј Ристо Перић ио је 
парох II кучевачки о 1993. о 2002. гоине. На сужи I кучевачког паро-
ха 1998. гоине поставен је свештеник Споменко Жарић. Гоине 2002. на 
сужи II кучевачког пароха поставен је свештеник Миросав Никоић.

Црквена општина кучевачка саа има ве парохије: I парохију кучевач-
ку, коју опсужује протојереј Споменко Жарић, и II парохију кучевачку, коју 
опсужује протонамесник Миросав Никоић. Прву парохију кучевачку 
чине сеећа насеа: ео Кучева, Шевица (у Шевици се наази Црква Св. 
Тројице у изграњи), Раенка, Кучајна, Церемошња са засеоцима, Равниште 
и Павчево. Другу парохију кучевачку чине сеећа насеа: ео Кучева, ео 
Воује (у Воуји се наази Црква Св. Петке у изграњи), Броица, засеоци 

— Жеезник, Босиковац и Багојев камен, Дуока, Буковска, Буковска река 
и Церовица.

Појци

У Цркви Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву, према казивању протојереја 
Ваимира Јовановића, раније није ио учених појаца. Својевремено су о-
азии огомоци из Нереснице, међу којима је ио и оних који су певаи 
у цркви. Каа је изграђена црква у Нересници, они су престаи а оазе у 
Кучево, тако а су у Кучеву оговарање на Литургији најчешће воии свеш-
теници, које су пратии појеини верници. У извештају о извршеној ревизији 
I и II парохије кучевачке у Кучеву, оавене 6. септемра 1983, навеено је 
а у цркви певају ва приучена појца: Станојо Лазаревић из Нереснице и 
Љуиша Марковић из Кучева.

Црквени хор је први пут оформен ецемра 2003. Непосрени пово 
за окупање ио је организовање Светосавске акаемије у Центру за ку-
туру у Кучеву. Хор је на просави Светог Саве 2004. гоине, по вођством 
вероучитеице Сање Никоић, отпевао светосавску химну и још некоико 
песама. Током 2004. хор је оио иригента, професорку музичке кутуре 
Весну Миенковић. Наступао је певајући на: Светосавским академијама, 
Спасовданским вечерима, Данима Жанке Стокић, прииком промоција 
књига и ругих кутурних манифестација у Кучеву и Рарову. О 2008. го-
ине иригент хора је Ивана Мисирић.

Хор се масовније окупа на Литургији о већим празницима и таа у цркви 
пева вогасно, а сваке неее на Литургији поју јеногасно ревноснији 
чанови хора, некоико старијих верника и некоико ученика са веронауке. 

Верни наро

Своју припаност Цркви Божјој хришћани су кроз векове изражаваи 
учествујући у Литургији. У кучевачкој цркви нееом се окупају ревносни 
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хришћани. Прииком просавања црквене саве и већих празника рој 
верних који оазе у цркву знатно је већи. Просавање празника током 
гоине увои нас у сећање на живот уућег века, ге огађаји из историје 
наазе свој смисао и испуњење. Бог је јеини, истински животоавац, који 
је ни из чега створио свет и привео у иће. Све што живи и постоји у сећању 
Цркве везао је своје постојање за Бога, оесмрћује се наазећи испуњење 
свог првоитног назначења за живот у зајеници са Богом. 

Просавање црквених празника у Цркви Св. Вазнесења Госпоњег у Ку-
чеву овијао се посењих гоина по устаеним оичајима.

Бање вече просава се у парохијском ому уз пригону приреу, коју 
повоом Божића припремају ученици верске наставе. У црквеној порти 
организује се освећење и паење ањака, уз посужење окупеног наро-
а куваном ракијом и вином, чију наавку помаже Савет Месне зајенице и 
верни наро. Божићна Литургија сужи се у поноћ. 

