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СРЕЋАН ПРАЗНИК!

Светописамска читања на Литургији:
ПРОКИМЕН, ГЛАС ЧЕТВРТИ:
Како су величанствена дела Твоја, Господе! Све си премудрошћу створио!
2. Тимотеју 3:10-15
Чедо Тимотеју, ти си следовао мојој науци, живљењу, настројењу, вјери, дуготрпљењу, љубави,
истрајности, Гоњењима, страдањима која ми се догодише у Антиохији, у Иконији, у Листри. Каква
гоњења претрпјех и од свих избави ме Господ! А и сви који хоће да живе побожно у Христу Исусу
биће гоњени. А зли људи и опсјенари напредоваће од зла на горе, варајући и варајући се. Но ти стој
у томе што си научио и што си се увјерио, знајући од кога си се научио, И што из дјетињства знаш
свештене списе који те могу умудрити за спасење кроз вјеру у Христа Исуса.
Лука 18:10-14
Рече Господ причу ову: Два човека уђоше у храм да се моле Богу, један фарисеј а други цариник.
Фарисеј стаде и мољаше се у себи овако: Боже, хвала ти што нисам као остали људи: грабљивци,
неправедници, прељубници или као овај цариник. Постим двапут у седмици; дајем десетак од свега
што стекнем. А цариник издалека стајаше, и не хтједе ни очију уздигнути небу, него се бијаше у
прса своја говорећи: Боже, милостив буди мени грешноме! Кажем вам, овај отиде оправдан дому
своме, а не онај. Јер сваки који себе узвисује понизиће се, а који себе понизује узвисиће се.
Протопрезвитер Александар Шмеман:
Прича о Митару и фарисеју
Једна од главних и јединствених особености Јеванђеља јесу управо те кратке јеванђелске приче
којима се Христос користи у проповедању Свога учења и у Своме општењу са народом. Оно што нас
највише запањује код тих прича јесте то што оне и порењд тога што су испричане пре готово две
хиљаде година, у условима потпуно другачијим од данашњих, у једној другачијој цивилизацији, на
једном сасвим другачијем језику и даље остају актуалне и дан-данас погађају свој циљ. А то значи наше срце.
Јер, гле, застареле су, заборављене и нестале књиге и речи које су написане сасвим недавно,
прекјуче и јуче. Већ данас те књиге и речи нам више ништа не говоре, већ данас оне су мртве. Са
друге стране, те једноставне и непретенциозне јеванђелске приче живе у пуној снази већ две
хиљаде година. И ми их данас слушамо и као да нешто почиње да се дешава у нама и са нама:
осећамо као да се неко загледао у саму дубину нашег живота и говори оно што се односи управо и
искључиво на нас, само на мене.
У причи о митру и фарисеју говори се о двојици људи. Митар је црквенословенска реч за скупљача
пореза, цариника, што је у старом свету било занимање које је било окружено свеопштим презиром.
Фарисеј је назив за припадника владајуће слоја, то јест владајуће врхушке тадашњег друштва и
државе. Говорећи данашњим језиком, могли бисмо да кажемо да је прича о митару и фарисеју
символичка прича о ништавном и малопоштоваиом "апаратичку", са једне, и важном представнику
владајућег слоја, са друге стране.
Христос говори: "Два човека уђоше у храм да се моле Богу. један фарисеј а други цариник. Фарисеј
стаде и мољаше се у себи овако: 'Боже, хвала ти што нисам као остали људи разбојници,
неправедници, прељубочинци или као овај цариник. Постим двапут у седмици, дајем десетак од
свега што стекнем'. А цариник издалека стајаше, и не хтеде ни очију уздигнути ка небу него о се
бијаше у прса своја говорећи: 'Боже, буди милостив мени грешноме!'". "Кажем вам" - закључује
Христос ову Своју причу – ''овај отиде оправдан дому своме, а не онај. Јер сваки који се узвишује
понизиће се, а који себе понижује узвисиће се"(Лк. 1. 10-14). Ова причаје стала у свега пет стихова
Јеванђеља, а у њој је речена вечна истина која се, заиста, односи на свако време и сваку ситуацију.
Но, узмимо само наше време и себе саме. Шта је то што лежи у основи нашег државног и друштвеног
живота и, наравно, наших појединачних живота ако не управо то непрекидно самовеличање,
таштина и - говорећи древним, но и поред тога бечноважећим језиком - гордост?
Ослушнимо пулс наше епохе. Зар је могуће да ниосмо згрожени пред тим чудовишним
саморекламерством, уображношћу, бестидношћу, самохвалисањем који су у тој мери ушли у наш
живот да их ми више готово да и не примећујемо.
Зар се, данас, свака критика, преиспитивање, промишљање и свака пројава смирења не
проглашавају не само за недостатак и порок, већ - и горе од тога - за друштвени и државни преступ.
Волети своју земљу данас значи - бестидно хвалити своју, а блатити туђу земљу. Бити "лојалан"

