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Узвратна посета владике жичког
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић примио је Његово
преосвештенство владику жичког господина Јустина са сарадницима, у свом
кабинету.
„Радујем се што смо у попразниству великог црквеног и државног празника
Сретења уприличили моју узвратну посету градоначелнику града Краљева, који је
као новоизабрани дошао у седиште Жичке Eпархије да прими молитве и
благослов Цркве Божије. Данас смо се сусрели и говорили о задацима и
програмима који нас очекују у будућем периоду. Оно што је пред нама сада, као
пред Црквом и државом, јесте прослава осам векова самосталности Српске
Цркве. Наши преци поставили су нам висок стандард, што се тиче културе,
духовности, па и историјског значаја нас на овим просторима. Говорили смо о
томе да тај велики празник дочекамо онако како и приличи, јер је то једном у сто
година понуђено нашој генерацији и ми смо сада актери који учествујемо у том
великом догађају. Тај догађај биће значајан и за Цркву нашу, за нашу државу, а
највише за наш народ који ће себе подсетити на оно ко су они, коме народу
припадају и да се подсетимо наших славних предака Светога Саве, Симеона
Мироточивог, Светог Симона монаха.Пошто је Жичка епархија и град Краљево
средиште тих догађања, ми смо почаствовани, ми смо радосни, али знамо да та
радост је скопчана и са нашим великим трудом и ангажовањем. У циљу томе,
Храм Светога Саве у Краљеву почео је припрему за осликавање,јер и то ће бити
оно што ћемо принети у великом јубилеју, осликани, изграђени потпуно Храм
Светога Саве. То ће бити радост, то ће бити похвала, то ће бити оно чиме ће се
наше генерације поносити.Захваљујем градоначелнику који је имао разумевања
да у свему томе учествује и ми ћемо од данас до тога јубилеја бити стално у
контакту, било непосредно, било преко својих сарадника и надам се да ће Господ
Бог милошћу својом дати нама снаге да заиста ово што је пред нама одрадимо,
онако, на славу Божију и на радост свих наших грађана добре воље“ изјавио је
владика жички по завршеном пријему.
„ Данашња узвратна посета владике, Градској кући у Краљеву, протекла је у
међусобном разумевању и разговору о оним питањима која су од значаја и за
Цркву и за град Краљево.Владика вам је већ рекао о чему смо разговарали и
објаснио да ће град Краљево бити средиште не само Српске Цркве поводом
осамсто година од њене аутокефалности, већ те године и средиште свег
православног света и свих православних цркава.Ми ћемо се као град потрудити
да помогнемо одржавање таквог јубилеја и да покажемо да смо, као и град и као
епископија, спремни и способни да обележимо тако значајан догађај.Разговарали
смо и о текућим питањима, о таквим стварима које се дешавају свакодневно и

настојаћемо да у доброј вери сарађујемо на отклањању свих могућих проблема
који настају. Надам се да ће сарадња између града Краљева и Епископије Жичке
бити и даље добра, као и да ће се наставити добра сарадња између владике и
мене као градоначелника града Краљева.“ рекао је градоначелник града Краљева.