Просава Св. Саве почиње Литургијом у цркви уз присуство веиког роја 
еце. Посе Литургије свако ете посужује се савским житом, комаићем 
савског коача и оија пакетић. Месна зајеница Кучево и појеини верни-
ци помажу приозима а се нааве пакетићи за ецу. Свештеници у оговору 
са иректорима шкоа оазе у шкое и режу савске коаче ии коача-
ри оносе савске коаче у цркву а се пре Литургије прережу. Све шкое 
организују светосавске прирее. О 2002. о 2008. гоине је приређивана 
и центрана просава (Светосавска акаемија) у Центру за кутуру у Ку-
чеву. Празник Васкрсења Христовог просава се итургијски. Васкршње 
јутрење и Литургија почињу у поноћ, а посе Литургије наро се у црквеној 
саи ружи уз посужење. 

Повоом Спасована, у јутарњим часовима, итија ие кроз гра о 
рвета-записа ко Центра за кутуру и рвета-записа у црквеној порти. На 
Спасован црквену саву припрема више коачара. Пуне ваесет ве гоине 
коачари црквене саве су Мирјана и Мирко Миосавевић, Зорка (Цвета) 
Митровић, Љуомир и Миосава Марковић, а посењих гоина стани 
коачари су и Горан и Јуија Миојевић, Ваа и Сузана Стевић из Каоне и 
руги. Месна зајеница Кучево је, такође, сваке гоине коачар, јер Спасов-
ан је не само црквена сава већ и граска. Савет Месне зајенице учествује 
у припреми савског ручка тако што оезеђује храну за госте, а остаи ко-
ачари оезеђују пиће и торте. Савски ручак се приређује у црквеној саи. 

У Центру за кутуру некоико пута је организована просава „Спасов-
анско вече“ у вечерњим часовима. Организатор ове просаве иа је Месна 
зајеница у сарањи за Црквеном општином Кучево. Спасован је заветина 
и у сеу Кучајна, ге се врши итија на овај празник. 

Просава Духовског понеека као ратске саве огомоаца овога 
краја савена је гоинама у Кучеву. Некаа је ова огомоачка сава про-
савана уз присуство многоројних огомоаца из окоине. Просаве 
су приређиване испо ипа у црквеној порти, ге се наро окупао посе 
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Литургије. На сави су се певае огомоачке песме и уховници су про-
повеаи. Изграњом цркве у Шевици, која је посвећена Св. Тројици, о-
шо је о иеје а се просава ове саве ојеини са просавом у том сеу, 
а то уе саорно окупање верника и старијих огомоаца. Први пут је 
Литургија сужена у новосаграђеној Цркви Св. Тројице у Шевици на руги 
ан Духова, 2005. гоине. Савски ручак је приређен у Дому кутуре у Ше-
вици, а у вечерњим сатима организована је игранка. О 2005. сваке гоине 
ова сава сави се у Шевици. Постоје неки верници који су наставии а 
просавају ову саву у Кучеву резањем савског коача и приређивањем 
ручка у црквеној саи. 

Сиазак Св. Духа на апостое итијска је сава у Церовици, Шевици, 
Дуокој и Раенки. У Церемошњи је заветина на празник Св. веокомуче-
нице Марине (Огњена Марија), а у Равништу Петрован.

Учествујући у итургијском просавању празника, верни наро изража-
ва сећање на огађаје из прошости, на светитее које је Госпо просавио, 
аи и изражава нау у ууће Царство Божје. 

Вероученици

Увођењем верске наставе у шкоски оразовни систем ученици су о-
ии приику а у шкои сазнају основе правосавног катихизиса, у чијој 
основи је итургијска катихеза. На часовима верске наставе ученици упо-
знају правосавну веру у њеној октринарној, итургијској, социјаној и 
мисионарској имензији. Они уче а уав према Богу поразумева и уав 
према ижњима, јер ко каже а Бога вои, а рата свога мрзи, аж је (Јн 4, 
20). На часовима верске наставе ученици имају приику а разговарају и 
размењују своја искуства у ори са разним искушењима која се појавују у 
ђачком животу. 

