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�р ли на је ог ње на и чу де сна ствар, 
у ста њу да рас пи ри жар љу ба-
ви бо жан ске и да сву ду шу пре-

ра ди у огањ; она је та ко ђе у ста њу да 
окри ла ти ум и да га са зе мље уз не се на 
не бо, и да це лог чо ве ка на чи ни бо гом 
по бла го да ти.” Овим ре чи ма Пре по доб-
ни Ни ки та Сти тат за по чи ње жи ти је свог 
ду хов ног учи те ља Си ме о на Но вог Бо го-
сло ва, а оне се и на ма учи ни ше нај при-
клад ни јим за по че так овог обра ћа ња ва-
ма – по што ва ни чи та о ци. Ука зи ва ти на 
је ван ђел ске вр ли не и под сти ца ти љу де 
на њих у ова вре ме на, ка да се оне од 
ве ћи не на ших са вре ме ни ка по ти ску ју у 
стра ну, па чак и из ла жу под сме ху, док се 
по рок и грех ис ти чу као до бар при мер 
– те жак је за да так ко ји је пре у зе ло хи-
лан дар ско брат ство кроз сво ју из да вач ку 
де лат ност. На пр ви по глед, хри шћан ски 
жи вот је у пот пу ној су прот но сти са по-
рет ком ово га све та. Али бо го на дах ну те 
књи ге на ста ле у кри лу Цр кве Хри сто ве 
и од Цр кве при хва ће не и по твр ђе не от-
кри ва ју нам исти ну: Го спод Хри стос, Бог, 
по став ши чо век, сво јим жи во том ме ђу 
љу ди ма оства рио је до са вр шен ства све 
вр ли не и на тај на чин омо гу ћио сва ком 
чо ве ку да, по ме ри сво је рев но сти, мо-
же да учи ни исто.

Чи та ју ћи по у ке древ них ду хо но сних 
ота ца Цр кве, као и њи хо ва чу де сна жи-
ти ја, схва та мо ка кве је бо жан ске ви си не 
људ ска при ро да, бу ду ћи да је ство ре на 
бо го ли ком, ка дра да до стиг не. Са дру ге 
стра не, са вре ме ни оци, као и они ко ји 
су жи ве ли не та ко дав но, ко ји су до бро 
спо зна ли све сла бо сти и ду хов ну ма ло-
ду шност на ших по ко ле ња, от кри ва ју нам 
да је и по ред све га то га и на ма мо гу ће 
ви ну ти се у по ме ну те ви си не на кри ли ма 
сми ре ња и тр пље ња – вр ли на ма ко је су, 

чи ни нам се, на су шне са вре ме ном чо ве-
ку. Ра ди то га је, од са мог по чет ка, од ли ка 
хи лан дар ског из да ва штва би ла под јед-
на ка за сту пље ност де ла ота ца и учи те ља 
Цр кве пр вих ве ко ва као и бо го сло ва и 
ду хо но сних ста ра ца но ви јег до ба, ка ко 
би се, по угле ду на је ван ђел ског до ма-
ћи на (Мт. 13, 52), из ри зни це ду хов не 
ре чи из не ло и но во и ста ро.

Узда ју ћи се у мо ли тве свих пре по-
доб них и бо го но сних ота ца ко ји про-
си ја ше по стом и мо ли твом на Атон ској 
го ри, као и у мо ли тве бла же но по чив ших 
ота ца Ни ка но ра и игу ма на Мој си ја – 
за вре ме чи јег се ду хов ног ру ко во ђе ња 
на шом оби те љи об но ви ла и умно жи ла 
из да вач ка де лат ност Све тог ма на сти ра 
Хи лан да ра – са не сма ње ном рев но шћу 
на ста вља мо овај ду ше ко ри сни под виг.

Бла го си ља ју ћи ва ше уз ра ста ње у 
Хри сту, у спа со но сним вр ли на ма ко је 
нас Ње му при бли жа ва ју ис трај ним сле-
до ва њем,  хра бри мо вас ре чи ма Пре по-
доб ног Јо ва на Ле ствич ни ка: „Пе њи те се, 
пе њи те, бра ћо! Хра бро по ста вљај те ле-
стве у ср це сво је, слу ша ју ћи оно га ко ји 
је го во рио: Хо ди те, поп ни мо се на го ру 
Го спод њу и у дом Бо га на ше га (Ис. 2, 3), 
ко ји уса вр ша ва но ге на ше да бу ду као 
у је ле на, и ко ји сто ји на ви си на ма (Пс. 
17, 34), да би смо по ста ли по бед ни ци на 
ста зи Ње го вој!”

