
Опис:
(Преузето из уводног текста Епи   ско па Нишког Јована). Пред ста вља јући пажњи хри сто љу би вих 
читалаца књигу “Покајте се и верујте у јеванђеље - изабране архипастирске беседе 
изго ворене са катедре епископа ни шког 1975-2010” садашњег Па три јарха српског иринеја, не 
мо жемо а да се  не присетимо речи Бо жа нскога Павла, упућених уче ни ку-апостолу тимотеју: 
“Про по ведај Реч, настој у време и у не вре ме, покарај, запрети, утеши, са сва ком стрпљивошћу 
и поуком... Буди трезвен у свему, злопати се, вр ши дело јеванђелиста, служење сво је испуни” (2. 
тим. 4, 2 и 5).

КАТАЛОГ КЊИГА 
ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ

Патријарх Српски Иринеј
ПОКАЈТЕ СЕ И ВЕРУЈТЕ 
У ЈЕВАНЂЕЉЕ [српски]
издавач: ЕПАРХИЈА НИШКА
Број страна: 442; Повез: Тврд; 
Формат: 22х22 цм; Година издања: 2012.
ISBN 9788689293074

Уредништво: 
епископска бр.3, 18000 ниш; тел: 018-243-799; web: http://www.eparhijaniska.rs

Дистрибуција: на територији Епархије Нишке: 
еПарХијска ПроДавниЦа, ул. Цара Душана 48; еПарХијска ПроДавниЦа 
ул. страхињића Бана 1 (управник Епархијских продавница: ђакон Живко Миловић, 

тел: 064-808-8372, е-mail: zivkomilovic@gmail.com)
на територији града Београда: 

књижница при високој школи - акаДеМија срПске Православне Цркве 
за уМетности и консерваЦију; краља Петра бр.2, 11000 Београд; тел: 011-328-4735 

(контакт особа: јелена Ћеранић, тел: 064-800-6267, e-mail: jelenab3@yahoo.co.uk) 
на територији Србије, Републике Српске и Европе: 

Милован Парезановић, тел: 064-800-8276, 060-557-7936, е-mail: m.parezanovic@gmail.com

Цена: 1.500,00 дин.



Опис:
ова православна монографија је урађена у сусрет прослави 1700 година од доношења Ми лан ског 
едикта. 
води нас на чудесни пут кроз простор и време осликавајући историју иконографске уме тности 
као и разлике између иконе, која је нераскидино повезана са хришћанским и бо го слу жбеним 
животом, од осталих уметничких дела.
луксузна едиција штампана засебно на три језика (српском, руском и енглеском) обогаћена је 
аутентичним илустрацијама и оплемењена оригиналним прилозима.

Опис:
Представљамо вам мултимедијални пројекат “икона” ура-
ђен по књизи епископа јована Пурића “људско лице Бога”. 
тв серија је снимљена у седам епи зо да.

Епископ др Јован Пурић
ИКОНА ХРИСТА [српски] + кутија

Епископ др Јован Пурић
ИКОНА (2 ДВД-а)
[српски, енглески]

издавачи:
ЕПАРХИЈА НИШКА
и агенција СВЕТЛОСТ СВЕТА
Број страна:
400
Повез:
Тврд
Формат:
24х29 цм
Година издања:
2011.
ISBN 
9788690934959

Цена: 8.000,00 дин.

Цена: 800,00 дин.издавачи: МАНАСТИР ОСТРОГ
и АКАДЕМИЈА ЗА КОНСЕРВАЦИЈУ
Година издања: 2011; ISBN 8606003722325

Епископ др Јован Пурић
ИКОНА ХРИСТА [руски] + кутија

Епископ др Јован Пурић
ИКОНА ХРИСТА [енглески] + кутија

издавачи:
ЕПАРХИЈА НИШКА
и агенција СВЕТЛОСТ СВЕТА
Број страна:
400
Повез:
Тврд
Формат:
24х29 цм
Година издања:
2011.
ISBN 
9788690934966

издавачи:
ЕПАРХИЈА НИШКА
и агенција СВЕТЛОСТ СВЕТА
Број страна:
400
Повез:
Тврд
Формат:
24х29 цм
Година издања:
2011.
ISBN 
9788690934973

Цена: 8.000,00 дин.

