
Након литургије у Саборној цркви, тело патријарха Иринеја пребачено у Храм Светог Саве
субота, 21 новембар 2020 14:36

Тело преминулог патријарха Српске православне цркве Иринеја донето је у Саборни
храм Светог Архангела Михаила око 8.30 сати, где је одржана литургија. Иако је СПЦ
саопштила да ће се током испраћаја патријарха поштовати све прописане мере, много
грађана је било присутно у Саборној цркви, мало њих је носило маске, није било
дистанце, а окупљени су љубили ковчег и крст.

  

  

Ковчег с патријархом у храм су унели и изнели припадници Гарде Војске Србије.

  

Свети архијерејски синод Српске православне цркве (СПЦ) саопштио је да ће се током
молитвеног испраћаја патријарха Иринеја, који је одржан у Саборном храму Светог
Архангела Михаила, а затим и у Спомен-храму Светог Саве на Врачару, СПЦ стриктно
придржавати мера које су због епидемиолошке ситуације прописали надлежни државни
органи.
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"Из тог разлога, обезбеђен је директан пренос на првом програму Радио-телевизије
Србије, а Свети Синод позива свештенство и наше вернике да умноже своје личне
молитве за покој душе нашег драгог Патријарха", наводи се у саопштењу.

  

А у Саборној цркви, се, и поред упозорења, окупио велики број грађана, није постојала
дистанца између њих, а неки нису носили ни маске. Ковчег с телом патријарха је био
отворен, а преко се налазило провидно стакло које су окупљени грађани љубе.

  

Како се видело на снимцима, грађани који су тамо били и поводом данашње славе,
причешћивали су се истом кашицицом.

  

Тело патријарха Иринеја пребачено у Храм Светог Саве

  

Тело патријарха Иринеја, који је преминуо у петак, изнето је из Саборне цркве око 11.20
сати, одакле је пренето у Храм Светог Саве.

  

Поред одра у Храму Светог Саве, на који је око поднева положен ковчег с
посмртним остацима преминулог патријарха СПЦ Иринеја, почело је читање
Јеванђеља, које ће трајати непрекидно до недеље у 09:00 часова, када ће бити
служена заупокојена литургија.

  

Како преноси агенција Фонет, верници у Храму су углавном послушали позив СПЦ да,
због поштовања мера за сузбијање коронавируса, не долазе у Храм, тако да их је унутра
мали број, а после одавања поште патријарху, одмах одлазе.

  

На улазу у Храм Светог Саве су два припадника Гарде у свечаним униформама, а около
и испред су припадници Жандармерије и обичне полиције.

  

На платоу испред Храма су само новинарске екипе и неколико десетина грађана.
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Патријарх СПЦ Иринеј преминуо је у петак у 91. години, након борбе са
коронавирусом.

  

Српска православна црква је објавила да је патријарх Иринеј преминуо у 7.07 сати
у војној ковид болници "Карабурма" у Београду.

  

  

(Бета, Фонет, Н1)
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