ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

У Светој земљи служене молитве поводом 75.
рођендана Најсветијег Патријарха Кирила

Дана 20. новембра 2021. године, на 75. рођендан Његове Светости Патријарха московског и целе
Русије Кирила, старешина Руске духовне мисије у Јерусалиму, архимандрит Александар
(Јелисов), служио је Свету Литургију у главном Саборном храму руског православног присуства у
Светој земљи – Саборној цркви Свете Тројице у Јерусалиму. После отпуста, у центру храма,
Високопреподобни архимандрит, уз саслуживање секретара Мисије игумана Никона (Головка) и
клирика РДМ-а, ђакона Илије Драчука, служио је молитву за здравље Његове Светости.

У честитки коју је руководилац Мисије упутио Његовој Светости Патријарху Кирилу поводом
значајне годишњице, посебно стоји:

„У име свештенства и сарадника Руске духовне мисије у Јерусалиму, примите моје искрене

честитке поводом Вашег 75. рођендана! Животни пут којим пролазите пред милионима
православаца, пред вишенационалном паством Руске Православне Цркве, сведочи о Вашој
чврстој одлучности, а успех у остварењу својих циљева о подвижничким напорима усмереним на
добробит православног народа. У ери потреса на међународној политичкој арени и раздора у
светском Православљу Ви као мудри кормилар водите Цркву која Вам је поверена од Бога по
директном и исправном путу, а захвалност Вашег преданог стада изражава се искреном љубављу
и усрдном молитвом за свог Предстојатеља.

Придружујући своје гласове молитвама милиона православних људи, ми, свештенство и
сарадници Руске духовне мисије, носећи своје послушање у Светој земљи, непрестано се молимо
пред светињама града Јерусалима за Ваш дуг живот и здравље. Нека Вам Свемилостиви Господ
подари неисцрпну снагу да обављате Предстојатељску службу на добро Руске Православне
Цркве на многаја и благаја љета!“

Молитве благодарности на овај празнични дан у Горненском женском манастиру и у подворјима
Руске духовне мисије у Израелу, Палестини и Јордану служили су протојереј Мирослав Витив,
протојереј Николај Жданов, игуман Михеј (Сељаков), јеромонах Амвросије (Игнатов), јеромонах
Инокентије (Беспалов) и јеромонах Атанасије (Букин).
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