Владика Атанасије у Грачаници: Нико нам не може узети Косово, јер су кључеви КиМ у рукама вели
недеља, 28 јун 2020 18:47

У манастиру Грачаница данас на Видовдан Свету архијерејску литургију служио је
умировљени Епископ захумско-херцеговачки г. Атанасије уз саслужење оца Михајла,
игумана манастира Светих Архангела код Призрена, оца Илариона, игумана манастира
Драганац, свештенства и монаштва Епархије рашко-призренске.

“Против крста ко се бори, увек ће изгубити битку, а поготово они који се боре против
мртвих”, поручио је владика Атанасије у литургијској бесједи верницима, честитајући им
данашњи празник.

“Како је рекао наш херцеговачки песник, Алекса Шантић, ‘гробови наши бориће се са
вама’. Изашла је недавно књига и добио сам је, колико је гробова српских на Косову
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порушено. Е па, не могу они градити будућност своје деце на разарању гробова или на
прогањању деце наше. Судбина им је као и свих прогонитеља хришћана. Само да ми
истрајемо, издржимо и будемо постојани на месту постојанства и достојанства нашега
као што је Грачаница, као што су и остале наше светиње, Богородица Љевишка,
Газиместан, где ћемо данас ићи. У молитви истрајавати и што српска пословица каже,
кадар бити стићи, понекад и утећи, повући се, а најважније на страшноме месту
постојати. То постојанство ви имате овде, на великомученичком Косову и Метохији”,
поручио је владика Атанасије..

“Нико нам Косово не може узети, јер су кључеви КиМ у рукама великомученика Лазара.
Његовим молитвама, Господе, спаси и укрепи у постојанству и достојанству твој народ
косовско-метохијски”, закључио је владика Атанасије.

„Нико нам га (Косово) не може узети, јер су кључеви КиМ у рукама великомученика
Лазара. Његовим молитвама, Господе, спаси и укрепи у постојанству и достојанству твој
народ косовско-метохијски“, поручио је владика Атанасије у беседи верницима,
честитајући им данашњи празник.

Ове године се Видовдан прославља уз примену заштитних мера у борби против
коронавируса.

Литургији у Грачаници, а потом и парастосу на Газиместану, просуствоваће и
ходочасници, који су 14 годину за редом из Београда пешака кренули у „Видовданско
ходочашће“.

Како је претходно саопштено из ЕРП, а потом и из Косовске полиције, присутни су у
обавези да носе заштитне маске и рукавице и да одржавају дистанцу, тако да у порти и
око споменика на Газиместану размак између присутних буде најмање један и по метар.

Верницима испред порте манастира додељују се заштитне маске. Међутим, како јавља
РТВ Ким, има и оних који се не придржавају заштитних мера.
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Из Епархије су претходно апеловали да се избегавају гужве и окупљање у већем броју
на једном месту, и саопштили да ће свештеници и службеници Епархије
рашко-призренске водити рачуна да се ове мере поштују.

Православни верници данас прослављају Видовдан, који у српском народу такође носи
снажан историјски значај због низа судбинских догађаја. Централно и традиционално
обележавање празника је литургија која је овог јутра одржана у Грачаници, а потом
парастос на Газиместану. Литургију је овог јутра служио умировљени епископ
захумско-херцеговачки Атанасије уз саслужење архимандрита, свештенства и монаштва
епархије Рашко призренске, а певао је и црквени хор из Чачка.

Јутрашњој литургији у порти манастира Грачаница присуствовало је више стотина
верника из свих крајева централне Србије, Црне Горе, Републике Српске и Северне
Македоније. Међутим, због пандемије коронавируса, процењује се да је број далеко
мањи у односу на прошлу годину, када је према сведочењу верника, било окупљено око
1.500 људи.

Парастос се на Газиместану служи од 13 часова где ће се верници упутити групно након
завршетка свечаности у Грачаници.

(Коссев, Радио КиМ)
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