СРЕТЕЊЕ ГОСПОДЊЕ И ДАН ДРЖАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Празник Сретења Господњег и Дан Државности Републике Србије је и ове године
прослављен у Орашцу. У овом месту је 1804. године одржан збор Српских устаника
умаклих пред “сечом кнезова” и отпочело буђење српског народа и стварање српске
државности. На овај дан цела Србија слави Орашац као колевку српске слободе у време
када је почела да стасава модерна српска држава.

На овај празник Свету Литургију је служио Његова Светост Архиепископ пећки,
Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски Иринеј уз саслуживање
Епископа шумадијског Господина Јована, протојереја-ставрофора др Зорана Крстића,
архијерејског намесника опленачког протојереја-ставрофора Миладина Михаиловића,
архијерејског намесника орашачког протојереја-ставрофора Миће Ћирковића,
архијерејског намесника јасеничког протојереја-ставрофора Велибора Ранђића,
архијерејског намесника лепеничког протојереја-ставрофора Саве Арсенијевића,
игумана манастира Кусадак Петра (Драгојловића), игумана манастира Драча Онуфрија
(Вранић), архијерејског намесника бељаничког протојереја-ставрофора Виде Милића,
архијерејског намесника крагујевачког протојереја-ставрофора мр Рајка Стефановића,
архијерејског намесника беличког протојереја-ставрофора Небојше Младеновића,
архијерејског намесника младеновачког протојереја-ставрофора Жељка Ивковића,
протонамесника Остоје Пешића, протођакона Игора Давидовића, протођакона Небојше
Јаковљевића и ђакона Немање Искића, Уроша Костића и Милоша Павића. Својим
појањем ово сабрање су улепшали „Србски православни појци“ из Београда и чланови
хора богословије „Светог Јована Златоустог“ из Крагујевца под вођством професора
Немање Старовлаха. Након Свете Литургије Патријарх српски Господин Иринеј и
Епископ Јован су пререзали славски колач, а потом је окупљеним верницима Патријарх
произнео беседу којом је поучио све окупљене вернике. На самом почетку своје
проповеди Патријарх српски Иринеј је честитао празник свим верницима и поучио их
значају овога празника за све хришћане. Овим празником нас Господ поучава да
требамо исправно живети да бисмо достигли „меру раста висине Христове“. Свети
Симеон Богопримац је прави пример исправног живота и поучава нас како треба
ишчекивати Господа који нас спашава од робовања греху. Оно шта је Патријарх Иринеј
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посебно нагласио јесте то да Христу отворимо своје срце и душу да би се Он уселио у
наше животе. Окренимо се Господу и Цркви Божијој и својим животом покажимо да смо
истински хришћани.

Беседа Његове Светости Архиепископа пећког, Митрополита београдско-карловачког и
Патријарха српског господина Иринеја

Након Свете Литургије и беседе Патријарх српски Господин Иринеј је одржао помен за
покој душе свих устаника који су свој живот положили за ослобођење Србије, уз
саслуживање Епископа шумадијског Господина Јована. Централној државној свечаности
поводом Дана Државности оджаној у Орашцу су присуствовали Његова Светост
Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски Иринеј,
Епископ шумадијски Господин Јован, председници Републике Србије Александар Вучић
и Републике Српске Милорад Додик, председници Народне скупштине Републике
Србије и Републике Српске, председнице Влада Републике Србије и Републике Српске,
чланови Влада Републике Србије и Републике Српске, чланови Покрајинске владе,
председник Врховног касационог суда, председница Уставног суда Републике Србије,
гувернер Народне банке Србије и многи други. Окупљенима су се обратили председник
Републике Србије Александар Вучић и председник Републике Српске Милорад Додик. У
склопу програма је изведен уметнички програм под називом „Корак ка Европи“ у
извођењу драмских уметника Душана Новаковића, Тихомира Арсића и Жарка
Степанова. На самом завршетку свачаности хор „Опленац“ је извео нумеру „Востани
Сербие“.

ђакон Немања Искић
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