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Today our Church celebrates:
Tone 7th Ep.221 (Eph. 2:14-22)
Danas na{a Crkva proslavqa:
Gospel: Lk. 39 (8:41-56)
Nov. 22ND 2020 - Nov. 9TH 2020

Саопштење за јавност: Одлуке Светог
Архијерејског Синода
20. Новембар 2020 - 14:35
Поводом упокојења блаженопочившег
Патријарха српског Иринеја, Свети Архијерејски
Синод Српске Православне Цркве одржао је
седницу 20. новембра 2020. године у
Патријаршији српској у Београду и донео одлуке
које су Уставом Српске Православне Цркве
предвиђене у оваквим ситуацијама.
Донета је одлука да патријарашке
дужности преузима Свети Архијерејски Синод у
складу са чланом 62 Устава Српске Православне
Цркве, а да Светом Синоду до избора новог
Патријаха српског председава Митрополит дабробосански г. Хризостом.
За администратора упражњене Архиепископије београдско-карловачке
0
Свети Архијерејски Синод
је изабрао Његово Преосвештенство Епископа
шумадијског г. Јована у складу са чланом 70 Устава Српске Православне Цркве.
Тело блаженопочившег Патријарха српског Иринеја биће изложено у Саборном
храму Светог архангела Михаила у Београду током свете Литургије на дан славе
Саборног храма, 21. новембра 2020. године, а после тога пренето у храм Светог
Саве на Врачару, где ће верници имати прилику да се опросте са
блаженопочившим Патријархом.
Света заупокојена Литургија биће служена у недељу, 22. новембра 2020.
године, у храму Светог Саве на Врачару са почеткокм у 9 часова. У наставку свете
Литургије биће служено опело а тело Патријархово биће сахрањено у крипти храма
Светог Саве.
On the occasion of the repose of the Serbian Patriarch Irinej of
blessed memory, the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox
Church held a meeting at the Serbian Patriarchate in Belgrade on
November 20, 2020 and made some decisions provided by the
Constitution of the Serbian Orthodox Church in such situations.
A decision was made that the Holy Synod of Bishops should take over the
patriarchal responsibilities in accordance with Article 62 of the Constitution of the
Serbian Orthodox Church, and that the Holy Synod should be chaired by the
Metropolitan of Dabar-Bosnia Hrisostom until the election of a new Serbian Patriarch.
The Holy Synod of Bishops appointed His Grace Jovan, Bishop of Sumadija, as
administrator of the vacant Archdiocese of Belgrade-Karlovci, in accordance with
Article 70 of the Constitution of the Serbian Orthodox Church. The body of the Serbian
Patriarch Irinej of blessed memory will be exhibited in the Cathedral of the Holy.......

Michael in Belgrade during the Holy Liturgy on the feast day of the Cathedral,
November 21, 2020, and then transferred to the Church of Saint Sava in Vracar
district, Belgrade, where the faithful may have opportunity to make a homage to the
blessed Patriarch.
The Holy Liturgy will be celebrated on Sunday, November 22, 2020, in the
church of Saint Sava in Vracar, starting at 9 am. Immediately after the Holy Liturgy,
the Funeral Rite will be served and the body of the Patriarch will be buried in the crypt
of the church of Saint Sava.

Животопис Његове
Светости
Архиепископа
пећког,
Митрополита
београдскокарловачког и
Патријарха
српског господина
Иринеја
Дана 27. августа 1930. године благочестиве родитеље Здравка и Милијану
Гавриловић из села Видове код Чачка - и са њима сав род српски - Господ је
благословио рођењем мушког детета које је на крштењу добило име Мирослав.
У родном селу завршио је основну школу, а после Гимназије у Чачку и
Богословију у Призрену. Затим дипломира на Богословском факултету у
Београду. По завршетку војне службе постављен је за суплента (професора)
Призренске богословије. Пре ступања на дужност професора октобра 1959.
године у манастиру Раковици од стране Патријарха српског Германа прима
монашки чин, добивши монашко име Иринеј. На дан Свете Петке исте године у
цркви Ружици на Калемегдану је рукоположен у чин јеромонаха.
Док је као професор службовао у Призренској богословији упућен је на
постдипломске студије у Атину. За управника Монашке школе у манастиру
Острогу постављен је 1969. године, одакле се враћа у Призрен на место ректора
славне Богословије. Са те дужности је 1974. изабран за викара Патријарха
српског са титулом Епископа моравичког. За Епископа нишког изабран је 1975.
године.
На Светом Архијерејском Сабору Српске Православне Цркве 22.
јануара 2010. године изабран је за Архиепископа пећког, Митрополита
београдско-карловачког и Патријарха српског.
Чин устоличења Светејшег Архиепископа пећког, Митрополита
београдско-карловачког и Патријарха српског господина Иринеја извршен је 23.
јануара 2010. године, на светој архијерејској Литургији у саборном
Светоархангелском храму у Београду. Свету архијерејску Литургију је служио
Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј уз саслужење своје браће
архијереја, свештеника и ђакона, као и представника Руске и Грчке Цркве.
Славите Господа, јер је добар; јер је довека милост Његова!

