
КоССев: У Пећкој Патријаршији прослављено осам векова аутокефалности СПЦ,  прослави није присуствовао ниједан политички представник Срба на КиМ; Митрополит Амфилохије симболично доделио орден Светог Саве српској деци, монаштву и свештенству
уторак, 08 октобар 2019 20:38

Монаштво и свештенство Српске православне цркве, хор призренских богослова, преко
хиљаду верника, а посебно много деце из косовско-метохијских енклава заједно су
данас у Пећкој Патријаршији саборном литургијом прославили велики јубилеј – осам
векова аутокефалности СПЦ. Овај прослави није присуствовао ниједан политички
представник Срба на Косову и Метохији.

  

  

Светом литургијом поводом обележавања овог значајног јубилеја началствовао је
митрополит Црногорско-приморски и егзарх пећког трона Амфилохије уз саслужење и
молитвено учешће 22 архијереја Сабора СПЦ, више игумана и протојереја Епархије
Рашко-призренске и других епархија СПЦ.
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У литургији је учествовао и хор богослова Призренске богословије, монахиње Пећке
Патријаршије на челу са игуманијом мати Харитином, више монаха и монахиња и преко
хиљаду верника.

  

Како наводе из Епархије Рашко-призренске „својом посетом и литургијским слављем у
Пећкој Патријаршији Епископи СПЦ потврдили су још једном јединство у следовању путу
Св. Саве и његових наследника за које је Косово и Метохија увек било и остало срце
српског православног и светосавског идентитета“.

  

Свети Архијерејски Сабор на последња три редовна заседања једногласно је истакао да
је за „СПЦ неприхватљива свака врста поделе или признања Косова и Метохије“.

  

Данашњој историјској прослави у Пећкој Патријаршији није присуствовао нико од
српских политичких представника са Косова и Метохије.

  

Одлука патријарха Иринеја да у оквиру прославе 800 година аутокефалности СПЦ
додели орден Светог Саве председнику, Александру Вучићу, и његовом секретару,
Николи Селаковићу, изазвала је негодовање дела српских архиепископа.

  

Пред вечерашњу церемонију у Сава центру у Београду, умировљени Епископ
захумско-херцеговачки Атанасије (Јевтић), као и митрополит Амфилохије јуче, из Пећке
Патријаршије такође је поручио да се и он, као и велики део епископа противи додели
Ордена Светог Саве Александру Вучићу.
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  Против ордења председнику, али за ордење деци – митрополит Амфилохије уручио јесимболично данас у Пећкој патријаршији орден Св. Саве српској деци, монаштву исвештенству.  „Велики број епископа, може се слободно рећи већина, је против тога да се председникуСрбије Александру Вучићу додели Орден Светог Саве“, изјавио је данас на свечаности уПећкој патријаршији, јавио је Радио Гораждевац.    ̀̀Неки политичари КОСОВСКИ ЗАВЕТ називају митологијом:    Свети Стефан Дечански је МИТ?!    Цар Лазар је МИТ?!    Жртвовање овог народа на КиМ је МИТ?! '' #Srbija #Kosovo #metohija pic.twitter.com/TEjCSyc2WF  — Milos Peric (@MilosPeric1244) October 8, 2019    Иначе, владика Атанасије је познат и као један од најснажнијих критичара политикесрпског председника Александра Вучића.  Ово је други утицајни владика Српске православне цркве који је изразио незадовољствоодлуком Синода СПЦ да се орден додели председнику Србије.  „Што се мене лично тиче, а верујем и један добар део наших архијереја није тимезадовољан, није била ово прилика за тако нешто. Овде је присутно било и остало оношто обједињује и сједињује и Цркву и народ,“ изјавио је јуче за Радио ГораждевацМитрополит Амфилохије.  Прво према медијским најавама, а потом и уз потврду СПЦ, председнику СрбијеАлександру Вучићу и његовом секретару Николу Селаковићу на централној свечаностивечерас у центру Сава доделиће се највиши орден Цркве – родоначелника српске Црквеи највећег просветитеља, Светог Саве – првог, односно другог реда. Ово је управо биоразлог да своје учешће и говор откажу академик Матија Бећковић, те професор МироЛомпар. У међувремену, Матија Бећковић је синоћ за Н1 потврдио своје одсуствовечерас.  Против доделе ордења Вучићу и Селаковићу покренута је онлине петиција.  Ову петицију је до сада потписало 2034 људи.  (КоССев)  
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https://twitter.com/hashtag/Srbija?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Kosovo?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/metohija?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/TEjCSyc2WF
https://t.co/TEjCSyc2WF
https://twitter.com/MilosPeric1244/status/1181563229744578560?ref_src=twsrc%5Etfw

