
Патријарх Иринеј: Дрина за Србе није граница већ мост који их спаја на светосавском путу
уторак, 16 новембар 2010 17:30

Бања Лука - Патријарх српски Иринеј изјавио је да река Дрина за Србе није граница
него мост који их саставља на светосавском путу.

  

"Река Дрина за нас није граница, него мост који нас саставља. Иако смо то, у неку руку и
данас, даће Бог да у скоро време будемо заиста једно. Наравно, и у формалном смислу
те речи...", рекао је патријарх Иринеј за бањалучки "Фокусу".

  

Српски патријарх је нагласио да је, за сада, "довољно да смо једно као народ, као
Православна црква и да смо на једном, дакле истом, светосавском, односно Христовом
путу".

  

Он је поздравио српски народ који живи у Бањалуци, истакавши да се они боре да
сачувају веру и своје име. "Да сачува српско име. Иако то нимало није лако, они то с
успехом чине...".

  

Одајући признање свом претходнику - патријарху Павлу, на годишњицу његовог
упокојења, патријарх Иринеј је казао да је он по много чему непоновљив, не само као
патријарх већ од момента када је одлучио да буде монах.
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Патријарх Иринеј је рекао да је патријарх Павле остао веран изабраном животном путудо упокојења.  "Само је ишао напред, не обазирући се назад. Све је то крунисало један свети живот,један диван јеванђеоски пример у нашем времену. Све је то, уосталом, осетио и самнарод на његовој сахрани", рекао је патријарх Иринеј.  Присећајући се начина на који је патријарх Павле сахрањен пре годину дана у Београду,патријарх Иринеј је рекао да је то била "највеличанственија сахрана" која се десила усрпској предстоници.  "То значи да је народ имао довољно слуха да чује и да види све оно што је патријархПавле чинио у свом животу", нагласио је српски патријарх Иринеј.  (Глас јавности)  
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