На територији кучевачких парохија наазе се ве основне и јена срења 
шкоа. У ОШ „Угрин Бранковић“ у Кучеву и у поручним оеењима вер-
ску наставу је шкоске 2001/02. преавао свештеник Споменко Жарић, а 
у Економско-трговинској и машинској шкои — свештеник Ристо Перић. 
О шкоске 2002/03. у већини оеења у ОШ „Угрин Бранковић“ у Кучеву 
и поручним оеењима преаје вероучитеица Сања Никоић, а свеш-
теници Споменко Жарић и Миросав Никоић такође су ии укучени 
у оржавање часова верске наставе у шкоама, према распореу који се 
оређивао на почетку шкоске гоине. 

У ОШ „Сооан Јовић“ у Воуји и поручним оеењима те шкое верску 
наставу преавао је у почетку свештеник Миросав Никоић, а по препору-
ци свештеника и агосову епископа већ некоико гоина преаје Новица 
Новаковић из Кучева. 

Верска настава се преаје по пану и програму оореном о стране Ми-
нистарства просвете, а по уџеницима изања Завоа за уџенике и настав-
на срестава Београ, чији је аутор епископ раничевски Игнатије Миић. 
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У скау са својим таентима (за сикање, певање, гуму…) ученици се 
труе а их употрее за Божје савосове и на ороит својих ижњих. У 
оквиру својих могућности и својих сужи у Цркви, ученици су активно уче-
ствоваи на Светој Литургији и у просавању црквених празника. Највећи 
рој ученика учествује на Литургији каа се просава Св. Сава. Прииком 
просаве црквене саве, Спасована, ученици учествују у празничној итији 
кроз гра, при резању савског коача и на Литургији. Ученици су нарочи-
то оушевени учествовањем у просави Врице, каа се итијски ие о 
оае Пека, ге еца узимају гранчице вре и носе их у цркву а се освете. 
Деца, уз раосно певање песмица, звоне звончићима и праве венчиће о вра, 
сећајући се како су јеврејска еца позраваа Госпоа Исуса Христа, који је, 
јашући на магарету, ушао у Јерусаим.

На ан црквене саве, Спасован, 2004. гоине епископ пожаревачко-
раничевски Игнатије оазвао се позиву свештеника, вероучитеа и ученика 
и посетио ОШ „Угрин Бранковић“. Ученици су у хоу шкое епископу прире-
ии топу ороошицу, оржавши приреу, на којој су еом показаи 
шта су научии на часовима верске наставе. Епископ се по оржаној прире-
и ученицима оратио поучним говором о важности учешћа на Литургији. 

Повоом Божића ученици су протеких гоина припремаи ожићну 
приреу, која је оржавана у хоу основне шкое крајем месеца ецемра, а 
на Бање вече у парохијском ому у Кучеву. На приреама ученици су ре-
цитоваи ожићне рецитације, певаи ожићне песме и извоии сценске 
приказе. Организоване су и изоже ечјих иковних и итерарних раова, 
а најои раови су похваивани и награђивани. Шкоске 2006/07. на на-
граном конкурсу за најепшу ожићну преставу, у организацији изавачке 
куће „Дуга Књига“ из Сремских Кароваца, престава „Снови у ноћи Рож-
ества“ у извођењу ученика ОШ „Угрин Бранковић“ освојиа је треће место. 
Ученици су као финаисти конкурса преставу оиграи у свечаној саи 
Каровачке гимназије пре епископом Васиијем и ројном пуиком. На 
епархијским такмичењима из веронауке учествоваи су ученици семог и 
осмог разреа и постизаи оре резутате. 

У Економско-трговинској и машинској шкои у Кучеву проценат изја-
шњавања ученика за верску наставу ио је мањи него у основној шко-
и. Појеини ученици срењошкоског узраста, такође, показују веико 
интересовање за премет, а највеће ангажовање показују прииком проса-
ве шкоске саве, Св. Саве.

