ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Шеф Одсека за протокол ОСЦП-а учествовао је
на међурелигијској конференцији "Култура
комуникације. Бонтон и протокол у верским
и световним традицијама"

У конференцијској сали при Московској катедралној џамији 4-5. октобра 2021. године била је
одржана Међурелигијска конференција „Култура комуникације. Бонтон и протокол у верским и
световним традицијама“, у организацији Међурелигијског женског савета, Међународног
удружења консултаната за пословни етикет и комуникацију, и Духовне управе муслимана Руске
Федерације.

Са благословом Председника Одељења за спољне црквене послове Московске Патријаршије
Митрополита волоколамског Илариона у конференцији су учествовали шеф сектора протокола
ОСЦП-а игуман Теофан (Лукјанов) и референт Секретаријата за међурелигијске односе ОСЦП-а
Д.И.Мењајлов. Првога дана конференције игуман Теофан говорио је о особеностима
православног црквеног бонтона: структури црквене хијерархије, усменом обраћању свештенству,
понашању у храму, изгледу, главним верским празницима и постовима; другога дана о верском

протоколу: особеностима црквених пријема, начинима службеног обраћања свештеницима у
писаној форми, о облицима представљања и преписке, о честим грешкама при организацији
догађаја.

Догађају су присуствовали и заменик председника Духовне управе муслимана Руске Федерације
и Савета муфтија Русије Рушан Хазрат Абјасов, начелник Одељења за регионални развој Савеза
јеврејских заједница Русије рабин Ариељ Тригер, генерални викар Римокатоличке надбискупије
Мајке Божје у Москви, свештеник Кирил Горбунов, опуномоћеник главног епископа Руске уније
хришћана вере евангелистичке (пентекосталаца) у Москви, пастор Дмитриј Таранов, начелник
Правног одељења Руске и Ново-нахичеванске епархије Јерменске Апостолске Православне
Цркве, ђакон Михаил Парсадањан, стручњак за односе са јавношћу будистичке традиционалне
санге Русије Ержена Содномдоржијева, заменик шефа Одељења за културу Духовне управе
муслимана Руске Федерације, председник Међурелигијског женског савета Гузељ Мубинова,
чланица Међународног удружења стручњака за бонтон А. Ј. Фокина и други.

Говорници су изразили мишљење да знање и поштовање културе и верског бонтона различитих
религија и конфесија треба да помогну у јачању међурелигијских односа. Један од пројеката ове
иницијативе је објављивање скупа препорука за специјалисте протоколарног и верског бонтона.
Извор: https://mospat.ru/sr/news/88203/
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