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               Обилазак манастира Рашке  
Путевима Јелене Анжујске 

                                16.06. – 19.06. 2022. 
                      Водитељ примењене гране „Грађана у промишљању“ 
                                   ,,ПУТУЈУЋИХ ДУХОВНИХ РАЗГОВОРА” 
                                              Маријана Ајдуковић 
                                                       Ко-водитељ: 
                                              Марија Каматовић 

 
                       
 

О ПУТУЈУЋИМ ДУХОВНИМ РАЗГОВОРИМА 



 
Грађани-у-промишљању – Путујући Духовни разговори–  су добротворна активност 
Киноније Арт Београд, грађанских психо-социјалних радионица.  
 “Путујући Духовни разговори” су даљи развој програма ГП концептуализовано као 
путовање водитеља и групе грађана из разних градова Србије, региона и света, који се 
срећу са локалним грађанима на различитим местима: двориштима или конацима 
манастира, Манастира Црна Река, Градац, Стара Павлица, Нова Павлица, 
Манастира Ђурђеви Ступови, Сопоћани, Студеница, или другим местима током 
пута. 
“Духовни разговори” – радионица која је настала из радионице “Грађани у 
промишљању” чији зачетник и водитељ програма је Марина Мојовић. 
”Грађани у промишљању “ одржавају се већ 20-так година у Београду, и шире се на 
остале градове Србије, региона и света. Једна од грана „Грађана у промиђшљању“ је 
Беогрдска грана коју води Маријана Ајдуковић. Из те гране се родила примењена 
грана Грађана у промишљању у новој форми – радионица “Духовни разговори” која 
користи методологију из Грађана у промишљању – великих и малих група, друштвено 
бележење, скицирање и цртање, елементе интер групног догађаја. 
“Духовни разговори” се одржавају већ 5 година једном месечно у Београду. Свака 
радионица је организована и осмишљена тако да учесници могу заједно да 
промишљају о различитим ставовима и искуствима из свакодневног живота које 
повезују са теолошким концептима како би се отварао простор за дубље спазнаје 
сопствених капацитета, као и лакше превазилажење друштвено психолошке реалности 
у којој живимо. 
Поред тога, учи се вештина дијалога као и различити углови сагледаваља живота и 
духовности кроз учења светих отаца, Јеванђеља, повезивања и коришћења капацитета 
ресурса православне традиције. 
Тежиште – основни смисао теоријског дела радионице је на повезивању са 
хришћанском литературом и стицање извесног теолошког знања о историји, развоју и 
ширини хришћанства за оне који имају таква интересовања. 
“Духовни разговори ” крећу по трећи пут ван Београда да се сусретну са новим 
учесницима и духовним просторима –“ПУТУЈУЋИ ДУХОВНИ РАЗГОВОРИ ” чији 
је циљ повезивање са другим људима и заједницама из других градова и села који кроз 
учешће у радионици и заједничко путовање, обилазак манастира и цркви у Србији и 
региону, деле и уче заједно. 
 
 



 
 

ПЛАН ПУТОВАЊА 
 
16. јун 2022. – полазак из Београда у преподневним часовима  (Организација пута је 
колима, сопственим превозом или превозом са неким од организатора или учесника). 
У поподневним часовима долазак у Ивањицу, Кушиће. Ноћење у Кушићима.  
 
17. јун – полазак у јутарњим часовима обилазак Манастира Стара Павлица, Нова 
Павлица, Манастира Ђурђеви Ступови, Сопоћани.. 
Ноћење у смештају крај језера Газиводе.  
 
18. јун – у раним јутарњим часовима полазак за Црну реку, где ћемо бити на 
литургији, на сам празник Св Петра Коришког. Након чега ћемо ићи у Манастир 
Градац где се обележавају Дани Јелене Анжујске. Ноћење у Манастиру Студеница 
 
19. јун - у раним јутарњим часовима литургија у Манастиру Студеница, повратак за 
Београд. 
 
Пријаве слати на мејл: marijana.ajdukovic@yahoo.com и kamatovicmarija@gmail.com 
Телефон: 063 379273  и 0652063821 
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О водитељима: 
 
Водитељ примењене групе ГП – Духовни разговори: 
Маријана Ајдуковић – едукант завршне године Групне анализе ДГАБ, едукант 
напредног Б нивоа Системског Психодинамског Организационог Консалтинга. У 
едукацији за водитеља Друштвеног сањања. Водитељ једне од Београдских грана 
Грађана у промишљању, водитељ радионице Духовни разговори. Водитељ примењене 
групе  - Грађани у промишљању – Водитељ Кординационог тела Грађани у 
промишљању. 
 
Ко –водитељ радионице Духовни разговори: 
Марија Каматовић – Психолог, едукант А нивоа Системског Психодинамског 
Организационог Консалтинга, едукант Групне анализе ДГАБ.  
 
Организациони одбор радионице  „Путујући духовни разговори“ 
Маријана Ајдуковић, Марија Каматовић, Јеромонах Павле.  
 
Духовни вођа пута: Јеромонах Павле  
 
                          



 
 

                 
                                      

Радионице се не наплаћују. 
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