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САОПШТЕЊЕ СНФ 

  

Српска православна црква, Епархија рашко-призренска

  

Његовом Преосвештенству, господину Теодосију

  

Христос се роди!

  

Ваше преосвештенство,
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Након најновијих сазнања о току косовско-метохијског процеса која смо добили од
председника Републике Србије, Александар Вучића, обраћамо Вам се , као свом пастиру
овим писмом, у стању најдубље забринутости по будућност наше Цркве на Косову и
Метохији, по будућност нашег народа и државе.

  

Српски народ широм српске васељене а напосе у његовој колевци, на Косову и Метохији,
налази се у стању крајње забринутости каква се не памти још од ратне 1999. године.
Председник државе Србије, г. Александар Вучић је саопштио да он као председник
државе мора да прихвати изузетно тешке услове које нашој држави наметнула група
западних земаља, а који се тичу статуса Косова и Метохије .

  

Наше историјско искуство нас учи да то може значити само једно – нестанак српског
народа, српске државе и српске цркве са ових простора.

  

Ваше преосвештенство, с обзиром да су овиме, Срби са КиМ изгубили поверење у
државне органе Републике Србије, молимо Вас као нашег духовног пастира да позовете
на сазивање Црквено-народног сабора у што краћем року. Српски национални форум
ће, по Вашем благослову помоћи у организацији и раду Сабора.

  

Молимо Вас да на Сабор позовете све релевантне учеснике, по вашем благослову, из
свих крајева Косова и Метохије, и из свих области значајних за наш живот и опстанак: из
просвете, здравства, политике, цркве, културе и других.

  

Надамо се да ћете разумети нашу забринутост за будућност: нас, наше државе и цркве,
те да ћете услишити нашу молбу и сазвати Црквено-народни сабор што пре. Околности у
којима се налазимо захтевају заиста хитну реакцију, да покушамо спасити што се спасити
може. Иначе, наше покољење ће се показати најгорим у српској историји, недостојним
предака и обруканим пред потомцима за вјеки вјеков.

  

Не дозволите Ваше преосвештенство да пред св. Цара Лазара са овог света одемо
обрукани, одемо као неко ко није желео да брани оно за шта је главе положио Лазар са
својом војском.
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Не дозволимо да Завет који је овде српски народ дао Господу буде погажен.

  

Какви будемо данас на Косову, такви ћемо бити довека. Наше је да се боримо, а Божије
да ли ћемо у тој борби успети.

  

Са дубоким наклоном целивамо Вашу пастирску руку.

  

У Грачаници, 23. Јануара 2023.

  

Српски национални форума – Информативна служба
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