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Новак Ђоковић, најбољи тенисер света, изненађујуће је окончао учешће на турниру у
Бечу.

  

  

Он је убедљиво поражен од Лоренца Сонега у четвртфиналу турнира.

  

Српски играч је деловао безвољно, незаинтересовано, а претпостављало се да удео у
томе има и смрт митрополита Амфилохија.

  

Новак је после меча рекао да је свој циљ у Бечу остварио пласманом у четвртфинале,
што му је побољшало шансе да остане први на АТП листи на крају године.
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“Ово је баш јако тужан дан… Поштовани Амфилохије је био велики борац за
православље и неко ко је служио као нека врста звезде водиље за српски православни
народ и Српску православну цркву у Црној Гори. Имао сам част и радост да га упознам,
проведем неко време близу њега и осетим предивну енергију коју је он поседовао. Иако
физички више није жив, његов дух ће, сигуран сам, бити присутан дуги низ година”,
изјавио је Ђоковић.

  

Ђоковић је додао и то да тако тужна вест није утицала на његову игру, тачније да то
није био главни узрок пораза, већ једноставно то што му се није играло.

  

“Није ми се играло, да будем баш искрен. Није толико утицала на моју игру та тужна
вест. Јесте, али не у толикој мери да због тога баш и не могу да играм. Генерално,
једноставно ми се није играло. Сада ћу бити неко време са породицом. Враћам се у
Србију и радујем се томе. Онда ћу се добро спремити за Лондон и покушаћу тамо да
завршим сезону снажно и на најбољи могући начин”, закључио је први играч света.

  

Новак би требало да се врати у Београду после завршетка турнира у Бечу, али постоји и
могућност да оде у Подгорицу на сахрану митрополита Амфилохија.

  

Та опција није искључена, али је прецизирано да уколико се то буде догодило да ће се
радити о приватној посети, што значи да Новак неће бити доступан јавности и медијима.

  

Преминули митрополит ће бити сахрањен у недељу 1. новембра.

  

(Нова.рс)
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