грађанин данас значи – све време аплаудирати "безгрешности" владајућег режима. Бити човек
данас значи - понижавати и газити преко других људи, пењати се, рушећи друге људе.
Преиспитајмо свој живот и живот свог друштва, преиспитајмо саме основе живота тог друштва и
мораћемо да признамо да ствари управо тако стоје. Свет у коме живимо је у тој мери прожет
заглушујућом и грубом самохвалисавошћу да више и не примећује да је та самохвалисава сујета
постала његова пророда. Да, управо је то рекао и један од највећих и најпрефињенијих песника
нашега времена Борис Пастернак својим знаменитим стихом: "...Све тоне у фарисејство".
Најстрашније од свега је то што је фарисејство данас почело да се поштује као врлина. Људима се у
наше доба толико већ дуго и упорно пуни глава "славом", "достигнућима", "напретком'' и
"полетом", толико већ живе у атмосфери привидне величине да су временом прихватили тај
привид и ту лажну величину као оно што је добро и вредно, тако да се у душама читавих покољења
уобличила једна нова слика света којим владају искључиво сила, гордост и бестидно
самохвалисање и то као општеважећа норма.
Време је да се згрозимо пред свим овим, да се сетимо јеванђелских речи: "Сваки који себе узвисује,
понизиће се". Безбожне власти, у ове наше дане, све оне малобројне који тихо и шапатом говоре о
овој јеванђелској истини и друге људе опомињу на ту истину хапсе и суде им или их, пак, бацају у
душевне болнице. Безбожне власти на њих хушкају друге људе говорећи: ''Погледајте те издајнике
и нечасне људе! Они су против величине и моћи наше земље! Они су против достигнућа наше
земље! Они сумњају у то да је она најбоља, најсилнија, најслободнија и најсрећнија земља на свету...
И будите срећни што ви нисте такви као ти нечасни отпадници!".
Морамо да схватимо да су та борба и тај спор - којих је данас свесна занемариво мала мањина људи
- уствари борба и спор око самих духовних извора живота човековог. Јер фарисејска гордост није
само пука фраза. Она се пре или касније обрушава својом мржњом на сваког ко није спреман да
призна њену величину и њено савршенство. Она пре или касније мора да прибегне прогонима и
терору. Фарисејска гордост увек води ка смрти. Христова прича сечивом своје истине просеца чир
савременог света - чир фарисејске гордосши. Јер, докле год тај чир буде настављао да расте, у свету
ће све више нарастати тиранска власт мржње, страха и крви. Такво је стање света данас. И једино
што може очистити свет јесте повратак тој заборављеној, презреној и одбаченој хриишћанској
врлини - смирењу. Јер смирење јесте признавање другога, уважавање другог и способност да се
храбро призна сопствена несавршеност, да се покаје и самим тим да се крене путем исправљања
сопственог живота. Човек мора да се окрене од гордости, лажи и таме фарисејства ка светлости и
целовитости истинскога човештва: ка истини, смирењу и љубави. То је призив који нам упућује
Христова прича о митру и фарисеју. то је зов, први зов великопосног пролећа...
Тајне празника
МИТРОПОЛИТ ЗАГРЕБАЧКО-ЉУБЉАНСКИ ПОРФИРИЈЕ ИЗАБРАН ЗА ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ

Свети Архијерејски Сабор Српске Православне Цркве на свом заседању 18. фебруара 2021.
године у Спомен храму Светог Саве у Београду изабрао је Његово Високопреосвештенство
Митрополита загребачко-љубљанског др Порфирија за Патријарха српског.

