
Тродневна жалост и у Републици Српској због смрти патријарха Иринеја
петак, 20 новембар 2020 17:48

Влада Републике Српске је на телефонској седници донела Закључак, којим проглашава
тродневну жалост у Републици Српској због упокојења патријарха српског Иринеја.

  

  

Жалост се односи на 20, 21. и 22. новембар 2020. године.

  

Према Закључку Владе, 20, 21. и 22. новембра у Републици Српској ће се на
институцијама истаћи заставе на пола копља, а културне и спортске манифестације ће
бити прилагођене датом тренутку.

  

Патријарх Српске православне цркве Иринеј преминуо је у Београду у КЦ Карабурма,
где се лечио од коронавируса.
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Тродневна жалост од данас до недеље због смрти патријарха

  

Влада Србије донела је данас одлуку о проглашењу тродневне жалости у Србији
поводом смрти патријарха Иринеја.

  

Дани жалости биће од данас, 20. новембра до недеље, 22. новембра, наводи се у
саопштењу.

  

Такође, Влада Републике Српске прогласила је данас тродневну жалост 20, 21. и 22.
новембра.

  

Како се наводи у саопштењу Бироа Владе за односе са јавношћу, та три дана ће на
институцијама Републике Српске заставе бити спуштене на пола копља, а културне и
спортске манифестације биће прилагођене дану жалости.

  

Председник Општине Будва Марко Царевић прогласио је Дан жалости 23. новембра
због смрти патријарха Српске православне цркве Иринеја, саопштено је из Царевићевог
кабинета.

  

Патријарх Српске православне цркве Иринеј (90) преминуо је данас у ВМЦ Карабурма, у
којем је био хоспитализован због инфекције корона вируса, након што му се здравствено
стање погоршало.

  

Митрополит дабробосански Хризостом биће на челу Српске парвославне цркве до
избора новог патријарха, пошто је јутрос од последица корона вируса умро патријарх
Иринеј.

  

Устав Српске православне цркве предвиђа да патријарх српски може бити свако ко је
„епархијски епископ најмање пет година“, а процедура налаже да тројицу кандидата
тајним гласањем бира Сабор, чији су равноправни чланови сви митрополити и епскопи
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како у Србији, тако и у свету.

  

Поводом смрти патријарха Иринеја пристижу изјаве саучешћа званичника и јавних
личности из Србије и региона.

  

(Фонет, Н1)

  

Видети још:  Влада Србије прогласила тродневну жалост због смрти патријарха
Иринеја
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