Београд: У Центру "Сава" свечана академија поводом 800 година аутокефалности СПЦ под називо
уторак, 08 октобар 2019 19:39

Поводом обележавања осам векова аутокефалности Српске православне цркве, у
београдском центру "Сава" одржава свечана академија, под називом "Завет Светога
Саве". Свечаности, поред патријарха Иринеја, присуствују и председник Александар
Вучић, члан Председништва БиХ Милорад Додик, председница Скупштине Србије Маја
Гојковић, премијерка Србије Ана Брнабић.

Присусуствују и представници и чланови народних скупштина и влада Србије и
Републике Српске, принц Александар Карађорђевић и принцеза Катарина,
представници дипломатског кора, САНУ, представници традиционалних цркава и
верских заједница, политичких странака, Универзитета, организација, друштвених и
културних установа.

Члан Председништва БиХ Милорад Додик, одлуком Синода СПЦ, одликован је орденом
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Светог Симеона Мироточивог.

- Вечерас имам част да се обратим поводом једног јубилеја. Изражавам велику
захвалност Синоду СПЦ за орден. Ово није орден Милораду Додику него српском
народу, што је помогла кад смо стварали и бранили државу. Наша црква у РС исто
обележава 800 година и нашу епархију захумско -херцеговачку основао је Свети Сава.
Ми који служимо народу помажемо народу колико можемо. Свети Сава нам је оставио
поруку да се отворимо према свету и ми се трудимо да то и радимо. Захваљујући
светосавском завету очували смо се као народ, морамо да останемо и опстанемо,
захваљујући том завету успели смо да преживимо страдања, ратове, разне муке. Црква
је увек била уз свој народ. Зато је ово јубилеј над јубилејима, ово је доказ да све што је
засновано на чврстим темељима може да опстане. Желим да честитам господину Вучићу
на одликовању. Могу да сведочим да господин Вучић као председник наше матице није
заборавио народ у Републици Српској и зато мислим да је ово одликовање заиста
заслужено – рекао је Милорад Додик.
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Патријарх Иринеј је рекао за Милорада Додика да дише сропским духом, да је део
српског народа и да је РС једна вера и један народа. Док је Милорада Додика до тад ће
бити Републике Српске. Хвала му на тој оданости.

"Пошто је Милорад Додик већ добитник Ордена Светог Саве I степена, СПЦ му је
уручила Орден Светог Симеона Мироточивог", наводи Свети синод СПЦ.

Орден Светог Саве првог степена је највише признање Српске православне Цркве којим
се одликују духовна и световна лица за посебне заслуге за цркву, на духовном,
образовном и хуманитарном пољу.

Патријарху СПЦ орден је уручио митрополит Дабробосански Хризостом, који је истакао
да је Иринеју орден додељен за "дугогодишњи предани архипастирски рад и мудрост и
одговоност показану на трону предстојатеља СПЦ".

Највише црквено признање председнику Вучићу и Милораду Додику уручио је патријарх
Иринеј.

На почетку свечаности, епископ нишки Арсеније прочитао је поруке патријарха Иринеја
из посланице поводом обележавања 800 година аутокефалности СПЦ.

Свечана академија одржава се у оквиру централне прославе јубилеја СПЦ, а на њој ће у
песми, слици, драми бити дочарани важни догађаји везани за добијање аутокефалности
и за сам живот Светог Саве, првог српског архиепископа.

Централна прослава јубилеја СПЦ-а у Србији почела је у недељу литургијом у манастиру
Жича уз присуство пет хиљада верника.

Затим је данас, у Пећкој патријаршији, служена свећана архијерејска литургија којој је
присуствовало двадесетак епископа из земље и иностранства, а верници који су их
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јутрос дочекали стигли су са Косова и Метохије, из централне Србије, Црне Горе,
Северне Македоније и БиХ.

У оквиру обележавања осам векова аутокефалности Српске православне цркве у Музеју
СПЦ у среду, 9. октобра, биће отворена изложба "Осам векова уметности под окриљем
СПЦ", која ће трајати до 9. децембра.

На изложби ће бити изложени уметничко-духовно-културни предмети од 13. до 20. века,
који долазе са свих простора на којима су православни Срби живели, пре свега са
простора поћетака постојања СПЦ.

Годишњица аутокефалности СПЦ се обележавала и на другим просторима где
православни Срби живе, готово на свим континентима - у Америци, Аустралији, Новом
Зеленду, у западној Европи.

Свети Сава (Растко Немањић) је у Никеји 1219. године рукоположен од стране
патријарха Манојла Првог Цариградског за "архиепископа српских и приморских
земаља", а српска црква добија аутокефалност и достојанство архиепископија.

Од тада се српски архиепископ бирао и посвећивао у српској земљи.

Јубилеј СПЦ обележава се под покровитељством председника Вучића.

(РТС)
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