Одмах после избора служено је благодарење и произнесено многолетствије Архиепископу пећком,
Митрополиту београдско-карловачком и Патријарху српском господину Порфирију. Звона на
храму Светог Саве на Врачару огласила су се неколико минута пре 16 часова означавајући да је
изабран 46. Патријарх српски.
Његову Светост Патријарха српског Порфирија даруј Господе Својој Светој Цркви у миру, здрава и
читава, часна, дуговјечна и да правилно управља ријечју Истине Твоје! Достојан, на многе године!
ДОСТОЈАН!
Новоизабрани Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски
господин Порфирије (Перић) рођен је 22. јула 1961. године у Бечеју од оца Радивоја и мајке Радојке.
На крштењу је добио име Првослав. Основну школу је завршио у Чуругу, а Змај-Јовину гимназију у
Новом Саду. Замонашен је по чину мале схиме од свог духовног оца, тада јеромонаха др Иринеја
(Буловића), у манастиру Високи Дечани, на Томину недељу 1985. године.
Дипломирао је на Православном богословском факултету у Београду 1986. године, када га је
блажене успомене Епископ рашко-призренски, а потоњи Патријарх српски Павле, у манастиру
Свете Тројице у Мушутишту рукоположио у чин јерођакона.
На последипломским студијама у Атини борави од 1986. до 1990. године, када по благослову
Епископа бачког др Иринеја долази у манастир Светих архангела у Ковиљу, где је рукоположен у
свештеномонашки чин и постављен за игумана.
За њим у манастир долази мноштво младих монаха и искушеника. То су године када манастир
Ковиљ постаје духовна матица многим младим људима: интелектуалцима, уметницима,
популарним глумцима и рок музичарима, поготово из Новог Сада и Београда. Од тада се игуман
Порфорије, посебно ангажује и на лечењу оболелих од болести зависности. У том циљу он 2005.
године формира терапијску заједницу „Земља живих“, која је признатa као најуспешнији пројекaт
за лечење наркоманије, а данас, под руководством владике Порфирија, има више од стотину
штићеника у камповима широм Србије.
На редовном заседању Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве у Београду 14. маја
1999. године изабран је за Епископа јегарског, викара Епархије бачке.
На тему Могућност познања Бога код апостола Павла по тумачењу светог Јована
Златоустог, докторирао је 2004. године на Богословском факултету Универзитета у Атини.
Чувеног психијатра, академика др Владету Јеротића, на Богословском факултету је наследио на
катедри Пастирске психологије. Његова предавања, посећена су не само од студената матичног,
него и других факултета у Београду.
Заједно са групом стручњака: психолога, лекара, криминолога, социолога, владика Порфирије
оснива грађанско удружење које се бави ресоцијализацијом жртава деструктивних верских секти
и култова.
Епископ Порфирије је, већ деценију, не само председник Управног одбора, него и прави spiritus
movens Хуманитарног фонда „Привредник“, који обезбеђује стипендије за велики број надарених,
а сиромашних ученика и студената, без обзира на верску и националну припадност.
Републичка Скупштина га је, као представника свих Цркава и верских заједница, 2005. године,
изабрала за члана Савета Републичке радиодифузне агенције, а за свог председника Савет га је
изабрао 2008. године. Као председник Савета Републичке радиодифузне агенције, епископ
Порфирије је заступао дугорочне интересе друштва и грађана, независно од политичких утицаја.
У радиодифузном спектру Србије од тада се чују и црквене радио станице. Дао је кључни допринос
покретању низа радијских и телевизијских емисијa које се баве религијским темама.
Свети Архијерејски Сабор му 2010. године, поверава дa утемељи свештеничку службу у Војсци
Србије. Плодови његовог рада на том пољу, нису само одговарајући законски прописи, већ и одабир
војних капелана, организација и опремање храмова у касарнама и вршење првих богослужења.
Своје стручне богословске радове Епископ Порфирије је објављивао у часописима код нас и у свету.
Учествовао је у великом броју научних конференција и симпосиона широм света.
Владика Порфирије, као један од најугледнијих савремених српских духовника и интелектуалаца,
има изузетно широк круг пријатеља, на само у Отаџбини, а односе личног пријатељства и блиске
сарадње негује и са свештеницима и представницима других Цркава и верских заједница.
Говори грчки, енглески и немачки, и служи се руским језиком, a његов стил комуникације увек је
прилагођен саговорницима.
У трон Митрополита загребачко-љубљанских устоличен је 13. јула 2014. године у Саборној цркви
Преображења Господњег у Загребу. Свечану архијерејску Литургију служио је Патријарх српски
Иринеј уз саслужење великог броја архијереја Српске Цркве и других сестринских Цркава, као и
свештенства и монаштва, и благочестивoг народа.
Свети Архијерејски Сабор Српске Православне Цркве на свом заседању 18. фебруара 2021. године у
Спомен храму Свотог Саве у Београду изабрао је Његово Високопреосвештенство Митрополита