У Хи лан да ру
На дан 
Пре по доб ног Ха ри то на Ис по вед ни ка
28. сеп тем бра 2011. г. Го спод ње

Игу ман Све те цар ске ла вре Хи лан да ра
Ар хи ман дрит Ме то ди је

Са сво јим у Хри сту брат ством
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П ре о бра зив ши се на го ри Та вор, 
Го спод нам је кроз ко пре ну те ла 
по ка зао си лу сво га Бо жан ства. 

„И пре о бра зи се пред њи ма, и за си ја се 
ли це ње го во као сун це, а ха љи не ње го-
ве по ста до ше би је ле као свје тлост” (Мт. 
17, 2). Ти ме нам је об ја шње но да је Хри-
стос узео те ло људ ско ка ко би у ње га усе-
лио сву пу но ћу Бо жан ства: „Јер у Ње му 
оби та ва сва пу но ћа Бо жан ства тје ле сно” 
(Кол 2, 9). Учи нио је то да би смо се и ми 
мо гли ис пу ни ти бо жан ском пу но ћом.

За си јав ши на Та во ру, Го спод нам на-
ја вљу је са ка квим је та јан стве ним на у-
мом ство ре на људ ска при ро да. А сми сао 
та вор ског пред зна ка је до кра ја раз от-
кри вен ваз не се њем Го спод њим, ка да је 
сва при ро да људ ска, укљу чу ју ћи и те ло, 
уз диг ну та из над свих Бо жи јих ство ре ња, 
по врх хе ру ви ма и се ра фи ма, и уве де-
на у та јин стве ни жи вот Све те Тро ји це.

Оци Цр кве ка жу да се све тлост Бо-
жан ства не мо же ни са чим упо ре ди ти. 
Ме ђу тим, да би до ча рао ње но бли ста ње 
они ма ко ји га ни су ис ку си ли, еван ђе лист 
на во ди по ре ђе ње са Сун цем и ње го вом 
све тло шћу, или са бе ли ном сне га (Мк. 
9, 3). Све ти про рок Да вид, ипак, ка же: 
„Опе ри ме, и би ћу бе љи од сне га” (Пс. 
50, 9). Псал мо по јац је до жи вео, да кле, 
да по сто ји не што бе ље и од нај бе љег на 
зе мљи, од сне га. То је не из мер ни раз-
мак ко ји по сто ји из ме ђу ство ре ног и не-
ство ре ног. Раз мак не из мер ни, али не и 
не пре мо сти ви. Јер, упра во је Го спод на 
Та во ру по ка зао да ство ре на људ ска при-
ро да, иако не при ча сна Бо жи јој при ро ди, 
мо же да оп шти са не ство ре ним бо жан-
ским си ла ма, да се на тај на чин пре о-
бра жа ва и бо го у по до бљу је.

Са мо про све тље ни људ ски умо ви по-
и ма ју раз ме ре ра сто ја ња из ме ђу ство-
ре ног и не ство ре ног. Да су сви ство ре ни 

све то ви, ви дљи ви и не ви дљи ви, тек кап 
Бо жи је не ис црп не тво рач ке мо ћи. За-
то са мо они у пу но ти и бол но осе ћа ју 
да овај свет ни је на ша отаџ би на. Да су 
сви љу ди де ца Оца не бе ско га. „Ду ша је 
од љу ба ви Бо жи је поста ла на јед ном као 
без ум на. Се дим, ћу тим, и не же лим да 
го во рим. Као без ум на, ду ша гле да на 
свет, и не же ли га, чак га и не ви ди. И 
љу ди не зна ју да она са гле да ва во ље ног 
Го спо да, и да свет оста је не где по за ди, 
за бо ра вљен, и ду ша не ће да ми сли на 
ње га, јер у ње му не ма пра ве ра до сти” 
(Ста рац Си лу ан, 403).

