28.06.2018.
Видовдан у Храму у Матарушкој Бањи
Храм Светог великомученика кнеза Лазара у Матарушкој Бањи на
Видовдан, 28. јуна, када Српска православна црква празнује Светог мученика
кнеза Лазара и свете мученике српске, слави своју славу. На овај велики празник,
у Храму се окупио верни народ да у молитви прослави и помене Светог кнеза
Лазара и косовске јунаке.
У име града Краљева, Светој литургији је присуствовала заменица
градоначелника града Краљева Марица Мијајловић, као и командант Друге
бригаде Копнене Војске Жељко Кузмановић, са својим сарадницима.
„Трудим се да сваке године на овај велики свети празник будем на овом
месту, у Храму Светог кнеза Лазара, у Матарушкој Бањи, која је део нашег града.
Искористићу ову прилику да нашим грађанима пожелим свако добро, здравље,
личну и породичну срећу, професионални успех, и да се потрудимо сви да, како су
радили наши преци, тако и ми, сви скупа, сложни будемо - да нам буде бољи
живот, да нам свима буде боље, да нам град напредује, да нам грађани боље
живе. На нама је свима да се потрудимо да искористимо данашњи дан, данашње
јединство и свечану атмосферу и идемо напред“, поручила је заменица
градоначелника града Краљева Марица Мијајловић.
Добродошлицу на овај видовдански сабор и саборовање, пре свега, у
Светој литургији, а потом и у видовданским разговорима, у видовданским
виђењима, свима који су се сабрали на Литургији пожелео је старешина Храма
Светог кнеза Лазара протојереј ставрофор Љубинко Костић. Он је позвао све да
„се срећемо и да у својим памћењима чувамо успомену на свете мученике
косовске на челу са кнезом Лазаром и осталим косовским витезовима. Драги
гости, хвала вам што сте дошли да храмовну славу прославимо заједно“, захвалио
је свештеник Љубинко.
О значају празника и жртве коју су принели наши јунаци казивао је
старешина Храма Светог Саве српског протојереј Радоја Сандо.
„Живот вечни задужујемо тиме што ћемо бити доследни свим светима који
су нам указали пут избора и уколико будемо бирали тај пут, који је добар и пут
којим нас уче сви свети и Свети кнез Лазар, упућујући нас на пут Христов, као
пример савршене љубави Божје према човеку, савршене жртвене љубави према
другима“, поручио је отац Сандо.
Изнад свега онога што стоји нама као узор јесте и савет Светог кнеза
Лазара, његов аманет, који је изабрао Небеско царство рекавши: „Земаљско је за
малена царство, а небеско увек и довекa.“