загребачко-љубљанског др Порфирија за Патријарха српског. Одмах после избора служено је
благодарење и произнесено многолетствије Архиепископу пећком, Митрополиту београдскокарловачком и Патријарху српском господину Порфирију.
НАСТУПАЈУЋИ ДОГАЂАЈИ
ПЕТАК (26. фебруар) – Свети Симеон Мироточиви
10:00 - Света Литургија (Капела у црквеној канцеларији, 20 W 26th Street)
СУБОТА (27. фебруар) – Свети Кирило Словенски
10:00 - Света Литургија (Капела у црквеној канцеларији, 20 W 26th Street)
НЕМА ВЕЧЕРЊЕ у 18:00
НЕДЕЉА (28. фебруар) – Недеља о Блудном сину
Литургијска читања: Апостол (1. Коринћанима. 6:12-20; Јеванђеље (Лука 15:11-32)
9:30 – Света тајна исповести
10:00 – Света Литургија (Грчка црква Светог Елефтерија, 359 W 24th Street)
НЕДЕЉА (6. март) – Задушнице
9:30 – Света тајна исповести
10:00 – Света Литургија и Помен (Грчка црква Светог Елефтерија, 359 W 24th Street)

Најдражи у Христу,
Молимо вас да у својим светим молитвама имате нашу љубљену браћу и сестре
• Новокрштену Јомајру (Пикардо)
• Који моле Господа за оздрављење: Епископа Лаврентија, Епископа Атанасија, Епископа
Максима, о. Ђуру Крошњара, Даницу, Линду, Бернис, Патрицију, Џенифер, Љубодрага
• Који уснуше у Господу: протојереја Тому, Јона, Љубишу, Ђурђевку, Марију, Добрилу,
Сашу

THE WORD OF SAINT SAVA
Very Reverend Presbyter Milan Dragovic, Cathedral Dean; Cell: 385 228 4725
frmilandrag@gmail.com