Пре ко сво јих про све тље них ота ца 
Хи лан дар је сто ле ћи ма био бо го про све-
тље ни ум ко ји је Ср бе бу дио из те шког 
сна за до во ља ва ња би ло чи ме ма њим од 
Бо га. Да нас, ка да су ње го ве сна ге оскуд-
не и скром не, он то на ста вља да чи ни 
ре чи ма ве ли ких све ти ла Цр кве, и у но-
вој би бли о те ци „Та вор”.

Мо ли тва ма свих срп ских све ти те ља 
и про све ти те ља, и све то гор ских све ти-
ла, не ка би Го спод бла го сло вио овај наш 
скром ни труд.

† Ар хи ман дрит Мој си је, 
Игу ман Све тог ма на сти ра Хи лан да ра, 

са бра ти јом у Хри сту

Библиотека Тавор
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Све ти ма на стир Хи лан дар, цар-
ска ла вра срп ска на Све тој Го ри 
Атон ској, ис точ ник је и спо ме-

ник срп ске сред њо ве ков не кул ту ре и 
др жа во твор ног по ле та, и, из над све га, 
од свог осни ва ња до да нас, све ште но 
ме сто про сла вља ња Тро јич ног Бо га. 
По ко ле ња срп ског на ро да да ва ла су 
сво је си но ве у хи лан дар ско брат ство 
да уз ра ста ју по ме ри Хри сто вој и да 
сво јим под ви гом ис пу ња ва ју ста но ве 
Не бе ско га Ца ра.

Под стак ну ти не у га слом љу ба вљу 
пре ма отаџ би ни, хи лан дар ски мо на-
си устро ји ли су За ду жби ну Све тог ма-
на сти ра Хи лан да ра. 

Пр ви од за да та ка у ко јем За ду жби-
на вер но слу жи свом осни ва чу и сво-
ме ро ду јесте об но ва Хи лан да ра од 
ра зор ног по жа ра. Тај по ду хват по-
све ћен је по ко ле њи ма ко ја до ла зе за 
на ма, али об на вља и наш дух и на шу 
бо го ли кост.  

Бо го ли ко об на вља ње са вре ме ног 
чо ве ка је у цен тру па жње и ри зни це 
пи са не ре чи ко ју јав но сти пред ста-
вља За ду жби на. Ре чи ма на шег ду хов-
ног оца ар хи ман дри та Мој си ја, бла-
же но по чив шег хи лан дар ског игу ма на 
и уте ме љи ва ча За ду жби не, ово из да-
ва штво омо гу ћу је да „Хи лан дар кроз 
сво ју отаџ бин ску За ду жби ну на ста ви 
сво је при су ство у ду хов ном и кул тур-
ном про сто ру ма ти це, не пре ки ну тим 
пи са ним тра гом, за по че тим де лом и 
сло вом Све тог Са ве Срп ског”. 

Сле ду ју ћи пре по доб ним хи лан дар-
ским оци ма све до уте ме љи ва ча на ше 
све ште не оби те љи, по тру ди ће мо се, 
кроз не ко ли ко би бли о те ка и све у ку-
пан рад За ду жби не Све тог ма на сти ра 
Хи лан да ра, да ис пу ни мо отач ки и пре-
дањ ски за вет.

Игу ман Све тог ма на сти ра Хи лан да ра
Ар хи ман дрит Ме то ди је

Са сво јим у Хри сту брат ством

СВЕТОГОРСКА БИБЛИОТЕКА

Архимандрит Јоаникије Коцонис
Старечник – изреке светогорских 
стараца 416 стр.

ИЗДАЊА ЗАДУЖБИНЕ 
СВЕТОГ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА
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Јеромонах Григорије Светогорац
Исус Христос: беседе изговорене 
на радију 144 стр.

Старац Јосиф Исихаста
Изложење монашког опита 
314 стр.

Јеромонах Григорије Светогорац
Пресвета Богородица: беседе 
изговорене на радију 168 стр.

Монах Јосиф Дионисијатски
Старац Аресеније Спилеот 
154 стр.
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Монах Јосиф Дионисијатски
Јеромонах Харалампије 
Дионисијатски: простосрдачни 
учитељ умне молитве 234 стр.

МАЛА СВЕТОГОРСКА 
БИБЛИОТЕКА

Архимандрит Георгије Капсанис
Обожење: циљ човековог живота 
77 стр.

