СПАСОВД АН
СЛАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Београд се моли за мир
2. јун 2022.

Позиву Његове Светости Патријарха српског г. Порфирија за учешће на Литији и молитви Београда за мир придружују се госпођица Драгана Косјерина, новинар, и господин
Стефан Митровић, ватерполиста - вишеструки олимпијски и светски шампион

Молитва за мир, песма и игра за радост
и благостање свих Београђана и престоног града!

СПАСОВДАН - СЛАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Програм
Храм Вазнесења Господњег, у 09.00 часова,
Света архијерејска Литургија са резањем Славског колача,
служи Његова Светост Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и
Патријарх српски Господин Порфирије са архијерејима и свештенством
Храм Вазнесења Господњег, у 18.00 часова,
Велика Спасовданска литија улицама; Кнеза Милоша, Краља Милана; читање Јеванђеља
са кратком молитвом на Тргу Славија, затим Булевар Ослобођења, Светосавски плато
Плато испред Храма Светог Саве
Молитва за мир и благостање, служи Његова Светост Архиепископ пећки, Митрополит
београдско-карловачки и Патријарх српски Господин Порфирије;
Поје Хор Храма Светог Саве, диригент Катарина Станковић
Спасовданска беседа Његове Светости Архиепископа пећког, Митрополита
београдско-карловачког и Патријарха српског Господина Порфирија

Уметнички програм:
Дечји хор Чаролија, диригент Леонтина Вукомановић
• Химна Београду текст: Танасије Младеновић, музика: Миховил Логар,
aранжман: Слободан Марковић
• Београдска песма текст: Драгомир Ж. Ђорђевић, музика: Леонтина Вукомановић,
Аранжман: Марина Адамов
• Шта воли Београд текст: Слободан Станишић, музика: Радослав Граић,
аранжман: Владимир Граић
Културно-уметничко друштво Абрашевић
• Сплет игара из Шумадије, уметнички руководилац Михаило Радаковић
Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички“, диригент Катарина Божић
• Серенада Београду - текст и музика Жарко Петровић, аранжман Војкан Борисављевић
Солиста: Мина Глигорић
• Београде - текст и музика Душко Јакшић, аранжман Војкан Борисављевић
Солиста: Душан Свилар
• Април у Београду - текст и музика Корнелије Ковач, аранжман Војкан Борисављевић
Солиста: Душан Свилар
• Мој драги Београде - текст и музика Душан Ристић, аранжман Војкан Борисављевић
Солиста: Мина Глигорић
Цане, Антон и Веронаукси
• Молитва - текст и музика Зоран Костић Цане
• Успаванка без крова - текст протојереј Илија Ромић и Зоран Костић Цане,
музика протојереј Илија Ромић

БЕОГРАД СЕ МОЛИ ЗА МИР

Поредак и учесници Литије
ЛИТИЈУ ПРЕДВОДИ:
Његова Светост Патријарх српски господин Порфирије са архијерејима и свештенством.
УЧЕСНИЦИ ЛИТИЈЕ: Домаћин Славе, господин Горан Весић, заменик Градоначелника
Града Београда, министри Владе Републике Србије, представници свих парламентарних странака Скупшине Србије и Скупштине Града Београда, ранији градоначелници
и председници Скупшине Града, председници свих београдских општина, ректори
универзитета, декани факултета, директори свих београдских школа, директори и
радници јавних предузећа, представници Војске Србије, Полиције и Жандармерије,
представници Војне и Полицијске Академије, директори свих здравствених установа,
студенти Православног богословског факултета, ученици Богословије Светог Саве,
сви београдски црквени хорови,
СВЕТИЊЕ КОЈЕ СЕ НОСЕ У ЛИТИЈИ: Свето Јеванђеље, Икона Пресвете Богородице Тројеручице, мошти и икона Свете Петке, мошти и икона Светог деспота Стефана Лазаревића.
ЛИТИЈСКИ КРСТ носи вишеструки олимпијски и светски шампион, ватерполиста
господин Стефан Митровић.

Литија je јавно, заједничко богослужење којe се састоји из процесије у ходу, у
покрету и одговарајућих молитава које свештеници и народ певају и изговарају.
Свеопште, заједничке и свечане литије биле су саставни део богослужбеног
живота великих хришћанских престоница, на првом месту по улицама Цариграда и Рима, али и других хришћанских центара.
Обавезно се литије врше о великим празницима, храмовним славама, али
и у ванредним ситуацијама – приликом напада непријатеља, природних катастрофа и других неприлика. Тада се обављају као посебна врста усрдног мољења да Господ спасе народ свој. Када би молитве народа биле услишене, као
израз захвалности литије би постајале редован годишњи спомен на доброчинства Божија.
Уобичајено је да се и у дане храмовних слава врше литије око храмова или
у градовима и селима где се они налазе да би се свеосвећујућа благодат Пресветога Духа, која је сишла на евхаристијске Дарове и народ Божији Литургији у храму, проширила и на место, људе који у њему живе и васцелу природу. Зато се, том приликом, кропи освећеном водом на све четири стране света
да би сви који у литији учествују били препорођени, освећени, обновљени и
благословени.
Литије можемо да вршимо у било које доба дана. Логично је да ће Црква
одабрати управо оно време које ће одговарати највећем делу њене духовне
деце да би што већи број верних људи могао да узме учешћа у овом важном
богослужењу.
Учествовањем у литији ми исповедамо своју веру у чињеницу да се у молитвеном животу Цркве не само освећује време – па зато прослављамо одређене
посебне празничне дане, издавајајући их од осталих дана и посвећујући их Господу. То чинимо и са простором, молитвено ходајући у заједници вере и љубави по њему, ширећи светлост речи Божије и Његову помоћ и заштиту свима и
свему. На тај начин се све освећује, препорађа и лечи: ми сами и наши животи,

ноге учесника и очи посматрача, грла појаца и уши оних који их слушају, наше
руке којима водимо своју децу у литијској процесији и дечија срца којима, доводећи их на ово богослужење, у ствари не бранимо да са радошћу приступају
невидљивом Предводнику литије: Христу Богочовеку, Васкрслом и Вазнесеном.
Православни Срби су од давнина вршили литије и учествовали у њима. Њих
још давне 1318. године помиње Архиепископ српски Никодим у свом славном
Типику.
Када је деспот Стефан Лазаревић 1405. године прогласио Београд својом новом престоницом, један од начина на који је то било обзнањено, обележено и
прослављено била је и свечана градска литија, коју ми, у ствари, настављамо.
Сада је наш ред да у четвртак, 2. јуна у 18.00 часова, учествујемо у Спасовданској литији, којом ће се Београд и Београђани, предвођени Његовом Светошћу
Патријархом српским г. Порфиријем, сви заједно молити за мир у свету.

Београд се моли за мир!

Напомена за медије:
Захтев за акредитације за праћење Славе града Београда, најкасније до 1. јуна у 10.00 часова, упутити на: info@spc.rs. По одобрењу, акредитације подићи у Светосавском дому.
Подијум за медије ће се током молитве и уметничког програма налазити испред храма.

