
Патријарх антиохијски Јован стигао у званичну  посету СПЦ; Са Патријархом Иринејем посетиће Жичу, Студеницу, Острог, Пећку Патријаршију, Високе Дечане, Подгорицу и Ниш
четвртак, 11 октобар 2018 19:50

 Његово Блаженство Патријарх антиохијски и свега Истока г. Јован стигао је 11. октобра
2018. године у званичну (мирну) посету Његовој Светости Патријарху српском г. Иринеју 
у СПЦ

  Његово Блаженство Патријарха г. Јована и посланство Антиохијске Цркве на
београдском аеродрому Никола Тесла дочекао је Његова Светост Патријарх српски г.
Иринеј са Високопреосвећеним Митрополитом загребачко-љубљанским г. Порфиријем и
Преосвећеном господом Епископима шумадијским Јованом и ремезијанским Стефаном.
Дочеку су присуствовали амбасадори Сирије и Либана г. Оусман Сааб и гђа Нада Ал.
Часну пратњу предстојатеља Антиохијске Цркве чине: Вископреосвећна господа
Митрополити Акре Василије и Њујорка и Северне Америке Јосиф, архимандрити
Прокопије, Партеније и Алексије, ђакон Георгије Јаков, јерођакон Јован, господа Илија
Касрин Ел Халаби, Карол Саба, Хусан Салиби и Харбел Бастоури и гђа Леа Адел.
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  Његово Блаженство Патријарх антиохијски и свега Истока г. Јован X боравиће од 11. до19. oктобра 2018. године у званичној (мирној) посети Његовој Светости Патријархусрпском г. Иринеју и Српској Православној Цркви. Житељи Београда имаће прилику даБлажењејшег Патријарха Јована и његову часну пратњу поздраве непосредно поњеговом доласку у четвртак, 11. октобра 2018. године у 12 часова, када ће у Саборнојцркви Светог архангела Михаила у част високог госта бити служена доксологија.  Централни догађај посете биће саборна света Литургија коју ће патријарси саархијерејима обе Цркве служити у недељу, 14. октобра 2018. године у Спомен-храмуСветог Саве.  Заједно са Патријархом српским Иринејем, епископима, свештенством и монаштвом,благочестиви српски народ ће гостопримство драгом госту указати и у најзначајнијимсрпским светињама: Жичи, Студеници, Острогу, Пећкој Патријаршији, ВисокимДечанима, у Подгорици и Нишу. Поглавари двеју Цркава ће се сусрести и са водећимличностима државног и друштвеног живота Србије.

  Током посете поглавари двеју Цркава, са члановима делегацијâ, водиће званичнеразговоре који ће се тицати актуелних питања и проблема са којима се суочавају обеЦркве, али и Православље и хришћанство у целини, међу којима значајно местозаузимају питања узрокâ и последицâ страховитог ратног страдања Сирије и великогегзодуса народа са Блиског Истока.  Београђани и житељи других места, које ће посетити Блажењејши Патријарх Јован Х,имеће ретку прилику да својим молитвеном присуством посведоче састрадалну љубав ихришћанску солидарност српског православног народа са хришћанима Антиохије иСирије, који пред  свим народима света сведоче једну истину и веру, веру у ГосподаИсуса Христа, веру у Васкрсење Његово.  Званичне или мирне посете, та древна и непрекинута пракса Православне Цркве,прилика су да се изнова потврди јединство Православне Цркве остварено у ГлавиЦркве, Господу нашем Исусу Христу, и у Духу Светом, у славу Бога Оца, односно да сејединство изнова посведочи заједничким служењем свете Литургије. У исто време мирне посете представљају и потврду живе и реалне заједнице православних народа. Братскасарадња, узајамна подршка и свеза љубави двеју сестринских Цркава, двојицепоглавара и православних народа свакако су саставни део и плод ове посете.  (mitropolija.com)  
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