Архимандрит Георгије Капсанис
Крст Христов и његов значај 
у нашем животу; Искуства 
благодати Божије 89 стр.
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Јеромонах Филотеј Григоријатски
Борба у Христу у време 
апостасије нашег доба 85 стр.

БИБЛИОТЕКА ЛЕСТВИЦА

Свети Игњатије Брјанчанинов
Принос савременом монаштву 
339 стр.

Јеромонах Димитрије Григоријатски
Монашка схима: равноанђелски 
живот – значај свете тајне 
монашке схиме по светим 
оцима 115 стр.

Свети Игњатије Брјанчанинов
Аскетски огледи, 2. део
273 стр.
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Свети Игњатије Брјанчанинов
Аскетски огледи, 1. део
306 стр.

СВЕТООТАЧКА БИБЛИОТЕКА

Свети Јован Златоусти
Беседе о покајању 
149 стр.

Свети Игњатије Брјанчанинов
Аскетски огледи, 3. део
411 стр.

Свети Јован Златоусти
Изабране беседе на псалме
138 стр.
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Свети Јован Златоусти
Празничне беседе 
250 стр.

Светоотачке поуке на дане 
Страсне седмице: зборник 
црквено-поучних читања 
у дане Страсне седмице
296 стр.

Дела древних отаца подвижника 
Са коментарима А. И. Сидорова
512 стр. 
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БИБЛИОТЕКА
САВРЕМЕНО БОГОСЛОВЉЕ

Протојереј Георгије Флоровски
Богословске студије 294 стр.

Протојереј Јован Мајендорф
Свети Григорије Палама 
и исихастичка духовност
232 стр.

Протопрезвитер Јован Романидис
Светоотачко богословље 184 стр.

Свети цар Константин 
и Милански едикт 313. године
504 стр.
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Епископ Јован (Пурић)
Еколошке теме 152 стр.

БИБЛИОТЕКА 
СРПСКА МИСАО

Тадија П. Костић
На туђем послу 302 стр.

Владимир Велмар-Јанковић
Огледи о књижевности и 
националном духу; Играчи на жици 
(незавршени роман) 426 стр.
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Владимир Вујић
Спутана и ослобођена 
мисао – огледи 
274 стр.

ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Алексеј Богићевић, 
Хиландарски монаси 
у управи Српске цркве 
147 стр.

Милутин Деврња
Земља преварена – огледи 
о књижевности и култури 
495 стр.

Обнова Хиландара, 
6 година након пожара 
(каталог изложбе)
(САНУ, Задужбина Хиландара) 
136 стр.
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Александар Ј. Накаламић, 
Небојша Р. Марковић
Опште виноградарство 
(Пољопривредни факултет, 
Задужбина Хиландара) 400 стр.

Александар Пападијамандис
Божићне приче 
136 стр.

Небојша Р. Марковић
Технологија гајења 
винове лозе 
(Пољопривредни факултет, 
Задужбина Хиландара) 440 стр.

Александар Пападијамандис
Васкршње приче 
200 стр.
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Тодор Митровић
Основе живописања: приручник 
(Висока школа СПЦ за уметности и 
консервацију, Задужбина Хиландара) 
296 стр.

ИЗДАЊА У САРАДЊИ СА 
ДРУШТВОМ ПРИЈАТЕЉА 
СВЕТЕ ГОРЕ АТОНСКЕ

Панајотис Христу
Света Гора Атонска: историја, 
живот, блага 360 стр.

Свештеномученик 
Иларион (Тројицки)
ОД АКАДЕМИЈЕ ДО АТОСА 
(По Истоку и Западу 
– Путне скице) 200 стр.

Архимандрит Херувим
Из Богородичиног врта – 
носталгичне успомене 240 стр.
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Шеста казивања 
о Светој Гори 
312 стр.

Осма казивања 
о Светој Гори 
392 стр.

