НАРОД СВЕТОСАВСКИ
Светом Литијом у одбрану Светог Јеванђеља
Браћо и Сестре, Београђани, Срби, децо Светог Саве!
Места нашег, србског сабрања увек су били свети храмови, а не паркови; али у
овом небивалом саблазном случају који се као тамни облак надвио над Небом нам
Светосавским, када се отвореним скрнављењем обесвећују улице српске, принуђени
смо одржати Литију Часнога Крста баш тим путањама куда је ђаво планирао своју
погану параду у недељу, са молитвом Господу и освећењем улица како би се од
душепогубне параде одустало!
Конференција за штампу поводом најаве Литије Часног Крста улицама
Београда, на којој говоре Мирослав Вујанић (Богомољачки покрет), монах Антоније
(Давидовић), Ранко Гојковић (преводилац и дописник „Руске народне линије“)
одржаће се у четвртак у 11 часова у Прес центру ул.Кнез Михаилова бр.6 трећи спрат)
Место и време сабрања:
Субота, 09. октобар 2010., Београд
07.30 сати – Вазнесењска црква у Београду, Ул. Адмирала Гепрата. Света
литургија и Причешће свих који су се ових дана спремали постом и молитвом по
благослову многих српских духовника.
10.45 сати - Окупљање и Почетак Литије на углу улица Немањине и Ресавске
подно Парка, потом ће се са Часним Крстом напред поћи низбрдо, Немањином, па
десно у Кнеза Милоша, потом поново десно у Масарикову све до зграде Београђанке
поред које ће се на платоу са фонтаном одслужити Молебан за спас србског народа.
Недеља 10 октобар 2010., Београд
Наравно, ко од хришћана буде волео да изрази своје негодовање и на сам дан
„параде“, а како би све лепо и блачестиво било, те како би се православни у групи
молитвено држали хришћанских норми понашања и оградили се од било каквих
неприличних дружина, такве Христољубце молимо да у недељу, 10. октобра 2010. у
09.00 сати – присуствујемо Светој литургији у Саборној цркви у Београду, Ул. Краља
Петра. После Свете литургије бисмо пошли у мирно и молитвено изражавање крајњег
негодовања због најављеног гажења Светог Јеванђеља улицама града Светог Стефана
Лазаревића.
Придружимо се позиву за спречавање тзв. „параде поноса“ у србском главном
граду Београду, али у миру и на молитвени светосавски начин. Браћо и сестре,
следимо пример Светих Срба који су се у невољама увек обраћали Богу и Он им је
помагао! Следимо и ми овај свети пример и учинимо малу жртву како бисмо умолили
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Господа да спречи тзв. „параду поноса“. Припремимо се пре свега молитвом, постом
(на води), покајањем. Позовимо на исто дело наше свештенство, монаштво и ближње.
Дођимо у Београд на молитвену Светосавску литију – Крстни ход и
Молебан за спас србског народа и у одбрану Светог јеванђеља!
Родитељи, поведите децу, унуци, поведите деде и баке како би се на тај дан што
већи број Срба из свих србских крајева сабрао, али само молитвено, у Божјем миру и
уз помоћ Божју. Понесимо са собом свете иконе, крстна знамења. Нека нам тај дан и
сваки дан буду свети и светли како би, уз помоћ Божју, та светлост победила сваку
таму и како би Васкрсла Света Србија!
Да нас буде што више, али без и најмање помисли на било какво
неправославно, лоше дело, већ све да буде Светом Сави мило и у Божјем миру
благословено! Амин!
Позивајмо ближње на ово свето дело и моћно оружје, следећи пут Светога Саве!
С вером у Бога, за Православног Цара, Народ и Отаџбину!
Слава Богу на висини, на земљи мир, међу људима добра воља!
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