650 г. од смрти цара Душана

Обележена слава манастира Свети Архангели код Призрена

Небески заштитник Срба

Аутор: Виолета Вучетић, Православље број 921-922, Рубрика "Косовски завет"

На дан Светог Архангела Гаврила, 26. јула, у манастиру Свети Архангели код Призрена,
прослављена је манастирска Слава и обележено 650 година од упокојења цара Душана
Силног.

Празничну Литургију и парастос цару Душану служио је Његова Светост Патријарх
српски Г. Павле, а саслуживали су Епископи рашко-призренски г. Артемије и липљански
г. Теодосије, пред око 2000 верника који су из уже Србије и из других делова Косова и
Метохије допутовали организованим превозом Удружења пријатеља манастира Свети
Архангели код Призрена и Координационог центра. Литургији су присуствовали и
верници из Македоније, Републике Српске, Грчке, као и председник Координационог
центра Небојша Човић, шеф посланичке групе ДСС-а Милош Алигрудић и министар вера
Милан Радуловић. Његова Светост патријарх Павле у празничној беседи је истакао како
је тешко бити човек међу људима, а још теже међу нељудима и да ће „онај који се
потруди да буде човек међу нељудима остати жив ва вјеки вјеков“. „Треба да тежимо
блаженству на земљи да бисмо наставили да у блаженству живимо и на небу. Трудимо
се и не дозволимо да се наши преци пред Богом постиде нас“, нагласио је Његова
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Светост.

Своји на своме

„Веома је важно што су људи из Србије данас дошли овде, јер је то знак народу овде да
их Србија осећа и да их није заборавила“, рекао је јеромонах Герман, настојатељ
манастира Свети Архангели код Призрена.

Духовну Академију режирао је Петар Недељковић, а наступили су КУД Ораховац, КУД
Велика Хоча, КУД Штрпце, КУД Добротин, музичке групе Гора и Жива вода, хор Мојсије
Петровић, а у улогама цара Душана и царице Јелене нашли су се глумци Иван Босиљчић
и Ива Штрљић.

Немачки КФОР је обезбеђивао манастир и околину, али многи аутобуси су на
административној граници са Косовом и Метохијом имали проблема због дозвола за
кретање по покрајини, тако да су са закашњењем, али на срећу безбедно, допутовали до
манастира. Обезбеђење су добили само аутобуси Координационог центра (укупно 2),
док је тек после интервенције оца Германа, косовска полиција обезбедила пратњу кроз
покрајину осталим аутобусима.

2/4

650 г. од смрти цара Душана

Манастир Свети Архангели код Призрена један је од најзначајнијих српских духовних и
историјских центара. Манастир је подигнут између 1343. и 1352. године и задужбина је
цара Душана Силног. Свети Архангели били су у Европи познати по градитељској
лепоти и огромном богатству све до 1615, када је Синан-паша порушио светињу и
наложио да се од манастирског камена сазида џамија. Свети Архангели били су пусти
три века, али су се Срби окупљали у манастиру два пута годишње: о летњем и јесењем
празнику Светих Архангела. Први монаси уселили су се у манастир 1998, а већ 1999.
године отет је и убијен сабрат манастира отац Харитон, после чега је цело братство
напустило светињу. Вратили су се месец дана касније, да би били поново евакуисани 17.
марта прошле године, када је манастир потпуно уништен. До темеља је спаљен и
оскрнављен тек завршени конак. Сада у обновљеној радионици која је преуређена у
мањи конак обитава манастирско братство. У Призрену и околини живи свега 49 Срба,
од којих 19 у својим кућама у граду, а 30 у бази КФОР-а. Народ нема поверења у
косовску полицију, јер је међу њима много оних који су својевремено били у ОВК. Не
жале се на немачки КФОР који им је, како кажу, створио боље услове за живот од
претходног. Срби у околини Призрена, иако живе у гету, са свих страна окружени
Албанцима, немају намеру да напусте своју земљу. У целој Средачкој жупи живи 250
људи, а њихов главни ослонац су Срби из Штрпца, њих око 10000 који су предузели
иницијативу за обнову светиње. И док у Македонији затварају митрополита Јована, а у
Црној Гори клеветају митрополита Амфилохија и налажу рушење цркава и манастира, у
Србији се оснивају удружења за помоћ и обнову светиња. Знатан допринос духовном
буђењу дају православне невладине организације попут Удружења пријатеља
манастира Ђурђеви Ступови, Удружења пријатеља манастира Светих Архангела код
Призрена и Српског сабора Двери које су успеле да у акције за обнову светиња и помоћ
Србима на Косову и Метохији укључе бројне еминентне уметнике и интелектуалце.
Овога пута молимо за помоћ све људе добре воље да, ако су у могућности, уплате
новчани прилог за обнову манастира Свети Архангели код Призрена на жиро-рачун
манастира, број 205-42010-61, код Комерцијалне банке, филијала Штрпце, као и оне који
могу да пруже помоћ за изградњу манастирског конака у грађевинском материјалу
(позвати 029/41-231 или 011/686-161).

Поред манастира Светих Архангела је надгробна плоча цара Душана коју шиптарски
терористи нису успели да оштете упркос бројним покушајима. Душан Силни и данас је,
после 650 година, моћни небески заштитник Срба.
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