Цена: 8.000,00 дин.



Опис:
ова православна монографија је урађена у сусрет прослави 1700 година од доношења Ми лан ског 
едикта. 
води нас на чудесни пут кроз простор и време осликавајући историју иконографске уме тности 
као и разлике између иконе, која је нераскидино повезана са хришћанским и бо го слу жбеним 
животом, од осталих уметничких дела.
луксузна едиција штампана на два језика (српском и руском) обогаћена је аутентичним илу стра-
ци јама и оплемењена оригиналним прилозима.

Опис:
епископ др јо ва н Пу ри ћ, путем својих 
бе     се да и писаних речи, скреће пажњу на 
исто   риј ске идеје и мисли великих ду хо-
вних отаца и просветитеља срба из рода 
на  шег, који треба да буду наши пу то кази на 
пу  ту ка исти ни који води у живот вечни.

Епископ др Јован Пурић
ИКОНА И ХИМНА БОГОРОДИЦИ 
[српско-руски] + кутија

Епископ др Јован Пурић
УЧИТЕЉИ ПУТА КОЈИ ВОДИ
У ЖИВОТ [српски] - Од Светог Саве  
до старца Никанора Хиландарца

издавачи:
ЕПАРХИЈА НИШКА,
ЕПАРХИЈА БАЧКА
и агенција СВЕТЛОСТ СВЕТА
Број страна:
400
Повез:
Тврд
Формат:
24х29 цм
Година издања:
2012.
ISBN 
9788689293043

издавач: 
МАНАСТИР ОСТРОГ
Број страна: 256
Повез: Тврд
Формат: 16х16 цм
Година издања: 2011.
ISBN 9788687973060

Цена: 8.000,00 дин.

Цена: 800,00 дин.

Опис:
Представљамо вам мултимедијални пројекат “конста-
нти но во наслеђе”. Пре седамнаест векова хри шћан-
ство је у личности великог цара кон стантина ушло у чврст 
загрљај са светом. у загрљају којим је Цр ква повела свет ка 
вечности Царства Божијег, настала је пра во славна култура.
ова серија је бављење са недовољно познатим могућностима 
које Православље нуди савременој култури.

Опис:
у издању епархије нишке објављен је приручник за Догматику – Христологија, аутора епископа 
нишког др јована (Пурића), као наставно учило, које ће бити од користи за боље разумевање и 
могућу мултидисциплинарност у оквиру часова доматике на свим образовним нивоима у нашој 
помесној Цркви, али и помоћно средство за учење догмата Православне Цркве свих заинтересованих 
клирика, верника и оних који желе да боље упознају тајну Христову. вишегодишње педагошко 
искуство владика јован је преточио у приручник који завређује пажњу, како својом садржином и 
помоћним апаратом (за успешније савлађивање градива), а оно и техничком опремом.

Епископ др Јован Пурић
КОНСТАНТИНОВО НАСЛЕЂЕ (3 ДВД-а) 
[српски, енглески, руски] + кутија

Епископ др Јован Пурић
ХРИСТОЛОГИЈА [српски]

Цена: 1.100,00 дин.

издавач: ЕПАРХИЈА НИШКА; Година издања: 2012; ISBN 8606003723032

издавач:
ЕПАРХИЈА НИШКА
Број страна:
190
Повез:
Брош
Формат:
16,5х23 цм
Година издања:
2012.
ISBN 
9788689293036

Цена: 800,00 дин.



Опис:
књига епископа јована (Пурић) о 
односу богослужења и васпи та  ња 
у де лу светог јована зла тоу ста по-
но во нас враћа кљу чној те ми пра -
во славног бо  го словља - ли тур ги јс-
ком погледу на Бога, човека и свет.