Црква св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву

Архитектура

Црква Св. Вазнесења Госпоњег наази се у центраном еу Кучева. 
Црквена порта простире се између уице Св. Саве, са североисточне стра-
не, и уице Жике Поповића, са југозапане стране, а има изаз на ое уице. 
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Црква је поигнута о тврог материјаа, камена и печене циге, имензија: 
ужина 18 м, ширина 13 м, а висина 23 м. Израђена је у византијском стиу, 
крстоико са оминирајућом купоом у центру грађевине. Цеа грађевина 
је висока, а завршава се заоеним куетом, које ежи на изуженом врату 
са карактеристичним уским импровизованим прозорима. Купоа, као свео-
ухватни сво, у правосавним црквама аје утисак а и у Царству Божјем 
и у Цркви треа „све а се састави у Христу, оно што је на неу и што је на 
земи у Њему“ (Еф 1, 10). 

Звонара се наази поре цркве. Метане је конструкције, висине 9 м и 
има три звона. Мање црквено звоно покон је цркви Горња Крушевица 1835. 
гоине о Михаиа Георгијевића — капетана. Веико звоно је „покон цркви 
Св. Вазнесења у Кучеву за време ваајућег краа Петра I и митропоита 
Димитрија поаже еснаф трговачко-акаски у споразуму са протојерејем 
Иваном ета Госпоњег 1906. г.“

Живопис

У Летопису цркве не постоје поаци а је црква иа живописана пре 
евеесетих гоина прошог века. Црква је иа окречена масним ојама и 
осикана иконама, које је насикао универзани уметник Бошко Ковачев из 
Уме. Те иконе стиски нису ие у скау са иконостасом, рађене су у а-
рокном стиу и нису имае нарочиту вреност. 

Зини живопис у техници al secco ураии су 1994. гоине акаемски си-
кари Лазар Лечић из Чуруга и Горан Десанчић из Београа. Они су ураии 
икону Св. Тројице у отарском еу, икону Христа Пантократора у купои, 
иконе пророка у поткупои, иконе четворице јеванђеиста на панатифима 
и икону рођења Христовог, која се наазиа поре есне певнице. Овај живо-
пис рађен је у византијском стиу. Веика вага на зиовима цркве учиниа 
је а живопис оста пропане, нарочито испо купое и на отарском своу. 
Дим свећа паених у горионику, који се наазио о 2007. у цркви, значајно 
је утицао а зиови цркве временом агано потамне. 

Са агосовом Његовог преосвештенства епископа пожаревачко-рани-
чевског Игнатија, марта 2010. отпочео је сређивање унутрашњих зиова 
цркве. Купоа је прекривена акром и заштићена о аег пропаања, а сви 
унутрашњи зиови су изгетовани и припремени за нови живопис, који по 
агосову епископа раи Станоје Богићевић, зограф из Јагоине. Епископ 
Игнатије ао је смернице иконописцу Станоју Богићевићу какав и распоре 
икона Христових празника и композиција светитеа најое пристајао ар-
хитектонском оику цркве, па је у скау са тиме сачињен етаан пан 
распореа икона. 

Ра на живописању цркве започет је маја 2010. гоине, осикавањем зи-
ова северне и јужне певнице. Живопис се раи у техници al secco, акри-
ним ојама фирме „Vitex“ из Грчке, са позатом ореоа затним истићима 
22,5 карата. 
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Даи раови на живопису цркве иће наставени у скау са инами-
ком прикупања оровоних приога о верника за ову намену. Наамо 
се а ће у скорије време живопис у цркви у Кучеву ити завршен. Пан је 
а се живописање цркве настави 2011, према распореу који је ао епископ 
Игнатије. 

