ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

На дванаестогодишњицу интронизације Најсветији
Патријарх Кирил служио је Литургију у храму Христа
Спаситеља

На дванаестогодишњицу интронизације Најсветијег Патријарха московског и целе Русије Кирила,
1. фебруара 2021. године, у Саборном храму Христа Спаситеља у Москви служена је Света
литургија. Патријарх Руске православне цркве служио је у свечаној одежди са устоличења.
Његовој Светости саслуживали су: митрополит крутицки и коломенски Јувеналиј, патријаршијски
управник Москвоске епархије; митрополит воскресењски Дионисије, руководилац послова
Московске патријаршије, први викар Патријарха московског и целе Русије у Москви; епископ
павлово-посадски Тома; шеф Администрације Московске патријаршије; епископ сергијевопосадски Тома, игуман манастира Светотројичино-Сергијеве лавре; протојереј Михаил Рјазанцев,
кључар храма Христа Спаситеља; архимандрит Алексиј (Турков), лични секретар Најсветијег
Патријарха и престоничко свештенство.

Празничном богослужењу присуствовао је председник Комитета за међународне послове
Државне думе Л. Е. Слуцки; председник Одбора за развој цивилног друштва, питања јавних и
верских заједница Државне думе Руске Федерације, председник Интерпарламентарне скупштине
православља С. А. Гаврилов, заменик председника Државне думе Руске Федерације, саветник
градоначелника Москве, саветник Патријарха московског и целе Русије о грађевинским
питањима, кустос Програма за изградњу православних цркава у Москви В. И. Ресин, председник
надзорног одбора «Православна Русија» М. М. Иванов.
Литургију је појао Патријаршијски хор Саборног храма Христа Спаситеља (диригент И. Б.
Толкачев).
Патријаршијска Света литургија емитована је уживо на ТВ каналима «Сојуз» и «Спас», као и на
званичном порталу Руске православне цркве patriarchia.ru.
На сугубој јектенији узнесене су молитве за нестанак пандемије вируса короне и посебне молбе
за Најсветијег Патријарха.
На крају сугубе јектеније митрополит крутицки и коломенски Јувеналиј узнео је молитву за
Поглавара Руске православне цркве, Најсветијег Патријарха московског и целе Русије Кирила.
Затим је Поглавар Руске православне цркве узнео молитву за заустављање заразних болести.
Епископ сергијево-посадски Тома проповедао је пре Причешћа.
На крају Литургије митрополит крутицки и коломенски Јувеналиј прочитао је честитку Његовој
Светости Патријарху Кирилу у име чланова Светог Синода Руске православне цркве и уручио
Његовој Светости икону Светог благоверног великог кнеза Александра Невског, чија се 800.
годишњица прославља ове године.
Првојејарх Руске цркве обратио се присутнима и уручио црквене награде.
Узимајући у обзир ревносни архипастирски труд, а поводом 85-годишњице од рођења,
митрополит крутицки и коломенски Јувеналиј одликован је орденом Славе и части I степена.
Пресвети Владика је срдачно поздравио митрополита Јувеналија и у своје име Његовом
Преосвештенству предао древну Богородичину икону.
Узимајући у обзир ревносни архипастирски труд, а поводом 45-годишњице од рођења,
митрополит воскресењски Дионисије одликован је орденом Светог Сергија Радоњешког II

степена.
«Благодарим свима за молитве и за то што сте се данас окупили да се помолите заједно са мном»,
додао је на крају Најсветији Патријарх Кирил.
Ограничења приступа Саборном храму Христа Спаситеља која су на снази због сложене
епидемиолошке ситуације нису дозволили многима који су желели да присуствују Светој литургији
и честитају Патријарху Руске православне цркве годишњицу устоличења. У храмовима и
манастирима свих епархија Московске патријаршије служени су молебани захвалности за
Најсветијег Патријарха Кирила и Руску цркву којом управља.
Прес-служба Патријарха московског и целе Русије/Сектор за информисање ОСЦП-а
Извор: https://mospat.ru/sr/news/60700/
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