Епископ др Јован Пурић
БОГОСЛОВЉЕ И ПЕДАГОГИКА 
СВЕТОГ ЈОВАНА ЗЛАТОУСТОГ (1-3)
[српски] + кутија

Епископ др Јован Пурић
БОГОСЛУЖЕЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ ПО СВЕТОМ 
ЈОВАНУ ЗЛАТОУСТУ [српски]

издавач:
ВЕРСКО ДОБРОТВОРНО 
СТАРАТЕЉСТВО 
АРХИЕПИСКОПИЈЕ 
БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКЕ
Број страна:
Књ. 1: 228; Књ. 2: 348; Књ. 3: 252
Повез:
Тврд
Формат:
16х23 цм
Година издања:
2011.
ISBN 
9788684595340

издавач: БРАТСТВО СВЕТОГ
СИМЕОНА МИРОТОЧИВОГ
Број страна: 173
Повез: Брош
Формат: 14,5х20 цм
Година издања: 2011.
ISBN 9788685383304

Цена: 2.600,00 дин.

Цена: 700,00 дин.

Опис:
епископ јован је у тротомном делу покушао да пружи заинтересованом читаоцу било ког профила 
ли чности прецизне податке из схватања светог јована златоуста посматрајући при том његову 
како педагогику, тако и богословље. штавише разлучујући ова два појма и доводећи их до њихове 
су штине, епископ јован их у ствари спаја у једно нераздвојно јединство. стога ово дело има и ви-
шеструку вредност и значај посебно за педагоге, који се до сада нису потрудили нити имали при-
лику да виде и разумеју педагогику из православног богословља уопште, окићено идејама светог 
јо вана златоуста посебно.

Bishop Dr. Jovan (John) Purić
The Pedagogy of ST. 
John ChrySoSTom [eng] 

Bishop Dr. Jovan Purić
die PhiloSoPhie der 
PÄdagogik [ger] 

Свети Јован Златоусти
ДЕЛА (том 1) [српски] 

издавач: ВИСОКА ШКОЛА - АКАДЕМИЈА СПЦ 
ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Број страна: 452; Повез: Тврд; Формат: 16х23 цм
Година издања: 2012. ISBN 9788686805553

издавач: ВИСОКА ШКОЛА - АКАДЕМИЈА СПЦ 
ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Број страна: 347; Повез: Тврд; Формат: 16х23 цм
Година издања: 2012. ISBN 9788686805546

Цена: 1.500,00 дин.

Цена: 1.500,00 дин.

  Опис:
српско издање првог тома Дела св. јована намењено је свима који на стоје да живе хришћанским 
животом — с једне стране као подстицај том настојању, и с друге, као утеха када се испрече тешкоће. 
садржај списа: теодору палом, поука прва, теодору палом, поука друга, Поређење кра љевске 
власти, богатства и узвишености са монахом који живи најистинитијим по Христу му дро љубљем, 
непријатељима оних који подстичу на монашки живот, беседа прва, неверујућем оцу, беседа друга, 
верујућем оцу, беседа трећа, о скрушености, Димитрију монаху, беседа прва, о скру шености, 
стелехију монаху, стагирију аскети, демонизованом, утешна беседа прва, истоме ста гирију, беседа 
друга, истоме стагирију, беседа трећа, Беседа онима који живе заједно са дев стве ницамаћ, Беседа 
девојкама, које живе заједно са мушкарцима, књига о девствености, Младој удо вици, беседа прва, 
истој тој удовици, беседа друга, о уздржању од другог брака.

издавач: 
ЕПАРХИЈСКИ УПРАВНИ 

ОДБОР ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ
Број страна: 546; Повез: Тврд

Формат: 15,5х22,5 цм
Година издања: 2012. 

ISBN 9788689293005 Цена: 1.600,00 дин.



Опис:
трудећи се да ради на високој култури и тиме одговори обавези коју су нам поставили велики преци 
од светог саве до данас, епархија нишка се истовремено стара да за годину јубилеја припреми 
и популарна, мисионарска издања. књига овиМ ПоБеђуј – крст Христов, избор најбољих 
текстова светих отаца и савремених теолога о крсту – символу свих хришћана, направљена је са 
циљем да доспе до што већег броја верника у епархији нишкој и то и старих и младих. утолико је 
и њеном изгледу посвећена посебна пажња.

