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NEDEQA O BLUDNOM SINU
Today our Church celebrates:
Tone 5TH Ep.135 (1 Cor. 8:8-9:2)
Danas na{a Crkva proslavqa:
Gospel: Mt.106 (25:31-46)
Feb. 28TH 2021– Feb.15TH 2021

Новоизабрани
Архиепископ пећки,
Митрополит београдскокарловачки и Патријарх
српски господин

Порфирије (Перић)
Рођен је 22. јула 1961. године у
Бечеју.
Почев од 2002. године, владика
Порфирије је председник Управног
одбора Српског привредног друштва
„Привредник“ у Новом Саду, где се
посебно ангажовао у прикупљању
средстава за стипендирање
Наставак даровитих српских ђака и студената.
0
биографије Програм свог пастирског деловања
Његове
митрополит Порфирије је представио
Светости у приступној беседи на устоличењу у
јулу 2014. године, рекавши: „Увек ћу
бити спреман да учествујем у изграђивању мостова између људи и народа,
потпуно свестан да има оних који ће и са једне и са друге обале бацати
камење на мостоградитеље. Али, на то ме обавезује сам Господ који је у
Сину своме Јединородном премостио јаз између Бога и човека.“
О свом идентитету и темељним вредностима на којима заснива
своје послање Митрополит је том приликом рекао: „Ја јесам Србин, али
сам пре свега хришћанин, а то је универзална вредност и зато ћу
проповедати и сведочити Христа. Волим свој народ, али волим и волећу и
све друге народе, сваког човека, сваку икону Божију”. Митрополит
Порфирије негује пријатељске и сарадничке односе са бројним
представницима Римокатоличке цркве и других верских заједница, као и са
многим научним и културним прегаоцима у Загребу.
Био је домаћин Осмог састанка Свеправославне мреже за
проучавање религија и деструктивних култова који је, под
покровитељством Епархије загребачко-љубљанске, одржан септембра
2015. године у Љубљани. Завршио је обнову Богородичиног манастира у
Лепавини, поред Копривнице, једног од најстаријих духовних центара
православног народа у Хрватској.

Лауреат је награде Богословске академије Светог Игнатија у Стокхолму
(Шведска) за 2016. годину. Ово признање додељено му је „за допринос
помирењу народа на Балкану и предани рад на унапређењу јединства
међу хришћанима“. Поводом примања награде, митрополит Порфирије
је у Стокхолму одржао предавање на тему слободе и људских права.
Говорећи о томе да слобода и људско достојанство имају своје
извориште у Цркви Христовој, рекао је да су „слобода избора, слобода
савести, слободан проток људи и идеја и материјална обезбеђеност
сваког појединца оно што хришћанство као аутентични персонализам са
собом носи“ и истакао да „то не значи да се хришћанство залаже за
пролазне људске вредности, већ да потврђује вечне вредности у чијој је
жижи човек и његово спасење“.
Признање Удружења за верску слободу у Републици Хрватској
за 2019. годину додељено је Митрополиту Порфирију за миротворни
допринос у промовисању културе дијалога и верских слобода.
Докторску тезу Могућност познања Бога код апостола Павла по
тумачењу светог Јована Златоустог Владика Порфирије одбранио је на
Богословском факултету Националног и Каподистријског Универзитета
у Атини 2004. године.
Исте године је постао доцент на Катедри за катихетско и пастирско
богословље Православног богословског факултета Универзитета у
Београду. На тој је катедри наследио академика Владету Јеротића, са
којим је дуги низ година на многим пољима блиско сарађивао.
Као ванредни професор Православног богословског факултета,
од 2015. године, изводи наставу на предметима основних
студија Пастирско богословље са психологијом и Теологија Новог
Завета, као и на другим предметима мастер и докторског студијског
нивоа. Учествовао је у покретању и промовисању Библијског института
при Богословском факултету.
Аутор је књига Лицем к Лицу – Библијскопастирска промишљања о Богу, човеку и
свету (Београд – Загреб, 2015) и Премудрост у
Тајни сакривена – Огледи из Теологије апостола
Павла (Београд, 2020), тридесетак научних,
стручних и популарних радова објављених у
домаћим и међународним часописима. Збирка
интервјуа и обраћања, које је дао током прве две
године од постављења за Митрополита (2014
2016), објављена је 2016. године под насловом Загреб и ја се волимо јавно.

Vje~naja Pamjat (Memory Eternal)
U nedequ 7. Februara 2021. godine, upokojio se u Gospodu u svojoj 63-oj godini
`ivota, dugogodi{wi ~lan na{e Crkve Sveti Sava brat u Hristu Nikola \uki}
(Duke) (age 63). Opelo pokojnog Nikole и sahrana jе била u utorak 16. februara
na na{em mesnom grobqu Sveti Sava. Bog da mu du{u prosti a wegovoj familiji
na{e iskreno sau~e{}e.
***

