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На управо завршеном Сабору Српске православне цркве, поред осталог, донета је
одлука о постављењу владике Порфирија за митрополита загребачко-љубљанског,
уместо упокојеног митрополита Јована, затим викарног епископа Јована (Ћулибрка) за
владику западно-славонског, а досадашњег епископа тимочког Јустина за владику
епархије жичке. А на његово место у тимочкој епархији именован је игуман манастира
Буково код Неготина Иларион.

  

  

Током протеклих дана, архијереји чланови Светог Архијерејског Сабора, на челу са
Патријархом српским г. Иринејем, посећивали су најугроженије епархије у Србији и
Републици Српској и том приликом испоручили прикупљену хуманитарну помоћ. Свети
Архијерејски Сабор се обратио свим помесним Православним Црквама за молитвену и
сваку другу помоћ пострадалом народу.

  

Свети архијерејски Сабор СПЦ је десетодневно пролећно заседање посветио животно
важним питањима Цркве, попунио неколико упражњених епархија и још једном апеловао
на ослобађање, како се наводи, политичког затвореника Охридске архиепископије
Јована.

  

У саопштењу, које је потписао портпарол СПЦ владика Иринеј бачки се наводи да је
Сабор за нове чланове црквене владе изабрао митрополита црногорско-приморског
Амфилохија, епископа шабачког Лаврентија, зворничко-тузланског Хризостома и
рашко-призренског Теодосија.
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Сабор је досадашњег викарног епископа липљанског Јована изабрао за епископа
славонског, досадашњег викарног епископа ремезијанског Андреја за епископа
аустријско-швајцарског, архимандрита Сергија (Карановића), сабрата манастира Рмња,
за епископа средњеевропског и досадашњег викарног епископа јегарског Порфирија за
митрополита загребачко-љубљанског уместо недавно преминулог митрополита Јована.

  

Досадашњи епископ тимочки Јустин биће епископ жички, архимандрит Иларион
(Голубовић), старешина манастира Букова, постављен је за епископа тимочког, а
архимандрит Арсеније (Главчића), сабрат манастира Студенице, за епископа топличког.

  

Викар Патријарха српског, и архимандрит Јероним (Мочевић), сабрат манастира
Ковиља, постављен је за епископа јегарског, викара Епископа бачког.

  

(НСПМ-СПЦ)
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