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МОСКВА – Патријарх Московски и све Русије Алексиј сахрањен је данас у
Богојављенској саборној цркви у Москви.

У церемонији затвореног карактера учествовали су само представници свештенства,
прено је Итар-таш, наводећи да је погребну поворку од храма Христа спаситеља до
Богојављенске цркве, где је патријарх сахрањен по сопственој жељи, пропратио
огроман број људи како би још једном одали пошту преминулом патријарху.

Последњу службу за упокојеног патријаха служио је митрополит смоленски Кирил.

Литургији и опелу у храму Христа спаситеља присуствовали су председник и премијер
Русије, Димитриј Медведев и Владимир Путин, посланици Думе, министри,
представници свих вероисповести у Русији и делегације из иностранства, представници
Ватикана, градоначелник Москве.

У делегацији Србије, коју је предводио председник Борис Тадић, били су министри
спољних послова Вук Јеремић и вера Богољуб Шијаковић.

У име Српске православне цркве и патријарха Павла, били су митрополит
црногорско-приморски Амфилохије, митрополит скопски Јован и епископи
зворничко-тузлански Василије и бачки Иринеј, а присуствовао је и принц Александар II
Карађорђевић са супругом.

Патријарх је преминуо 5. децембра у својој резиденцији у Переделкину у 80. години
живота.

Пре сахране Васељенски патријарх Вартоломеј I и митрополит смоленски Кирил, 150
архијереја и остало свештенство служили су у храму Христа Спаситеља литургију за
упокојеног патријарха московског и све Русије Алексија II.
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Богослужење је трајало шест сати, а посебној атмосфери током литургије допринео је и
хор састављен од 100 чланова четири најбоља духовна хора у Русији.

Митрополит смоленски Кирил указао је током литургије да је највеће достигнуће
преминулог патријарха - успон Руске православне цркве.

После литургије, ковчег са телом патријарха био је пронет око храма пропраћен
звоњавом свих звона храма и цркава у Кремљу. Након тога, поворка се кроз центар
Москве упутила ка Богојављенској саборној цркви.

Последњу пошту патријарху одало је за укупно 60 сати, од суботе до данас, више од
100.000 људи, а само у току протекле ноћи њих 11.000.

(Танјуг)
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