ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Митрополит волоколамски Антоније началствовао
Литургијом у подворју Српске Православне Цркве
у Москви

Сектор за информисање ОСЦП-а, 12.07.2022. Дана 12. јула, на празник Светих славних и
хваљених првоапостола Петра и Павла, у Подворју Српске Православне Цркве у Москви одржане
су прославе поводом престоног празника.

Свету Литургију у Петропавловском храму на Јаузи служили су митрополит волоколамски
Антоније, председавајући Одељења за спољне црквене послове Московске Патријаршије,
митрополит филипопољски Нифон, представник Патријарха антиохијског и целог Истока при
Патријарху московском и целе Русије, и епископ моравички Антоније, представник Патријарха
српског при Патријарху московском и целе Русије.

Архијерејима су саслуживали протојереј Николај Балашов, заменик председавајућег Одељења
за спољне црквене послове, архимандрит Серафим (Шемјатовски), представник Православне
Цркве Чешких земаља и Словачке при Московском Патријаршијском трону, протојереј Данил
Андрејук, представник Православне Цркве у Америци при московском Патријаршијском трону, и
протојереј Игор Јакимчук, секретар за међуправославне односе ОСЦП-а и свештенослужитељи
парохије.

У храму су присуствовали председник Комитета Државне думе Федералне скупштине Руске
Федерације за имовинске и земљишне односе, председник Међупарламентарне скупштине
Православља С. А. Гаврилов, председник Међународне Словенске академије наука, образовања,
уметности и културе С. Н. Бабурин, као и изванредни и опуномоћени амбасадор Републике Србије
у Русији Момчило Бабић, изванредни и опуномоћени амбасадор Босне и Херцеговине у Руској
Федерацији Жељко Самарџија и отправник послова Републике Северне Македоније у Руској
Федерацији Светлана Секуловска.

На крају Литургије обављен је традиционални чин благосиљања и резања колача уобичајен у
балканским земљама. Тада верник у част неког светитеља или празника приноси хлеб, вино и
кољиво на освећење и поделу благослова са свима.

Затим је обављено прослављање апостола Петра и Павла – свештенство и хор су отпевали
тропар, кондак и величање у центру храма испред иконе првоверних Христових ученика.

Потом је митрополит Антоније срдачно честитао крсну славу саслужитељима, преосвећеним
архијерејима, свештенству, гостима и парохијанима храма. Захваливши се епископу моравичком
Антонију на позиву да подели са њим молитвену радост овог свечаног дана, председавајући
ОСЦП-а је рекао:

„Драги владико Антоније, веома ми је драго што данас, на овај празнични дан, имам прилику да
будем овде са Вама у овом светом храму.

Желео бих да Вама лично, као и митрополиту Нифону, свештенству и гостима пренесем благослов
и лепе жеље од Његове Светости Патријарха московског и целе Русије Кирила. Данас се Његова
Светост налази у северној престоници, где служи у Саборном храму Петра и Павла, који се налази
на територији Петропавловске тврђаве, али знајући да ћемо данас заједно славити у подворју
Српске Православне Цркве, Његова Светост Патријарх ме је уочи празника на
растанку благословио да свима вама пренесем његове честитке.

На данашњи дан посебно бих желео да кажем, драги владико, да, проводећи много времена у
Москви и добро познајући и волећи Руску Православну Цркву, Ви знате колико ми у Русији волимо
Србију и Српску Православну Цркву. Нас повезује заједничка историја, коју су, нажалост, врло
често обележиле горке околности, али су, упркос свему, наши народи и наше Цркве увек налазиле
прилику да уз Божију помоћ храбро подносе сва искушења.

Искрено смо захвални Српској Православној Цркви на подршци коју је пружала и пружа Руској
Цркви у тешким околностима у којима се данас налази.

Оно што је увек одликовало Предстојатеље и архијереје Српске Цркве јесте стално придржавање
светих канона, верности црквеном поретку. Веома смо захвални, драги владико, Вама лично и
Предстојаљу Српске Цркве, Његовој Светости Патријарху Порфирију и епископији на
једногласној подршци коју сада осећамо, нарочито у вези са црквеним расколом који је у току у
Украјини.

Знајте, драги владико, да је та помоћ увек била и биће обострана. Увек ћемо чинити све што
можемо да подржимо и братски српски народ, и братску Српску Цркву у њеном спасоносном
служењу.

Искрено верујемо и надамо се да ће нас увек пратити читаво сабрање Божијих угодника, који су
засијали у нашим Црквама (а данас и чиста помоћ Светих Првоверних апостола Петра и Павла,
чије је молитвено заступништво поверено Подворју Српске Цркве у Москви).

Дубоко сам Вам захвалан на позиву и прилици да се молим са Вама. Задњи пут смо заједно
служили Свету Литургију прошле јесени на тлу Либана, уживајући у гостопримству владике
митрополита Нифона. И, ево, данас смо заједно вршили службу овде, у Српском подворју у
Москви.“

У сећање на заједничку молитву на празник Првоверних Светих Апостола руководилац ОСЦП-а
поклонио је епископу Антонију икону преподобног Саве Сторожевског.

„Једном сам носио титулу епископа звенигородског и од тада веома поштујем преподобног Саву
Сторожевског, једног од покровитеља руског монаштва. Примите, молим Вас, ову насликану икону
овог светитеља Божијег, нека Вас подсећа на нашу заједничку молитву, и нека Вас сам светитељ
својим заступништвом на престолу Божијем прати у Вашој служби овде на руској земљи“, истакао
је митрополит Антоније.

Архијереј је Бранку Влаховићу, дописнику листа „Вечерње новости“ (Београд, Србија),
уручио Патријаршијску награду – Орден Руске Православне Цркве Светог Серафима Саровског
III степена „у знак пажње за допринос развоју односа између Српске и Руске Православне Цркве
и поводом 70. годишњице од рођења.“

У свом одговору епископ моравички Антоније се захвалио председавајућем ОСЦП-а на
заједничкој молитви и посебно истакао:

„Владико, молим Вас да пренесете нашу искрену синовску захвалност Његовој Светости
Патријарху Кирилу за молитве, за љубав коју пројављује свима нама, представницима Помесних
Православних Цркава. Његову Светост познајем више од тридесет година, још од студентских
година, када сам студирао на Московској духовној академији.

Драги владико, желим Вам Божију помоћ у свим Вашим делима, нарочито на пољу
председавајућег Одељења за спољне црквене послове, на пољу сталног члана Светог Синода
Руске Православне Цркве. Господ вам је досудио тешко бреме које морате да носите, али се
надамо да ће молитвама светих Божијих угодника, првоверних апостола Петра и Павла, Ваша
служба бити лака и да ће бити у славу Светог Православља. На многаја и благаја љета!“

Епископ Антоније је руководиоцу ОСЦП-а поклонио крст и панагију.

Крст и панагија уручени су и представнику Патријарха антиохијског и целог Истока при
Патријарху московском и целе Русије митрополиту филипопољском Нифону.

Затим је епископ моравички Антоније срдачно поздравио протојереја Николаја Балашова,
архимандрита Серафима (Шемјатовског), протојереја Данила Андрејука, као и почасне госте, који
су присуствовали богослужењу.
Извор: https://mospat.ru/sr/news/89460/
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