НОВИ БРОЈ ПРАВОСЛАВЉА – НОВИНА СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

Православље бр. 1216, 15. новембар 2017. године

Насловну страницу овог броја Православља краси фотографија тројице епископа
Епархије шумадијске. Овај значајни јубилеј Цркве – 70 година Епархије шумадијске –
обележен је у Богом чуваном граду Крагујевцу, седишту Епископа шумадијског, у
понедељак, 23. октобра. На овај дан, а пре четрдесет и једне године, упокојио се први
Епископ шумадијски Валеријан (1908–1976; Владика шумадијски 1947–1976). Истог дана,
Његово Преосвештенство Епископ шумадијски г. Јован служио је Свету Архијерејску
Литургију у Саборном храму Успења Пресвете Богородице у Крагујевцу. Други део овог
значајног јубилеја чинио је научни скуп на тему „Значај одлука Светог Архијерејског
Сабора 1947. године за историју Српске Православне Цркве“. Више о научном скупу
читаћете у овом броју.

У овом броју Православља Вашу пажњу усмеравамо на текст о 200 година Старе цркве у
Крагујевцу, затим на интервју са Преосвећеним Епископом шабачким Лаврентијем који је
водила Јадранка Јанковић, Саопштење Међународне Комисије за
англиканско-православни теолошки дијалог са састанка одржаног на Малти 14–21. 10.
2017. (у преводу проф. др Богдана Лубардића), прилог протојереја-ставрофора Марка
Митића о Десетој јубиларној конференцији Међуправославне мреже центара за
изучавање нових религијских покрета у Пољској, чланак др Ратомира Миликића о
заборављеној Капели Светог Саве у официрском логору у Стразбуру, текст
протојереја-ставрофора Србољуба Милетића о савременим искушењима, као и текст
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Славице Лазић о уреднику Православља протојереју-ставрофору др Душану Кашићу,
прилог Зорана Мишића о стручном скупу у организацији Радија „Златоусти“, те сталне
рубрике са вестима из културе и науке, хришћанског света и живота наше помесне
Цркве...

***

Православље – новине Српске Патријаршије излазе са благословом Његове Светости
Патријарха српског Иринеја. Православље издаје Информативно-издавачка установа
Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве. Главни и одговорни уредник је
протођакон др Дамјан С. Божић. Први број Православља изашао је 15. априла 1967.
године.

Новина излази сваког првог и петнаестог у месецу, за јануар и август двоброј. Годишња
претплата за нашу земљу је 1700 динара, полугодишња 850.

Појединачни примерак Православља кошта 90 динара. Претплата за нашу земљу може
се уплатити на благајни Српске Патријаршије, Краља Петра 5, или на текући рачун, а о
начину претплате можете се информисати путем телефона:

Редакција: +381 11 30–25–116
Претплата: +381 11 30–25–103, 30–25–113
e–mail: pravoslavlje@spc.rs – редакција и pretplata@spc.rs – претплата

Извор: Званични сајт СПЦ

{gallery}Galerije/Vesti/Novembar2017/pravoslavlje{/gallery}

2/2