Верни наро стара се а цркве украси иконама, показујући тиме веру у 
оазак Царства Божјег и ууће јеинство са Госпоом и свима светима. 

Иконостас

Отар Цркве Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву оеен је рвеним иконо-
стасом о наоса. У цркви је о марта 2010. ио иконостас из претхоне цркве, 
грађене 1832. На иконостасу је стајао натпис изна царских вери: „Сеј храм 
Свјатаго Вознесенија созаеја с произвоенијем и помоћу госуара нашего 
г. Миоша Ореновића књаза серпскаго 1832.“ У горњем еу, с еве стране 
иконостаса, наазио се натпис а је покоњен цркви (старој) Св. Вазнесења 
у Кучеву о старога капетана Михаиа Георгијевића 1832. гоине, а с есне 
стране постоји натпис: „ета 1832. месеца септемра 26.“

Био је направен о иповог рвета, простог оквира, офараног тамно-
раон ојом и ез украса у уорезу. Његова ширина иа је 5,1 м, а виси-
на 3 м. Стари иконостас Цркве Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву веике је 
уметничке и национане врености. Његовој изузетној епоти нарочито је 
оприносиа епота икона које су се на њему наазие. У црквеној архиви не 
постоје поаци ко га је направио, као ни име иконописца који је раио иконе 
на њему. Све иконе урађене су у византијском стиу, у техници темпера на 
рвету, аи су веома оштећене, јер је рво временом оста пропао. 

Преиминарним конзерваторским испитивањима иконâ са иконостаса 
утврђено је а иконе „имају трагове активне и пасивне црвоточине, са еи-
мично покоученим и отпаим еовима ојених сојева и пооге. Им-
прегнациони сој и пооге испуцае у мрежу ситних кракеура, еимично 
искривене са тененцијом отпаања. Бојени сојеви са еформацијама 
и оштећењима оњих структурних сојева. Заштитни сојеви о танких 
неујеначених сојева са изразито запраним површинским сојем, траго-
вима чишћења и накнаних премаза. Позата истањена, са сојевима зата 
и шаг метаа и пожутеим заштитним сојевима са траговима чишћења, 
накнаним премазима ронзе“.104 Тренутно стручнa ица Високе шкое СПЦ, 
Акаемије СПЦ за уметност и конзервацију оавају аa конзерваторскa 
испитивањa и извое рестаураторске раове, уз финансијску помоћ Мини-
старства вера РС.

Иконе са иконостаса могу се сврстати у три цеине, које се помао сти-
ски разикују и које упућују на могућа три аутора. Прву групу чине веике 

104 Проф. мр Јован Пантић, Предлог (елаорат) за извођење конзерваторских и рестаура-
торских радова на иконама цркве Вазнесења Господњег у Кучеву, Висока шкоа СПЦ 
Акаемија за уметност и конзервацију СПЦ, Београ, 2010.
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престоне иконе, царске вери, северне и јужне вери. По неким изворима, 
могући аутор може ити Живора Павовић, који је аутор икона из цркава у 
окружењу и који се стиски и временски укапа у ову претпоставку.105 Другу 
групу чине празничне иконе, а трећу иконе са преставама апостоа.106 

На царским верима иконостаса наазиа се икона Баговести — јужно 
крио вери, ова, веичине 24 цм × 71 цм, икона Богороице, са чије је 
горње стране Св. јеванђеист Матеј, неправини ова, веичине 24 цм × 
27 цм, са чије оње стране је Св. јеванђеист Лука, неправини ова, веи-
чине 23 цм × 24,5 цм, а на врху се наази меаон Неремано око. Укупна 
веичина јужног криа вери јесте 47 цм × 197,2 цм. Северно крио ве-
ри, Св. арханге Гаврио, веичина 25 цм × 71 цм, са чије горње стране је 
Св. јеванђеист Јован, неправини ова, веичине 25 цм × 27 цм, а са оње 
стране Св. јеванђеист Марко, неправини ова, веичине 23,4 цм × 25,5 цм. 
Укупна веичина царских вери је 44 цм × 175 цм. 