Седма казивања 
о Светој Гори 
320 стр.
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ИЗДАЊА 
МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА
Библиотека Хиландарски преводи и 
путокази
1. Свети Теофан Затворник, 

Мисли за сваки дан у години
2. Поуке аве Доротеја
3. Свети Петар Дамаскин, 

Подсетник пустињског трезвоумља
4. Јеромонах Антоније Светогорац, Атонски 

подвижници деветнаестог века
5. Свети Јован Лествичник, Лествица
6. Павле Евдокимов, „Луда” љубав Божија
7. Иван Шмељов, Борис Зајцев, Стари Валаам
8. Православље као правоживље
9. Свети Григорије Ниски, Свети Јован 

Златоуст, Свети Григорије Богослов, Свети 
Атанасије Велики, Красота девствености

10. Ава Варсануфије и Јован Пророк, 
Духовно руковођење

11. Архимандрит Софроније, Старац Силуан
12. Протопрезвитер Јован Мајендорф, 

Христос у источно-хришћанској мисли
13. Архимандрит Јеротеј Влахос, 

Вече у пустињи Свете Горе
14. Николај Левитски, 

Свети Саровски старац Серафим
15. Архимандрит Софроније, О молитви
16. Сила се Божија у немоћи показује
17. Архимандрит Јустин Поповић, 

Православна црква и екуменизам
18. Протопрезвитер Михаил Кардамакис, 

Православна духовност
19. Павле Евдокимов, Христос у руској мисли
20. Архимандрит Софроније, 

Видети Бога као што јесте
21. Добротољубље, I том
22. Материк
23. Епископ Калистос Вер, Православни пут
24. Разговори страника са духовним оцем
25. Обитавање безграничног у срцу
26. Протојереј Георгије Флоровски, 

Источни оци IV века
27. Борис Зајцев, Павле Рак, Светогорске стазе
28. Протојереј Георгије Флоровски, 

Источни оци V–VIII века
29. Добротољубље, II том
30. Преображеновић Нагрен, Сазревање душе
31. Свети Василије Велики, 

Трагом јеванђелског подвига
32. Епископ Атанасије Јевтић, Бог отаца наших
33. Леонид  Успенски, Теологија иконе
34. Ала Селаври, Свети Јован Кронштатски 

– духовни отац Русије
35. Узвишеност свештенослужења
36. Добротољубље,  III том

37. Свети Василије Велики, Беседе
38. Свети Јован Кронштатски, 

Мој живот у Христу I
39. Стилијанос Пападопулос, Старац Јаков
40. Протојереј Александар Шмеман, 

Евхаристија
41. Отац Јован Журавски, Тајна 

царства Божијег
42. Владимир Лоски, Огледи о мистичном 

богословљу Источне цркве
43. Добротољубље, IV том
44. Протојереј Александар Шмеман, 

За живот света
45. Евергетинос (Врлинослов)
46. Балкански Златоуст
47. Јеромонах Исаак, 

Житије старца Пајсија Светогорца
48. Владимир Лоски, Боговиђење
49. Добротољубље, V том
50. Богоносни Христослов
51. Протојереј Александар Шмеман, 

Водом и Духом
52. Георгије Крусталакис, Старац Порфирије
53. Изреке стараца
54. Георгије Манзаридис, 

Православни духовни живот
55. Митрополит Црногорско-Приморски 

Амфилохије, Светлост Христова 
просвећује све

56. Епископ Јован (Пурић), 
Тајна о Пресветој Богородици

57. Божанствена литургија светог Јована 
Златоуста, увод, напомене, тумачење

Посебна издања
– Хиландарски молитвеник
– Јеромонах Доситеј (Радивојевић),

Име Божије у руској теологији XX века 
(Издање и на грчком језику)

– Ἰωσήφ Μ. Δ., Μοναχός Γεώργιος Βίτκοβιτς
Јосиф М. Д. Монах Георгије Витковић 
(Издање на грчком језику)

Библиотека Тавор
1. Архимандрит Софроније, 

Подвиг богопознања 
– писма са Атона Д. Балфуру

2. Архимандрит Софроније, 
Рођење за царство непоколебиво

3. Архимандрит Захарија (Захару), 
Христос – пут нашег живота – 
Богословље старца Софронија

4. Јеромонах Дамаскин, Отац Серафим 
Роуз – житије и дело, Први део

5. Јеромонах Дамаскин, Отац Серафим 
Роуз – житије и дело,  Други део

6. Архимандрит Софроније, 
Духовне беседе
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7. Архимандрит Софроније, 
Духовне беседе, књига друга

8. Ђакон др Милорад М. Лазић, 
Српска естетика аскетизма (1375–1459)

9.  Ὅσίου Ἰουστῖνου Πόποβιτς, 
Φιλοσοφικοί κρημνοί (Др. Јустин 
Сп. Поповић, Философске урвине, 
издање на грчком језику)

