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ОКУПИЛИ СЕ ПЕЋАНЦИ: Обележена слава
градске цркве у Пећи

На Литургији, поводом обележавања славе Усековања главе Светог Јована
Претече у Пећи, сабрало се више од сто верника, расељених Пећанаца, али и
Срба из околних села који су и ову прилику искористили да се окупе око свог
парохијског храма, познатог и као Митрополија пећка. Светом Литургијом
началсвовао је Архимандрит Сава Јањић, игуман Манастира Високи Дечани уз
саслужење бројног свештенства.
Слави градске Цркве, поред бројних верника присуствовала је и игуманија
манастира Пећке патријаршије мати Харитина са сестринством, као и
градоначелник Пећи, Газменд Мухаџери.
Након причешћа, уследила је славска литија око градске Цркве испред које је
отац Сава са окупљеним верницима преломио славски колач, а овогодишњи
домаћин, председник Завичајног клуба Пећанаца Саво Радоњић, предао је
колач породици Силвије Рашковић из Дугоњева.
„Црква Христова је тамо где се приноси света литургија у славу Божију по
благослову епископа. Ту је црква Божија, без обзира колико нас има, колико

нас овде живи, бројке нису битне. Првих је било дванаест апостола око
Христа и мали број ученика који су ишли око њега. Црква Божија никада није
била у бројевима, увек је била у сили која се пројављивала у самом присуству
Божијем у онима који живе са Христом, који сведоче Христа својим животом,
зато и Господ види вашу жртву и труд који сте направили и да дођете овде из
даљине, да се поново суочавате са својим болом, да видите свој град и своје
куће у којима сте живели, где сада висе нисте, али где је ваше срце остало,
јер ова црква је ваш дом и наш дом. Свети Јован Претеча овде нас је окупљао
и пре ових најновијих страдања, али и сада нас окупља да у миру и љубави
живимо сви, да праштамо једни другима, јер не може са горчином да се живи
и угодити Богу“, поручио је окупљенима у беседи игуман манастира Високи
Дечани архимандрит Сава.
Отац Сава је у беседи такође нагласио да је јако битно да међу људима влада
јединство, љубав и разумевање.
„Толико је Бог благословио овај крај испод Проклетија, благословио и дао
свима довољно да треба да живимо у међусобном поштовању и миру и на тај
начин да благодаримо господу на свему што је у нама. Да се међусобно
измирујемо, да међусобно праштамо једни другима, да се не делимо на
партије и на групе, јер доста смо ионако подељени. Христос нас је све сабрао.
Данас у путиру није било једне или друге групе, није било ни мушког ни
женског, ни Грка ни Јеврејина, ни ове ни оне партије. Сви смо били заједно
као што и треба да будемо у цркви и сви заједно повезани у љубави, вери,
нади, праштању“, казао је у беседи игуман Сава.
Црква Светог Јована у Пећи, која је порушена у етничком насиљу 2004. а
обновљења 2012. године, подигнута је пре више од тридесет година, када је
свету литургију служио покојни патријарх Павле, уз саслужење садашњег
патријарха Иринеја.
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