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Уводна реч
уз први рој нове серије

часописа Саорнос – еоошки оишњак

Након ваесет свезака часописа Саорнос, коико смо у периоу 
о 1995. о 2007. гоине, успеи а понуимо уави и интересовању 

читаца, о проше гоине промењени су изге и саржина гасиа 
Епархије раничевске.

Осим изавања весника, који је формом и стиом иректно намење-
но верном нароу Цркве Божије у Браничеву (епархијска Саорнос), 
наставии смо са креирањем препознативе визије јеног часописа 
огосовског карактера, упућеног свима који знају а је огосовствовање 
ви сужења Цркви, оговоран заатак, сужа која се „са напором“ из-
вршава. У ту сврху настао је часопис који ржите у рукама, Саорнос 

– еоошки оишњак. Ци нам је, аке, а се огашавамо јеном гоишње, 
у виу зорника огосовског карактера, који и пратио траицију старе 
Саорноси, пројавене иејом а провокативно еује на свест огосова, 
аи и историчара, фиозофа, ругих научника, отварајући питања која 
никога не оставају равноушним. Они наши читаоци који су пратии 
тематске свеске нашег часописа, посвећене проематикама као што су, 
на пример, Симоизам и реаизам, Ехарисија и Царсо Божије, 
Аососко рејемсо и суже у Црки, Онооија и еика и, свакако, 
Ф. М. осојески, Црка и се, разумеће наше намере а истраживаче 
широких научних сфера не само из Срије, позовемо на изазовни ијаог 
и зајенички вхо у „истинску мистагогију теоогије“ (синтагма Светог 
Максима Исповеника).

Саорност је истинска јеино ако превазиази све аријере 
прироних атости: иоошке, национане, историјске, социо-поитичке, 
конфесионане… И наша Саорнос – еоошки оишњак, креће са 
сичних позиција. Овај рој, аи и свеске које су већ у припреми, жее а 
покрену тоико потреан унутарцрквени разговор, као и конструктивни 
ијаог огосова са посеницима науке са наших простора и из ругих 
среина, ван Срије и ван сфере уховне јурисикције Правосавне српске 
Цркве. Сараници у часопису и чанови реакције (научни раници из 
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Срије и ругих земаа нашег региона), као и саржина самих стуија 
које ојавујемо на разичитим језицима, треа, аке, а пројаве основну 
иеју часописа, иеју саирања у труу и повигу, раи превазиажења 
еења, еое, парцијаности знања и живота, опет у циу потврђивања 
саорноси као есхатоошког кваитета Цркве и истинских ичности.

Наамо се а ћемо овим приступом заинтересовати разичите сојеве 
читааца и преставника науке и постаћи их а опринесу развоју 
кутуре научне комуникације ко нас. Евентуане разике у ставовима 
наших сараника треа сагеати у контексту аег постицаја свага 
корисног научног ијаога, који мора изаћи из сфера сумњиве и стерине 
апоогетске поемике и узићи се на ниво оговорног анаитичког ра-
зматрања и процењивања ставова ругих и ругачијих.

На крају, свеочећи у име читаве реакције а је примарни ци 
Саорноси потвра наше вере у то а се огосовски и, уопште, напори 
свих сфера науке, осмишавају и потврђују итургијом, зајеничарењем, 
позивамо све читаоце и оготражитее на зајеничарење у Саорноси, 
раи ууће оећане саорности твари, возгавене у човеку, са Оцем, 
кроз Сина у зајеници Светога уха.

ђакон Зако Маић
оперативни уреник