37TH SUNDAY AFTER PENTECOST
Sunday Of the Publican and the Pharisee;
Afterfeast of the Meeting of the Lord in the Temple;
The Holy Great-Martyr Theodore Stratelates;
Saint Sava II, Archbishop of Serbia
(February 21st, 2021)
Liturgical Readings:
PROKEIMENON IN TONE IV:
O Lord, how manifold are Your works! In wisdom You have made them all.
2 TIMOTHY 3: 10-15
My son Timothy, you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith,
longsuffering, love, perseverance, persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch,
at Iconium, at Lystra - what persecutions I endured. And out of them all the Lord delivered
me. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. But evil men
and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But you must
continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you
have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are
able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus.
Alleluia Verses
Go forth and prosper and reign, because of truth and meekness and righteousness.
You love righteousness and hate iniquity.
LUKE 18: 10-14
Jesus told this parable: “Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other
a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, ‘God, I thank You that I am
not like other men: extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice
a week; I give tithes of all that I possess.’ And the tax collector, standing afar off, would not so
much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, ‘God, be merciful to me a sinner!’
I tell you, this man went down to his house justified rather than the other; for everyone who
exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.”
RESURRECTIONAL TROPARION - TONE FOUR:
When the women disciples of the Lord learned from the angel the joyous message of Thy
Resurrection; they cast away the ancestral curse and elatedly told the apostles: Death is
overthrown! Christ God is Risen, granting the world great mercy.
THE MEETING OF THE LORD TROPARION - TONE ONE:
Rejoice, O Theotokos, full of Grace! From you shone the Sun of Righteousness, Christ our God,
enlightening those who sat in darkness! And you, O righteous elder, rejoice and be glad, for
you accepted in your arms the Redeemer of our souls, who grants us the resurrection.
TROPARION TO SAINT SAVA – TONE THREE
Thou wast a guide of the way that leadeth to life, and a first prelate and teacher; for thou wast
the first to enlighten thy fatherland, O Saint Sabbas, having given it rebirth in the Holy Spirit.
Thou didst plant thy sanctified children like olive trees in the spiritual Paradise. Wherefore,
as we honour thee as an equal of the Apostles and holy hierarchs, we implore thee; Pray to
Christ God to grant us great mercy.

TROPARION TO THE HOLY GREAT-MARTYR THEODORE STRATELATES – TONE FOUR:
Truly enlisted with the King of Heaven, you became an outstanding general for Him, passionbearer Theodore; you armed yourself wisely with the weapons of faith and conquered hordes
of demons, revealing yourself as a victorious athlete. Therefore, in faith we always call you
blessed.
RESURRECTIONAL KONTAKION - TONE FOUR:
My Savior and my Redeemer as God rose from the tomb and delivered the earthborn from
their chains. And He has shattered the gates of hell, and as Master, He has risen on the third
day!
THE PUBLICAN AND THE PHARISEE KONTAKION – TONE FOUR:
Let us flee from the pride of the Pharisee and learn humility from the Publican’s tears. Let us
cry to our Savior: have mercy on us, O only merciful One.
Glory… KONTAKION TO SAINT SAVA – TONE FOUR
The Church of thy people glorifieth thee as her first great prelate and a companion of the
Apostles, O Saint. But since thou hast boldness with Christ God, by thy prayers save us from
all harm that we may cry to thee: Rejoice, O divinely-wise Father Sabbas.
Now and ever… THE MEETING OF THE LORD KONTAKION - TONE ONE:
By Your Nativity, You did sanctify the Virgin's womb! And did bless Simeon's hands, O Christ
God. Now You have come and saved us through love. Grant peace to all Orthodox Christians,
O only Lover of mankind.
HUMILITY
The Following is an excerpt from Great Lent, by Alexander Schmemann
From Chapter 2: Preparation for Lent
The next Sunday [after Zaccheus Sunday] is called the "Sunday of the Publican and the
Pharisee." On the eve of this day, on Saturday at Vespers, the liturgical book of the Lenten
season-- the Triodion-- makes its first appearance and texts from it are added to the usual
hymns and prayers of the weekly resurrection service. The develop the next major aspect of
repentance: humility.
The Gospel lesson (Lk. 18:10-4) pictures a man who is always pleased with himself and who
thinks that he complies with all the requirements of religion. He is self-assured and proud of
himself. In reality, however, he has falsified the meaning of religion. He has reduced it to
external observations and he measures his piety by the amount of money he contributes to
the temple. As for the Publican, he humbles himself and his humility justifies him before God.
If there is a moral quality almost completely disregarded and even denied today, it is indeed
humility. The culture in which we live constantly instills in us the sense of pride, of selfglorification, and of self-righteousness. It is built on the assumption that man can achieve
anything by himself and it even pictures God as the one who all the time "gives credit" for
man's achievements and good deeds. Humility-- be it individual or corporate, ethnic or
national-- is viewed as a sign of weakness, as something unbecoming a real man. Even our
churches-- are they not imbued with that same spirit as the Pharisee? Do we not want our
every contribution, every "good deed," all that we do "for the Church" to be acknowledged,
praised, publicized?
.....
The Lenten season begins then by a quest, a prayer for humility which is the beginning of true
repentance. For repentance, above everything else, is a return to the genuine order of things,
the restoration of the right vision. It is, therefore, rooted in humility, and humility-- the divine
and beautiful humility-- is its fruit and end. "Let us avoid the high-flown speech of the
Pharisee," says the Kontakion of this day, "and learn the majesty of the Publican's humble
words..." We are at the gates of repentance and at the most solemn moment of the Sunday
vigil; After the Resurrection and the appearance of Christ have been announced-- "having

