СЛАВА ХРАМА СВЕТИХ ЈОАКИМА И АНЕ У МЕЂУЛУЖЈУ

На празник Светих и праведних Јоакима и Ане, 22. септембра 2017. године, у храму
посвећеном овим Светитељима који се налази у Међулужју, Његово Преосвештенство
Епископ шумадијски Господин Јован служио је Свету Архијерејску Литургију. На Светој
Литургији нашем Архијереју саслуживали су: протојереј-ставрофор Драгољуб Ракић,
Архијерејски намесник опленачки протојереј-ставрофор Миладин Михаиловић,
протојереј-ставрофор Александар Новаковић, Архијерејски намесник младеновачки
протојереј-ставрофор Жељко Ивковић, протонамесник Зоран Алексић, јереј Марко
Стевановић, јереј Марко Јефтић, јереј Бојан Вићовац, протођакон Иван Гашић и ђакон
Небојша Поповић.

Овај велелепни храм овогодишњу славу дочекује са постављеним мермерним подом,
уграђеним подним грејањем, завршеним радовима на унутрашњим зидовима храма и
већим делом урађенoм фасадом и олтарским простором. Лепоти богослужења
допринели су Српски православни појци. Његово Преосвештенство Епископ шумадијски
Г. Јован је за заслуге у пастирском раду рукопроизвео старешину храма Светих Јоакима
и Ане протонамесника Зорана Алексића у чин протојереја. Владика Јован је поручио
проти Зорану да је одликовање које је добио подстрек за даљи рад, јер подстрека на
добро као и пожртвовања, покајања и свих других хришћанских врлина никада није
доста.

Након прочитаног Јеванђеља у својој беседи Владика Јован је подсетио верни народ на
славни пример родитеља Пресвете Богородице и рекао да су Свети Јоаким и Ана
посебно важан узор у времену када се породица свесно урушава и када јој се ускраћује
важност и достојанство. Наш Епископ је истакао да су кроз послушање и смиреност
Свети Јоаким и Ана постали родитељи у позним годинама. Сликовитост беседе Владика
је обојио иконописним примером из студеничке Краљеве цркве у којем се налазе
потресне сцене из живота Светих Јоакима и Ане. Већи део беседе Епископ је посветио
значају Пресвете Богородице у животу хришћана, али и њеном значају за читаво
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човечанство. Пресвета Богородица је кроз смирење, послушност и прихватање промисли
Божије постала благословена међу женама, храм Духа Светога, олтар Бога Живога,
трапеза хлеба небеснога, кивот светиње Божје, дрво најслађега плода, слава рода
људског, похвала рода женског, источник девства и чистоте ‒ то беше Богом дарована
ћерка Јоакима и Ане.

Беседа Епископа шумадијског Г. Јована

На крају Свете Литургије извршен је чин освећења кољива и резања колача. Испред
Црквене општине међулушке домаћин је био господин Милисав Петковић. Након тога
Епископ Јован је поделио Архијерејске захвалнице: г. Горану Михајловићу, г. Благоју
Михајловићу, г. Милану Михајловићу, г. Милоју Димитријевићу и г. Јовану Михаиловићу.
Господин др Милета Радојевић, директор Управе за сарадњу са црквама и верским
заједницама при Министарству правде Владе Републике Србије, одликован је на
предлог Црквене општине међулушке Орденом Вожда Карађорђа. Епископ Јован је
након уручења ордена др Радојевићу рекао да је ово високо признање заслужио својом
великом делатном љубављу, коју је указао не само храму Светих Јоакима и Ане, већ и
широм Епархије шумадијске и српске Цркве. Др Милета Радојевић се обратио
присутнима бираним и дирљивим речима нагласивши да је затечен и изненађен
одликовањем. Подсетио је на некадашње Архијереје наше Епархије и њихове заслуге и
осврнуо се на колосалну делатност Владике Јована, не само на изградњи храмова, већ
пре свега на изградњи живе Цркве. Након евхаристијског сабрања приступило се
трпези љубави коју је братство храма Светих Јоакима и Ане са својим верницима са
љубављу припремило.

јереј Марко Јефтић
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