Са еве стране царских вери иа је престона икона Богороице са Хри-
стом, веичине 70,5 цм × 96,5 цм, а са есне стране престона икона Госпоа 
Исуса Христа, веичине 70 цм × 95,5 цм. 

На северним верима иа је икона Св. архангеа Михаиа, веичине 
82,9 цм × 161,5 цм, која је карактеристична по томе што Св. Арханге Ми-
хаио у војничком окопу, са мачем у есној руци и теразијама у евој, стоји 
на умирућем човеку, који носи турски туран. Из уста човека (који изгеа 
као Турчин) изази уша, а емон је хвата. Изна Св. Архангеа Михаиа је 
Свевиеће око у троугу. 

На јужним верима наазиа се икона Св. Архиђакона Стефана, веи-
чине 78,1 цм × 159,5 цм. Св. архиђакон Стефан приказан је као мађи чо-
век, у ђаконској оежи, у есној руци му је Јеванђее, а у евој руци ржи 
трикирије. Изна ових икона наазие су се још 26 иконе поређане у ва реа. 
У првом реу ие су иконе Христових и Богороичиних празника, прииж-
них имензија 38 цм × 48 cm, и то: Рођење Христово, Сретење, Богојавење, 
Преоражење, Уазак Христа у Јерусаим (Цвети), Нерукотоворени ораз, 
Васкрсење, Вазнесење, Света Тројица, Рођење Богороице, Вавеење, Баго-
вести и Успење Пресвете Богороице. У ругом реу наазиа се јена икона 
Госпоа Исуса Христа и иконе ванаест апостоа, приижних имензија 38 
цм × 57 цм, и то: Св. апосто Паве, Св. апосто Анреј, Св. апосто Лука, 
Св. апосто Јован, Св. апосто Марко, Св. апосто Фиип, Св. апосто Матеј, 
Св. апосто Јаков, Св. апосто Варнава, Св. апосто Петар, Св. апосто Тома 
и Св. апосто Симон. На врху иконостаса наазио се крст са Распећем Хри-
стовим, веичине 96 цм × 109 цм, поре кога су се на пресицама наазие 
иконе Богороице, веичине 23,5 цм × 32,5 цм, и Св. Јована Богосова, веи-
чине 22 цм × 29,5 цм. Овај иконостас је саа растурен, а све иконе наазе се 
у Београу, на рестаурацији.

105 Исто. 
106 Исто. 
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Да је првоитни иконостас у старијој цркви ио шири, указује постојање 
још ве иконе, веичине 70 цм × 96 цм, које су ие ео овог иконостаса. 
То упућује а је и отар претхоне цркве (из 1832) ио већих имензија, 
маа нема поатака коика је иа та претхона црква. Иконе Св. Јована 
Крститеа и Св. Никое са тог иконостаса анас су поставене на певница-
ма у Цркви Св. Вазнесења Госпоњег у Нересници.

Нови иконостас поставен је у Цркви Св. Вазнесења Госпоњег у Куче-
ву марта 2010. Рам иконостаса је израђен о храстовог рвета са огатим 
украсима у уорезу. Рађен је по јеинственом нацрту уоресца Звоними-
ра Стевића из Касиоа, који је и израио иконостас. Иконостас је широк 
5,1 м, а висок 4,6 м. 