Опис:
у издању епархије нишке објављен је приручник за Догматику – сотириологија, аутора епископа 
нишког др јована (Пурића), као наставно учило, које ће бити од користи за боље разумевање и 
могућу мултидисциплинарност у оквиру часова доматике на свим образовним нивоима у нашој 
помесној Цркви, али и помоћно средство за учење догмата Православне Цркве свих заинтересованих 
клирика, верника и оних који желе да боље упознају тајну Христову. вишегодишње педагошко 
искуство владика јован је преточио у приручник који завређује пажњу, како својом садржином и 
помоћним апаратом (за успешније савлађивање градива), а оно и техничком опремом.

Епископ др Јован Пурић
ОВИМ ПОБЕЂУЈ 
Крст Христов - Оружје Правде [српски]

Епископ др Јован Пурић
СОТИРИОЛОГИЈА [српски]

издавач:
ЕПАРХИЈА НИШКА
Број страна: 61
Повез: Тврд
Формат: 13,5х21 цм
Година издања: 2012.
ISBN 
9788689293012

издавач:
ЕПАРХИЈА НИШКА -
АКАДЕМИЈА СПЦ 
ЗА УМЕТНОСТИ И 
КОНСЕРВАЦИЈУ
Број страна: 211
Повез: Брош
Формат: 16,5х23 цм
Година издања: 2013.
ISBN 
9788689293050

Цена: 300,00 дин.

Цена: 1000,00 дин.

Опис:
ове Руковети библијског богословља представљају значајан допринос упознавању истина хри шћа-
н ске вере и живота по вери. надајмо се да ће ово дело послужити као подстицај и другима убудуће 
да се удубљују још свестраније у бо гословље Цркве, нарочито у тајне библијског богословља.

Опис:
ово дело је превасходно намењено студентима академије, међутим, оно је итекако важно и по-
тре бно и студентима теологије, историје уметности, као и свима онима које привлачи лепота ико-
на и фресака у православним храмовима.

Опис:
епископ др јо ва н Пу ри ћ, путем својих 
бе     се да и писаних речи, скреће пажњу на 
исто   риј ске идеје и мисли великих ду хо-
вних отаца и просветитеља срба из рода 
на  шег, који треба да буду наши пу то кази на 
пу  ту ка исти ни који води у живот вечни.

Епископ Јован Пурић
РУКОВЕТИ ИЗ 
БОГОСЛОВЉА [српски]

Епископ др Јован Пурић
ИМЕНА И НАТПИСИ 
НА ИКОНАМА [српски]
- Приручник за иконописце

Епископ др Јован Пурић
ОСТРОШКИ 
ТРОСЛОВ [српски] 
- Изабране беседе 2008-2010

издавач: АКАДЕМИЈА СПЦ 
ЗА УМЕСТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Број страна: 354; Повез: Тврд; Формат: 14,5х20,5 цм
Година издања: 2007; ISBN 9788686805003

издавач: АКАДЕМИЈА СПЦ 
ЗА УМЕСТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Број страна: 284; Повез: Брош; Формат: 17х24 цм
Година издања: 2010; ISBN 9788686805324

издавач: 
МАНАСТИР ОСТРОГ
Број страна: 336
Повез: Тврд
Формат: 16х16 цм
Година издања: 2011.

Цена: 800,00 дин.

Цена: 700,00 дин.

Цена: 800,00 дин.



Опис:
ово дело је превасходно намењено студентима академије, међутим, оно је итекако важно и по-
тре бно и студентима теологије, историје уметности, као и свима онима који желе да сазнају о 
тајни спасења.

Епископ Јован Пурић
БИБЛИЈСКЕ 
И БОГОСЛУЖБЕНЕ 
ОСНОВЕ СПАСЕЊА [српски]
издавач: АКАДЕМИЈА СПЦ 
ЗА УМЕСТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Број страна: 298; Повез: Брош; Формат: 14х20,5 цм
Година издања: 2013; ISBN 9788686805039

Цена: 500,00 дин.

