Манастирска Слава 2010

Свечано прослављена Слава манастира Светих
Архангела код Призрена

26. Јул 2010

У манастиру Свети Архангели код Призрена данас је свечано прослављена манастирска
Слава. Свету Архијерејску Литургију служио је Мјестобљуститељ Епархије, Митрополит
црногорско-приморски г. Амфилохије, уз саслужење Епископа врањског г. Пахомија и
викарног Епископа липљанског г. Теодосија, као и 12 свештенослужитеља. Међу
служашчим свештенством били су и архимандрити Партеније из Солуна и Митрофан из
Москве, као и игумани манастирâ Епархије рашко-призренске: протосинђел Стефан
(Зочиште), протосинђел Сергије (Тушимље) и протосинђел Ромило (Дубоки поток), који
су на данашњу Славу дошли са сво
jим монасима. У
Светој Литургији учествовало је око 500 верника, који су у Свете Архангеле пристигли из
оближњег Призрена и околине, Штрпца, Грачанице, Северног Косова, али и из
Београда, Младеновца и Подгорице. Након Свете Литургије, културно-уметничка
друштва из Велике Хоче и Штрпца приредила су пригодни програм, а
данашње славље је завршено ручком који је за све присутне приредио игуман манастира
Свети Архангели, протосинђел Михајло, заједно са верним народом призренског и
ораховачког краја.

Беседећи након читања Јеванђеља, Митрополит Амфилохије је говорио о Св. Архангелу
Гаврилу, који је од Бога нама људима донео Благу вест, дошавши Пресветој Дјеви и
објавивши јој да ће родити Сина, коме ће наденути име Исус и који ће бити Спаситељ
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света. Ту Благу вест и велику тајну скривену од света Света Црква преноси из
покољења у покољење свуда, па и на овм благословеном месту, овој царској задужбини
и царском граду Призрену, где православни епископи столују од 4. века, па надаље, од
времена светородне лозе Немањића, све до данашњег дана. То је вера у крајеугаони
камен који је сам Христос Богочовек. У наставку беседе, Митрополит Амфилохије је
рекао да је управо та и таква вера у Христа, вера која побеђује свет. Јачи је онај који има
такву победу него сви моћници овога света. То је сила која, преко Оваплоћења
Христовог, Распећа и Васкрсења Његовог, стално обнавља лице земље. Тако је било и
биће до краја света. Грађевине, каква је била ова црква, могу бити разорене, али оне се
уграђују у вечну грађевину Цркве Христове управо овом вером у Христа. Ова вера је
камен темељац и Косова и Метохије и, док буде оних који на том камену буду градили
своје животе, неће се Бог одрећи њих, по речима Господњим: "Који год призна мене
пред људима, признаћу и ја њега пред Оцем небеским".

На крају своје беседе, Митрополит Амфилохије је захвалио архимандриту Партенију,
великом добротвору српског народа из братске нам Грчке и архимандриту Митрофану
из Русије, који данас живо и евхаристијски сведоче саборно јединство Цркве Христове
на овом месту, заједно са свима који нису жалили труда да данас буду на овом
освећеном месту.

Митроплит Амфилохије је дао и посебну изјаву за телевизију.

За инфо-службу ЕРП Митрополит Амфилохије је изјавио да су данашња прослава у
Светим Архангелима, јучерашња Слава у манастиру Девине Воде, прекјучерашње
саборно служење у Призрену и друге активности у Епархији рашко-призренској
последњих месеци, показатељ да се духовни живот у Епархији вишеструко интензивира,
посебно у непосреднијем пастирском раду са верним народом. Митрополит Амфилохије
је нагласио да се, поред активирања парохије у Приштини, где је однедавно постављен
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редовни парохијски свештеник, поново обнавља парохија у Истоку, док је у Епархијском
седишту у Призрену одржана прва седница Епархијског савета и Црквеног суда. У
наредном периоду очекује се отварање још неколико нових парохија и рукоположење
младих свештеника, како би Црква била што ближе народу.
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