10. Јеромонах Дамаскин, Отац Серафим 
Роуз – житије и дело, Трећи део

ИЗДАЊА ЗАДУЖБИНЕ 
СВЕТОГ МАНАСТИРА 
ХИЛАНДАРА
Светоотачка библиотека
1. Свети Јован Златоусти, Беседе о покајању
2. Свети Јован Златоусти, Изабране беседе 

на псалме
3. Свети Јован Златоусти, Празничне беседе
4. Светоотачке поуке на дане Страсне 

седмице: зборник црквено-поучних 
читања у дане Страсне седмице

5. Дела древних отаца подвижника – 
са коментарима А. И. Сидорова

Светогорска библиотека
1. Архимандрит Јоаникије Коцонис, 

Старечник – изреке светогорских стараца
2. Јеромонах Григорије Светогорац, Исус 

Христос: беседе изговорене на радију
3. Јеромонах Григорије Светогорац, Пресвета 

Богородица: беседе изговорене на радију
4. Старац Јосиф Исихаста, 

Изложење монашког опита 
5. Монах Јосиф Дионисијатски, 

Старац Аресеније Спилеот
6. Монах Јосиф Дионисијатски, 

Јеромонах Харалампије Дионисијатски: 
простосрдачни учитељ умне молитве

Мала светогорска библиотека
1. Архимандрит Георгије Капсанис

Обожење: циљ човековог живота 
2. Архимандрит Георгије Капсанис, Крст 

Христов и његов значај у нашем 
животу; Искуства благодати Божије

3. Јеромонах Филотеј Григоријатски, Борба 
у Христу у време апостасије нашег доба

4. Јеромонах Димитрије Григоријатски, 
Монашка схима: равноанђелски 
живот – значај свете тајне монашке 
схиме по светим оцима

Библиотека Лествица
1. Свети Игњатије Брјанчанинов, 

Принос савременом монаштву 

2. Свети Игњатије Брјанчанинов,  
Аскетски огледи, 1. део

3. Свети Игњатије Брјанчанинов, 
Аскетски огледи, 2. део

4. Свети Игњатије Брјанчанинов, 
Аскетски огледи, 3. део

Библиотека Савремено богословље
1. Протопрезвитер Јован Романидис, 

Светоотачко богословље
2. Протојереј Георгије Флоровски, 

Богословске студије
3. Протојереј Јован Мајендорф, 

Свети Григорије Палама 
и исихастичка духовност

4. Свети цар Константин и 
Милански едикт 313. године

5. Епископ Јован (Пурић), Еколошке теме

Библиотека Српска мисао
1. Тадија П. Костић, На туђем послу
2. Владимир Велмар-Јанковић, Огледи 

о књижевности и нацио налном духу; 
Играчи на жици (незавршени роман)

3. Владимир Вујић, Спутана и 
ослобођена мисао – огледи

4. Милутин Деврња, Земља преварена – 
огледи о књижевности и култури

Посебна издања
1. Алексеј Богићевић, Хиландарски 

монаси у управи Српске цркве
2. Александар Ј. Накаламић, Небојша Р. 

Марковић, Опште виноградарство 
3. Обнова Хиландара, 6 година након 

пожара (каталог изложбе)
4. Александар Пападијамандис, 

Божићне приче
4. Александар Пападијамандис, 

Васкршње приче
5. Небојша Р. Марковић, 

Технологија гајења винове лозе
6. Тодор Митровић, Основе живописања: 

приручник
7. Свештеномученик Иларион (Тројицки), 

ОД АКАДЕМИЈЕ ДО АТОСА (По Истоку 
и Западу – Путне скице)

Издања у сарадњи са Друштвом 
пријатеља Свете Горе Атонске
1. Панајотис Христу, Света Гора 

Атонска: историја, живот, блага
2. Шеста казивања о Светој Гори
3. Седма казивања о Светој Гори
4. Архимандрит Херувим, Из Богородичиног 

врта – носталгичне успомене
5. Осма казивања о Светој Гори



Све информације о хиландарским издањима 
можете добити у књижари 

Задужбине Светог манастира Хиландара
Булевар војводе Мишића 71, 11040 Београд

тел.: +381(0)11-3692-651, 3692-653
факс: 3690-792

knjizara@zaduzbina.org

www.hilandar.org
www.pravoslavnaknjiga.org
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