Епископ Јован Пурић
ХРАМ И УМЕТНОСТ 
[српски] 

Епископ Јован Пурић
СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛНИ 
ЦАР КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ 
[српски] 

издавач: ЕПАРХИЈА НИШКА - 
ВИСОКА ШКОЛА - АКАДЕМИЈА СПЦ 
ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Број страна: 257; Повез: Тврд; Формат: 25 цм
Година издања: 2013. ISBN 978-86-86805-57-7

издавач: ЕПАРХИЈА НИШКА
Број страна: 160; Повез: Тврд; Формат: 22х22 цм
Година издања: 2013. ISBN 978-86-89293-13-5

Цена: 1.000,00 дин.

Цена: 700 дин.

Опис:
из наднаслова књиге литургија, свет, есхатон - еклисиологија и еклисиолошка екологија види 
се спремност аутора да се ухвати у коштац са савременим проблемом, који је очигледан у свим 
деловима света и који је инспиративан за промишљање и покушаје решења. у самом уводу - 
еколошки проблем као проблем односа човека према свету - владика јован јасно исказује свој 
став на дату тему, на који се надовезују два наредна поглавља Хришћанска теологија и екологија и 
званични документи Православне Цркве о проблему еколошке кризе.

СЛУЖБА СВЕТОМ 
РАВНОАПОСТОЛНОМ 
ЦАРУ КОНСТАНТИНУ 
И МАЈЦИ ЊЕГОВОЈ 
СВЕТОЈ ЈЕЛЕНИ 
[српски, црквенословенски]

Епископ Јован Пурић
ЕКОЛОШКЕ ТЕМЕ 
[српски] 

издавач:
ЕПАРХИЈА НИШКА
Број страна: 31
Повез: Тврд
Формат: 21 цм
Година издања: 2013.
ISBN 
978-86-89293-08-1

издавач: 
ЗАДУЖБИНА 
СВЕТОГ 
МАНАСТИРА 
ХИЛАНДАРА
Број страна: 133; 
Повез: Брош; 
Формат: 21 цм
Година издања: 2013. 
ISBN 978-86-7768-067-1

Цена: 500,00 дин.

Цена: 470,00 дин.



Опис:
Пратећи богослужбени ритам владика јован на нов и пријемчив начин тумачи иконографију 
свих великих празника са више аспеката, што даје могућност верницима свих узраста и нивоа 
знања да схвате празник, како би на тај начин потврдли своју веру у васкрслог Христа. књига је 
сажетак једног ширег – професорског – рада, уз модификовани стил како би била разумљива за 
ширу читалачку јавност.

Епископ др Јован Пурић
ПРАЗНИЧНЕ ИКОНЕ [српски]

издавачи: ЕПАРХИЈА НИШКА и  ВИСОКА 
ШКОЛА - АКАДЕМИЈА СПЦ ЗА УМЕТНОСТИ И 
КОНСЕРВАЦИЈУ Број страна: 82; Повез: Тврд; 
Формат: 21 цм; Година издања: 2013. 
ISBN: 978-86-89293-09-8Цена: 1.000,00 дин.

Група аутора
СВЕТИ ЦАР 
КОНСТАНТИН И 
ХРИШЋАНСТВО i [српски] 
издавач: ЦЕНТАР ЗА ЦРКВЕНЕ СТУДИЈЕ У НИШУ, 
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Број страна: 654; Повез: Тврд; Формат: 25 цм
Година издања: 2013. ISBN 978-86-84105-38-9

Цена: 1.500,00 дин.

Часопис Епархије нишке 
за хришћанску просвету и културу 
САГЛАСЈЕ [српски]

издавач: ЕПАРХИЈА НИШКА 
Број страна: 78; Повез: Брош; 
Формат: А4; Година издања: 2013. Цена: 250,00 дин.

А. Брилијантов/ В.В. Болотов
ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И 
МИЛАНСКИ ЕДИКТ ИЗ 313. Г. / ЦРКВА И 
ДРЖАВА  (1-2) [српски] + кутија

издавач:
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
“СТЕВАН СРЕМАЦ”, НИШ
Број страна:
Књ. 1: 179; Књ. 2: 160
Повез: Тврд; Формат: 21 цм
Година издања: 2013.
ISBN 
9788685425219

Цена: 2.000,00 дин.