beheld the Resurrection...."-- we sing for the first time the troparia which will accompany us
throughout the entire Lent:
Open to me the gates of repentance, O Giver of Life,
For my spirit rises early to pray towards thy holy temple.
Bearing the temple of my body all defiled;
But in Thy compassion, purify me by the loving kindness of Thy mercy.
Lead me on the paths of salvation, O Mother of God,
For I have profaned my soul with shameful sins,
and have wasted my life in laziness.
But by your intercessions, deliver me from all impurity.
When I think of the many evil things I have done, wretch that I am,
I tremble at the fearful day of judgement.
But trusting in Thy living kindness, like David I cry to Thee:
Have mercy on me, O God, according to Thy great mercy.
METROPOLITAN PORFIRIJE OF ZAGREB AND LJUBLJANA ELECTED FOR A NEW
PATRIARCH OF SERBIA

THE HOLY ASSEMBLY OF BISHOPS ELECTED HIS EMINENCE METROPOLITAN
PORFIRIJE OF ZAGREB-LJUBLJANA, PhD, AS THE NEW SERBIAN PATRIARCH, IN ITS
CONVOCATION IN MEMORIAL CATHEDRAL OF SAINT SAVA IN BELGRADE
ON FEBRUARY 18TH, 2021.
Immediately after the election a thanksgiving service was officiated and Many years was
chanted to the Archbishop of Pec, Metropolitan of Belgrade-Karlovac and Serbian Patriarch
Porfirije. Bells at Saint Sava Cathedral in the Vracar district of Belgrade rang a few minutes
before 4:00 pm indicating that the 46th Patriarch of Serbia was elected.
O, Lord, grant His Holiness Serbian Patriarch Porfirije to Your Holy Church in peace, safety,
honor, health, length of days, and that he may rightly dispense the word of Your Truth! Axios!
For many years!
AXIOS!
Newly-elected Metropolitan Dr. Porfirije (Peric) of Zagreb-Ljubljana was born on 22 July
1961 in Becej, northern Serbia, and was baptized as Prvoslav. He finished primary school in
Curug, and the “Jovan Jovanovic Zmaj” Grammar school in Novi Sad. He was ordained a monk
according to the rite of small schime by his spiritual father, then hieromonk Dr. Irinej
(Bulovic), at Decani Monastery in 1985.
He graduated from the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade in 1986, when the then
Bishop of Raska-Prizren Diocese, future Serbian Patriarch Pavle of blessed memory, ordained
him a hierodeacon at the monastery of Holy Trinity in Musutiste, Kosovo and Mectochia.

