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субота, 12 септембар 2009 20:55

У центру Београда данас је одржана "Породична шетња", од Храма Светог Саве до
Калемегдана, којом су промовисане породичне вредности у Србији

  

Скуп су организовали Сабор српских удружења из земље и расејања "Српска мрежа",
"Српски сабор Двери" и Српска православна црква (СПЦ), а на почетку скупа у
поподневним часовима испред храма Светог Саве, служен је молебан посвећен
Пресветој Богородици, намењен мајкама за рађање и подизање деце.

  

Старешина Храма Светог Саве отац Лука апеловало је на младе да се одрекну абортуса
и окрену рађању, истакавши да су деца дар Божији.

  

Окупљени су потом кренули у "Породичну шетњу" до Калемегдана симболично
демонстрирајући потребу неговања брака, породице, рађања и борбе против беле куге.

  

У шетњу је кренуло око хиљаду грађана међу којима су били лидер Нове Србије (НС)
Велимир Илић са сарадницима, професорка Правног факултета Универзитета у
Београду Смиља Аврамов, песник Добрица Ерић, бивши министар вера Радомир Наумов,
кантаутор Бора Ђорђевић и друге личности из јавног живота.

  

Илић је изјавио новинарима да је на "шетњу" дошао као породичан човек да би подржао
српску културу, традицију и веру, и изразио наду да већина Србије те вредности
подржава.

  

Београђанин Валентин Ивановски (38), који је пошао у шетњу са женом и двоје деце,
казао је Танјугу да је то права "шетња поноса" и да жели да његова деце одрастају у
здравом друштву и сутра буду његов понос.

  

Представници "Двери" су казали новинарима да је скуп благословио митрополит
црногорско-приморски СПЦ Амфилохије, као и да су га подржале Српска радикална
странка (СРС), Демократска странка Србије (ДСС), НС, као и, како наводе, појединци из
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Демократске странке.

  

Поворка, коју је обезбеђивала полиција, кретала се трасом Храм - Славија - Кнез
Михаилова - Калемегдан - Црква Ружица где је одржан програм за децу.

  

Према организаторима, акцију је подржало више од 30 организација и јавне личности,
глумци попут Ивана Босиљчића, Небојше Дугалића, Вука Костића и Небојше Глоговца,
некадашњи фудбалер Црвене Звезде Душан Савић, уметница Оливера Катарина,
политички аналитичар Слободан Антонић и други.

  

Прва "Породична шетња" у Србији организована је крајем маја у Чачку.

  

(Танјуг)
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