Миша Ракоција 
КОНСТАНТИНОВ ГРАД 
СТАРОХРИШЋАНСКИ 
РИМ [српски, енглески]

Група аутора
НИШ И ХРИШЋАНСКО 
НАСЛЕЂЕ  [српски] 

издавач: ГРАФИКА “ГАЛЕБ”
Број страна: 367; Повез: Тврд; Формат: 29 цм
Година издања: 2013. ISBN 9788674800768

издавач: ЕПАРХИЈА НИШКА, ГРАД НИШ, 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Број страна: 650; Повез: Тврд; Формат: 24 цм
Година издања: 2012. ISBN 9788661010873

Цена: 3.000,00 дин.

Цена: 1.500,00 дин.

Ђакон Ненад и 
Анастасија Илић
СЛАВА (ГОСПОД 
ИСУС ХРИСТОС
И ПРЕСВЕТА 
БОГОРОДИЦА) (1-2)
[српски] + кутија

издавачи:
ТЕАТАР ЗА
и АКАДЕМИЈА СПЦ ЗА 
УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Број страна:
Књ. 1: 424; Књ. 2: 170
Повез:
Тврд
Формат:
20,5х26,5 цм
Година издања:
2008.
ISBN 
Господ ИСХС 9788685241314
Богородица    9788685241321

Цена: 4.800,00 дин.

Ђакон Ненад 
и Анастасија Илић 
СВЕТИ СТЕФАН 
[српски]
издавачи: ТЕАТАР ЗА и МАНАСТИР ЂУРЂЕВИ 
СТУПОВИ
Број страна: 113
Повез: тврд
Формат: 20,5х26,5 цм
Година издања: 2007.
ISBN 9788685241239 Цена: 900,00 дин.



Ђакон Ненад Илић, 
Ивица Живковић 
и Анастасија Илић 
СВЕТИ ВРАЧИ [српски]

Ђакон Ненад 
и Анастасија Илић 
СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ 
[српски]

Ђакон Ненад 
и Анастасија Илић 
СВЕТИ ЛУКА [српски]

издавачи: ТЕАТАР ЗА, МАНАСТИР ЂУРЂЕВИ 
СТУПОВИ и МАНАСТИР ЗОЧИШТЕ 
Број страна: 113
Повез: Тврд
Формат: 20,5х26,5 цм
Година издања: 2006.
ISBN  9788685241208

издавачи: ТЕАТАР ЗА
и МАНАСТИР ЂУРЂЕВИ СТУПОВИ 
Број страна: 113
Повез: Тврд
Формат: 20,5х26,5 цм
Година издања: 2007.
ISBN  9788685241246

издавачи: ТЕАТАР ЗА и МАНАСТИР ЂУРЂЕВИ 
СТУПОВИ
Број страна: 113
Повез: тврд
Формат: 20,5х26,5 цм
Година издања: 2007.
ISBN 9788685241239

Цена: 900,00 дин.

Цена: 900,00 дин.

Цена: 900,00 дин.

Мирјана Татић Ђурић
СТУДИЈА О БОГОРОДИЦИ 
[српски]
издавач: ЈАСЕН
Број страна: 672
Повез: Тврд
Формат: 25х32 цм
Година издања: 2007.
ISBN 9788685337321

Цена: 5.000,00 дин.

КОМПЛЕТ 4 КЊИГЕ: СВЕТИ СТЕФАН, 
СВЕТИ ВРАЧИ, СВЕТИ ЛУКА 
и СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ Цена: 3.200,00 дин.

Опис:
Представљамо вам мултимедијални пројекат “литурГија” 
ура ђен на занимљив начин, уз употребу атрактивних уме-
тни чких средстава. тв серија је снимљена у девет епи зо да.

Манастир Острог
ЛИТУРГИЈА (2 ДВД-а)
[српски]

Цена: 800,00 дин.издавачи: 
МЕТОХ МАНАСТИРА ОСТРОГ
Година издања: 2009; ISBN 8606003721656