Иконе на иконостасу рађене су на аскама о меијапана, у византијском 
стиу, са позатом позаине истићима 22,5 карата. Раио их је Станоје 
Богићевић, зограф из Јагоине. Иконостас је рађен у скау са канонима 
цркве за израу иконостаса. На царским верима наази се икона Баго-
вести — јужно крио вери Богороица, веичине 25 цм × 88 цм, северно 
крио вери Арханге Гаврио, веичине 25 цм × 88 цм, а изна царских 
вери је икона Вазнесења Госпоњег, веичине 123 цм × 70 цм, јер је црква 
посвећена овом празнику. С есне стране наази се престона икона Госпоа 
Исуса Христа, веичине 52 цм × 132 цм, а са еве — престона икона Пресвете 
Богороице са Христом, веичине 52 цм × 132 цм. На северним ђаконским 
верима је икона Св. Архангеа Михаиа, веичине 45 цм × 92 цм, о које се 
наази икона Св. Никое, веичине 40 х 124 цм. На јужним ђаконским ве-
рима је икона Св. првомуч. и архиђ. Стефана, веичине 45 цм × 92 цм, а о 
ње је икона Св. Јована Крститеа, веичине 40 цм × 124 цм. 

Изна овог реа икона, у истој равни са центраном иконом Вазнесења 
Госпоњег, наазе се на северној страни иконе Светих апостоа, веичине 37 
цм × 33 цм, и то: Марка, Матеја и Петра, а са руге стране су иконе Светих 
апостоа: Пава, Јована и Луке, исте веичине. На врху иконостаса наази 
се крст са Распећем Христовим, висине 80 цм, поре кога се на пресицама, 
поре крста, наазе иконе Богороице и Св. Јована Богосова.

Иконостас је осветио епископ пожаревачко-раничевски Игнатије на Вас-
крсни понееак 5. априа 2010.

Певнице су у цркви шестостране (тзв. грчке певнице). У огатом уоре-
зу о храстовине израио их је Петар Фииповић из Жаара, 2004. гоине. 

Парохијски дом

Стари парохијски ом у Кучеву саграђен је 1925. гоине. Он се наазио на 
северној страни црквене порте, крај саме ограе поре саашње зграе Мес-
не зајенице Кучево, која је некаа сужиа и као шкоска зграа. У њему су 
постојаа ва свештеничка стана. Срушен је 2003. гоине, јер је ио у веома 
ошем стању и практично неупотреив. 
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Пројекат за изгрању новог парохијског ома ураио је ип. грађ. инж. Ра-
осав Прокић из Крагујевца, 1991. гоине. С агосовом Његовог преосве-
штенства епископа раничевског Саве почеа је изграња новог парохијског 
ома. На црквеном пацу површине 51 а 67 м², имензије парохијског ома 
су 21,44 м × 12,3 м, површина призема је 192,44 м², првог спрата 200 м², а 
поткрова 97,2 m². У призему се наази веика црквена саа, кухиња, три 
канцеарије и ва мокра чвора. На првом спрату су ва свештеничка стана, 
а у поткрову има простора за још јеан стан.

Приземе је озиано 1995, урађена је етонска поча и поставена 
стоарија. Први спрат је саграђен током 1996, поткрове 1997, а зграа је кро-
вом покривена 1998. гоине. Епископ пожаревачко- раничевски Игнатије на 
празник Св. пророка Јеремије и Нееу мироносница — 14. маја 2000. осве-
тио је црквену сау, а 24. октора 2002. свештеничке станове на првом спрату. 
Парно грејање увеено је у свештеничке станове и канцеарије у јесен 2003. 
гоине. Споашња фасаа са изоацијом урађена је 2004. гоине. Сви раови 
су завршени највећим еом захваујући оровоним приозима верника.

Током 2004. гоине свештеничка канцеарија II пароха кучевачког опре-
мена је новим поицама за књиге, које је направио Прераг Дража Пантић, 
уз веико заагање Неојше Јанковића. У овој канцеарији смештене су 
књиге за читање, које је Црквена општина посеоваа, а уожен је значајан 
тру а се нааве и нове књиге. На овај начин оформена је црквена ии-
отека, из које верници могу а позајме књиге на читање. У ииотеци се 
чувају и старе огосужене књиге. 

