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САВЕЗ УЈЕДИЊЕНИХ ВЕЛИКИХ ЛОЖА СРБИЈЕ
старих и прихваћених слободних зидара

Свим Ложама
Обавештење.-

Прва слободнозидарска поштанска
персонализована марка

Велика Ложа Савез Уједињених Великих Ложа Србије правих и прихваћених
слободних зидара крајем пролећа 2017. године доноси одлуку да се поводом
обележавања 300 годишњице ( 1717-2017) слободног зидарства у свету у сарадњи са
„ЈП Пошта Србије“ изради пре 24.06.2017 године прва слободнозидарска
персонализована поштанска марка.
После 76 година од „ Антимасонске изложбе“, и 98 година од оснивања Велике Ложе
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, ова персонализована поштанска марка је
симбол сећања, истрајности и енергије да слободни зидари и даље постоје и раде за
добробит свог народа, отаџбине и света. Писмо које пишу путоваће генерацијама
кроз бесконачнсост.
Ово је прва персонализована поштанска марка слободних зидара од оснивања
Велике Ложе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (1919) која је икада одштампана
на географском простору бивше Краљевине Југославије па до данас.
Позната је историјски податак да су октобра 1941 године под називом
„Антимасонска изложба“ у Београду одштампане марке у организацији нациста.
Изложба је била одмах после „крвавог октобра“ и стрељања ђака и становника
Крагујевца.
Циљ антимасонске изложбе био је да за пораз у априлском рату 1941 године и распад
Југославије као главне кривце прогласе масоне, Јевреје и комунисте. Након изложбе
почетком новембра 1941 године извршено је хапшење око 200 масона који су
одведени у логор на Бањицу.
Окупаторске власти су вршиле притисак на угледне личности, међу којима је
познато да је био велики број масона који су били учесници у свим важним
догађајима у 19 и 20.веку, да потпишу „Апел српској јавности“ против устаника.
Нацисти забрањују рад масонима, а Велика Ложа Југославије доноси одлуку о њеном
успављивању и своје активности за добро народа спроводи у строгој тајности.
Пропаганда по нацистичком моделу „Антимасонске изложбе“ организована је и у
Паризу и Бриселу.

На тим изложбама коришћени су предмети које су нацисти запленили у француским
ложама и из енглеске ложе на острву Џерси у Ла Маншу. Тиме су хтели да грађанима
Србије покажу везу између српских и масона из Француске и Енглеске. Масони из
краљевине Југославије, о чему сведоче многи документи, јесу имали добре везе са
масонима из Британије и Француске.
По окупацији Француске и Белгије нацисти су пронашли доказе да су српски масони
били против потписивања тројног пакта.
Слободнозидарска марка се налази и у каталогу издаваних поштански марки, и
остаће забележен траг по коме ће нас памтити.
Ова марка је сећање на све њих који су трпели прогон и дали свој живот за народ и
отаџбину, ово је сећање на све добре људе, и ово је сећање на Савез Уједињених
Великих Ложа Србије
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