
Новоизабрани 
Архиепископ пећки, 

Митрополит београдско-
карловачки и Патријарх 

српски господин 

Порфирије  (Перић) 
Рођен је 22. јула 1961. године у 

Бечеју. Прво је од троје деце 

Радивоја и Радојке Перић, који су 

се, после Другог светског рата, из 

села Осиње крај Дервенте у Босни 

и Херцеговини доселили у 

Војводину. На крштењу је добио 

име Првослав. Основношколско 

образовање стекао је у Чуругу, а 

гимназију „Јован Јовановић Змај“ 

завршио је у Новом Саду 1980. 

године. Похађао је студије 

археологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду. 

Убрзо је почео да студира и на Богословском факултету Српске 

Православне Цркве, на којем је и дипломирао 1987. године. У чин 

мале схиме замонашио га је, на Томину недељу, 11. априла 1986. 

године, његов духовни отац, тада јеромонах др Иринеј (Буловић), 

садашњи Епископ бачки. Исте године, епископ рашко-призренски 

Павле (Стојчевић), потоњи патријарх српски, рукоположио је монаха 

Порфирија у чин јерођакона у манастиру Свете Тројице у 

Мушутишту 23. јуна 1986. године.  

Последипломске студије похађао је на Богословском факултету 

Националног и Каподистријског универзитета у Атини (1987-1990.). 

На истом училишту стекао је звање доктора наука (2004.).  

У чин јеромонаха рукоположен је на Аранђеловдан, 21. 

новембра 1990. године, у манастиру Светих Архангела у Ковиљу. 

Тада је постављен за игумана те свете обитељи. За Епископа 

јегарског, викара Епархије бачке, изабран је на заседању Светог 

Архијерејског Саборa 14. маја 1999. године. Хиротонисао га је....... 

 

 
 

 

Патријарх Павле (Стојчевић) у новосадској Саборној цркви 13. 

јуна 1999. године. За Митрополита загребачко-љубљанског 

изабран је на седници Светог Архијерејског Сабора 26. маја 2014. 

године. Блажене успомене Патријарх Иринеј (Гавриловић) га је, 

13. јуна исте године, увео у митрополитски трон у храму 

Преображења Господњег у Загребу, на којем је митрополит 

Порфирије наследио блаженопочившег митрополита Јована 

(Павловића). 

Ванредни је професор Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду. Говори грчки и енглески, а служи се 

руским језиком.  На позив епископа бачког др Иринеја, јерођакон 

Порфирије је 1990. године привремено прекинуо последипломске 

студије теологије у Атини и прихватио се дужности игумана 

светоархангелске обитељи у Ковиљу, на којој је остао до 2014. 

године. Његовим постављењем за игумана започео је препород 

манастира. Обновљeни су стари и изграђени нови конаци, 

подигнут је параклис и отпочело је фрескописање манастирског 

храма. 

Игуман Порфирије старао се да живот монаха и богослужбени 

типик Ковиља буду устројени по угледу на аутентичну монашку 

духовност и богослужбени опит светогорских општежића. 

Манастир је постао препознатљив по неговању византијског 

црквеног појања, али и по отворености према друштвеној 

заједници.  

На иницијативу епископа Порфирија формиране су четири 

терапијске заједнице за лечење од болести зависности под 

називом Земља живих. Од оснивања прве заједнице 2005., до 

почетка 2021. године, кроз ова јединствена лечилишта у којима су 

знања и вештине медицинских наука испреплетане са вековним 

православним духовним искуством, прошло је готово 4000 

штићеника.  Братство манастира је вишеструко умножено, па је 

оно, у тренутку одласка Митрополита Порфирија са места игумана, 

бројало 25 монаха.  

Читаву деценију владика Порфирије је био један од редовних 

учесника емисије Буквар православља која је емитована на 

телевизији Нови Сад. 

Био је први архијереј Српске Православне Цркве коме је поверено 

старање над организацијом верског живота у Војсци Србије (2010 

– 2011.). 
Наставак биографије Његове Светости у следећем билтену. 
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 Today our Church celebrates:  
Danas  na{a Crkva  proslavqa: 

Feb. 21
ST

 2021– Feb.8
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 NEDEQA O MITRU I FARISEJU 
Tone 4

TH 
Ep.296 (2Tim. 3:10-15)  

Gospel: Lk. 89 (18:10-14) 
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