Закључак

На територији кучевачких парохија током срењег века, постојао је не-
коико манастира и стара кучевачка црква на месту званом Сеиште, крај 
реке Посушац. Ове светиње су током турске ваавине порушене. 

Претхона црква Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву саграђена је у време 
кнеза Миоша Ореновића, 1832. гоине. У јаком земотресу, који се есио 
1893. гоине, камени зиови цркве су веома испуцаи, па је су је стручњаци 
прогасии за скону пау, те је о 1898. гоине порушена. Таа је започета 
изграња нове, саашње цркве, која је овршена и освећена о митропоита 
Димитрија 1910. гоине. 

Црква је направена у византијском стиу, крстоико са оминирајућом 
купоом у центру грађевине. Унутрашњи зиови ии су еом прекриве-
ни живописом, који је зог ваге оштећен. Гоине 2010. почеи су раови на 
новом живопису. У цркви је ио поставен стари иконостас из претхоне 
цркве, израђен 1832. гоине. Тај иконостас је временом оста пропао, тако 
а је израђен и поставен нови, који је епископ пожаревачко-раничевски 
Игнатије осветио 5. априа 2010.

Црква Св. Вазнесења Госпоњег у Кучеву о 1958. гоине иа је саор-
ни храм намесништва Звишког, Браничевске епархије. На Светој Литургији 
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саирао се у овај храм верни наро из некоико парохија: кучевачке, нерес-
ничке, шевичке, воујске, уочке, раеначке. Данас у цркви Св. Вазнесења 
Госпоњег у Кучеву суже војица свештеника, који припаају намесништву 
веикограиштанском са сеиштем у Веиком Граишту. Црквене приике 
мењае су се током стогоишње историје, а црква и анас свеочи о право-
савном исповеању вере нароа овога краја у Спаситеа — Госпоа Исуса 
Христа. Из неее у нееу ове се саира верни наро на Литургији, што 
показује опреееност за живот у зајеници са Богом и веру у оазак Цар-
ства Божјег, коме неће ити краја.
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The Church of the Holy Ascension of the Lord in Kučevo

In the course of Middle Ages, on the territory of parishes of Kučevo, there were 
several monasteries and an old church in the place called Selište, near the river 

Posušac. During the reign of the Turks these sanctuaries were pulled down. 
Previous church of the Holy Ascension of the Lord in Kučevo was built during 

the reign of the Duke Miloš Obrenović in 1832. In the strong earthquake which 
happened in 1893, the stone walls of the church cracked so much that the experts 
proclaimed it to be inclined to fall, hence by the year of 1898 it was pulled down. 
During that period the building of the new, current church started, and it it was 
accomplished and consecrated by the Mitropolitan Dimitrije in 1910. 

The church was built in the byzantine style, cross-shaped with the dominat-
ing dome in the middle. The interior walls were partially covered by icons, which 
were damaged by the damp. In the year of 2010 works on the icons started. An 
iconostasis which was built in 1832 from the previ ous (old) church was placed 
there. The iconostasis decayed in time, so the new one was built and placed in-
side the church and it was consecrated by the Bishop of Požarevac and Braničevo, 
Ignatius, on April 5th, 2010. 

Up to 1958 The Church of the Holy Ascension of the Lord in Kučevo was the 
cathedral church of regency of Zvižd, diocese of Braničevo. People from several 
parishes gathered in this temple on the Holy Liturgy: from Kučevo, Neresnica, 
Ševica, Voluja, Duboka, Radenka. At present there are two priests that serve the 
Holy Liturgy in this church. They both belong to regency of Veliko Gradište. In 
the course of centerian history, the eccle siastical events have been changing and 
even today the church testifies of the orthodox creed of people of this part of Ser-
bia in the Savior — Lord Je sus Christ. Every Sunday on the Holy Liturgy people 
gather in the church, showing determination to live in the Community with the 
Lord and belief in the coming of the never-ending Kingdom of the Lord.

Key words: Kučevo, Zvižd, liturgical community, parish.
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