He attended postgraduate studies in Athens from 1986 until 1990. That year, upon the
blessing of Bishop Dr. Irinej of Backa, he joined the monastery of Holy Archangels in Kovilj,
near Novi Sad, where he was ordained as hieromonk and became its abbot.
Many young monks and novices came to the monastery following him. These were the years
when the Kovilj Monastery became a spiritual center for many young people: intellectuals,
artists, popular actors and rock musicians, especially from Novi Sad and Belgrade. Since then
abbot Porfirije has particularly dealt with drug-addicted patients. For this purpose he formed
(in 2005) a therapeutic community called “The Land of the Living”, which is recognized as the
most successful project for therapy of drug-addiction; under the leadership of Bishop
Porfirije, it has more than hundred residents in camps throughout Serbia at the time being.
During the ordinary meeting of the Holy Assembly of Bishops of the SOC in Belgrade on 14
May 1999 he was elected as Bishop of Jegar, Vicar of the Bishop of Backa.
He defended his PhD thesis Possibility of knowability of God in St. Paul’s understanding
according to the interpretation of Saint John Chrysostom at the Faculty of Theology of the
University of Athens in 2004.
He became a lecturer at the Faculty of Orthodox Theology - Department of Pastoral
Psychology - succeeding famous psychiatrist, academician Dr. Vladeta Jerotic.
Bishop Porfirije has not been just president of the Steering Board for a decade, but a real
spiritus movens of the Humanitarian Fund “Privrednik”, which has provided scholarships for
a great number of gifted, but poor pupils and students, regardless of nationality or religious
affiliation.
The Assembly of the Republic elected him as representative of all Churches and religious
communities, to be a member of the Council of the Republic Broadcasting Agency, and in 2008
the RBA elected him its president.
The Holy Assembly of Bishops entrusted him to establish military chaplaincy in the Serbian
Armed Forces in 2010.
His expert theological works Bishop Porfirije published in magazines both in Serbia and
abroad. He participated in quite a number of scientific conferences and symposia throughout
the world.
He speaks Greek, English, German and Russian.
He was enthroned on the throne of the Metropolitan of Zagreb and Ljubljana on July 13, 2014
in the Cathedral Church of the Transfiguration of the Lord in Zagreb. The solemn Hierarchal
Liturgy was served by Serbian Patriarch Irinej, accompanied by a large number of
archbishops of the Serbian Church and other sisters Churches, as well as priests and monks,
and pious people.
The Holy Assembly of Bishops elected His Eminence Metropolitan Porfirije of ZagrebLjubljana, PhD, as the new Serbian Patriarch, in its convocation in Memorial Cathedral of Saint
Sava in Belgrade on 18 February 2021. Immediately after the election a thanksgiving service
was officiated and Many years was chanted to the Archbishop of Pec, Metropolitan of
Belgrade-Karlovac and Serbian Patriarch Porfirije.
UPCOMING EVENTS
FRIDAY (February 26th) – Saint Simeon the Myrhgusher
10:00 AM – Divine Liturgy (Chapel at the church office, 20 W 26th Street, NY 10010)
SATURDAY (February 27th) – Saint Cyril the Enlightener of the Slavs
10:00 AM – Divine Liturgy (Chapel at the church office, 20 W 26th Street, NY 10010)
NO VESPERS at 6:oo PM
SUNDAY (February 28th) – Sunday of the Prodigal Son
Liturgical Readings: Epistle (1. Cor. 6:12-20); Gospel (Luke 18, 10-14)
9:30 AM – Holy Sacrament of Confession
10:00 AM – Divine Liturgy (Greek Church of Saint Eleftherios, 359 W 24th Street)
SATURDAY (March 6th) – Memorial Saturday
Greek Church of Saint Eleftherios (359 W 24th Street)
9:30 AM – Holy Sacrament of Confession
10:00 AM – Divine Liturgy and Memorial Service

Dear ones in Christ,
Please, keep in your hearted prayers our beloved brothers and sisters in Christ
• newly baptized servant of God Yomayra (Pichardo)
• who pray the Lord for the restoration of health: Bishop Lavrentije, Bishop Atanasije,
Bishop Maxim, Ljubodrag, Danica, Patricia, Fr. Djuro (Krosnjar), Jenifer, Linda
• who reposed in the Lord: Protobersbyter Toma, Ion, Ljubisa, Djurdjevka, Marija,
Dobrila, Saša

