Владика Атанасије: Ја сам, као и већина епископа СПЦ, против тога да Вучићу буде додељен одрен
уторак, 08 октобар 2019 15:03

Српски архијереји бораве и други дан на Косову и Метохији у склопу обележавања 800
година аутокефалности СПЦ. Пред вечерашњу церемонију у Сава центру у Београду,
умировљени Епископ захумско-херцеговачки Атанасије (Јевтић), као и митрополит
Амфилохије јуче, из Пећке Патријаршије такође поручује да се и он, као и велики део
епископа противи додели Ордена Светог Саве Александру Вучићу. Против ордења
председнику, али за ордење деци – митрополит Амфилохије уручио је симболично данас
у Пећкој патријаршији орден Св. Саве српској деци, монаштву и свештенству.

„Велики број епископа, може се слободно рећи већина, је против тога да се председнику
Србије Александру Вучићу додели Орден Светог Саве“, изјавио је данас на свечаности у
Пећкој патријаршији, јавио је Радио Гораждевац.

Иначе, владика Атанасије је познат и као један од најснажнијих критичара политике
српског председника Александра Вучића.

Ово је други утицајни владика Српске православне цркве који је изразио незадовољство
одлуком Синода СПЦ да се орден додели председнику Србије.

„Што се мене лично тиче, а верујем и један добар део наших архијереја није тиме
задовољан, није била ово прилика за тако нешто. Овде је присутно било и остало оно
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што обједињује и сједињује и Цркву и народ,“ изјавио је јуче за Радио Гораждевац
Митрополит Амфилохије.

Што се мене лично тиче, а верујем и један добар део наших архијереја није тиме
задовољан, није била ово прилика за тако нешто. Овде је присутно било и остало оно
што обједињује и сједињује и Цркву и народ

У Пећкој патријаршији „уручен“ орден Св. Саве деци и монаштву

Против ордења председнику, али за ордење деци – митрополит Амфилохије уручио је
симболично данас у Пећкој патријаршији орден Св. Саве српској деци, монаштву и
свештенству на Косову и Метохији, а што су присутни на свечаном ручку поздравили
аплаузом. Вест о томе, такође је на друштвеним мрежама поделио и отац Сава.

Прво према медијским најавама, а потом и уз потврду СПЦ, председнику Србије
Александру Вучићу и његовом секретару Николу Селаковићу на централној свечаности
вечерас у центру Сава доделиће се највиши орден Цркве – родоначелника српске Цркве
и највећег просветитеља, Светог Саве – првог, односно другог реда. Ово је управо био
разлог да своје учешће и говор откажу академик Матија Бећковић, те професор Миро
Ломпар. У међувремену, Матија Бећковић је синоћ за Н1 потврдио своје одсуство
вечерас.

„Кад сам чуо шта Горан Весић мисли о мени, нисам се осећао достојним да говорим на
свечаној академији поводом 800 година аутокефалности Српске православне цркве“,
казао је Бећковић за ову ТВ у телефонској изјави, док је Ломпар у сусрету са новинаром
Н1, уз осмех рекао „Немам коментар“.

Уместо у Патријаршијском двору, Вучићу и Селаковићу највиша црквена признања се
уручују у Сава центру, што је супротно досадашњој пракси – да се чин доделе обави у
Патријаршији.
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Против доделе ордења Вучићу и Селаковићу покренута је и онлајн петиција.

„У више наврата, непосредно и преко својих сарадника, г. Вучић је износио
најгрубље неистине о нашим угледним архијерејима, свештеницима и монасима у
медијима под његовом контролом. Он је наш косовски и видовдански етос
прогласио ‘митом’, а отвореним залагањем за ‘разграничење’ са Косовом и
Метохијом директно се оглушава о једногласном ставу Светог Архијерејског Сабора
наше помесне Цркве.

Сматрамо да председник државе који се са толиким ниподоштавањем и презиром
односио према ставовима наше Цркве и њеног верног народа није достојан овог
највишег одликовања.

Ради заштите угледа и достојанства Српске Православне Цркве у овој јубиларној 800.
години њене аутокефалије, молимо вас да поништите одлуку о награђивању г. Вучића
јер међу народом, пуноћом Цркве Божије, уноси саблазан и неверицу — и неће бити
прихваћена“, наводи се у тексту петиције.

Ову петицију је до сада потписало 2034 људи.

Видети још:

Митрополит Амфилохије: Велики број архијереја СПЦ није за доделу ордена
Светог Саве председнику Србије Александру Вучићу

(КосСев)
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