
Окупљени око свете ријечи – слобода

04.09.2018.год.
Окупљени око свете ријечи – слобода
        

Предсједник Репубике Српске Милорад Додик изјавио је синоћ, отварајући у
Београду манифестацију „Дани Српске у Србији“, да Србији и Републици Српској
не треба ново упознавање, него да потврде пријатељство и да покажу да су
истинска браћа, која се окупљају око свете ријечи – слобода.

    

  

Предсједник  Додик је рекао да љубав и повезаност једног народа није успио да прекине
ток историје, те нагласио да га за ову манифестацију везују велике емоције и да увијек
долази са тремом да она буде што боља.
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Предсједник Републике је истакао да вечерас одаје пошту прецима који су дали живот
за слободу коју сада има српски народ у Србији и Републици Српској.

  

Предсједник Додик је подсјетио да је српски народ кроз историју водио тешке битке за
слободу, да никада није одустајао, те да никада себично није чувао слободу само за
себе, већ је несебично дијелио са другим народима и с њима желио да живи у миру и
слози и гради такву будућност.

  

„Други тако нису мислили и зато смо изгубили заједничку земљу која не може да буде
ништа друго него наш укупан српски национални пораз прошлог вијека. Зато је важно да
данас имамо снажну Србију и снажну Републику Српску“, истакао је предсједник
Милорад Додик.

  

Предсједник Додик је поручио да српски народ мора да буде свјестан снаге коју има и
која није мала.

  

„Други покушавају да нам докажу да смо мали, недостојни властитих одлука о свом
животу. Зато је важно да смо овдје у Србији, да вам покажемо колико је Република
Српска ваша, али и да вам кажемо да је Србија наша и да је то јединство које се окупља
око свете ријечи – слободе“, нагласио је предсједник Додик.

  

Предсједник Републике је нагласио да Република Српска нема ниједан проблем са
другим народима, да жели да живи у миру, те подсјетио на страдања српског народа
кроз историју.

  

Срби, како је рекао, немају потребу данас да се повуку пред иједним захтјевом на уштрб
националних и државних интереса.

  

„Зато је важно да Србија успије. Србија је данас наш све већи понос. Српском народу је
данас потребно да се окупи око наших државних и националних идеја, да завршимо
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послове које су нам у прошлости остављали незавршене, тврдећи да ми немамо право на
оно што су они имали, правећи монолитне националне државе око нас, а нама тврдећи
да само ми морамо да будемо у заједници“, рекао је предсједник Додик.

  

Предсједник Републике је подсјетио да је Република Српска протеклих година била
суочена са сталним пристицима на њен субјективитет и аутономију, напомињући да је
висок степен формалне аутономије добила Дејтонским споразумом, а што је резултат
борбе српског народа под вођством Радована Караџића и војном управом генерала
Ратка Младића, који су се борили за слободу српског народа и независну државу на том
простору.

  

Дејтонски споразум, како је рекао, био је компромис по коме су Срби пристали да уђу у
квази БиХ, коју су касније високи представници разграђивали, покушали да смање и
ослабе Републику Српску и направе од ње празну љуштуру, али да се српски народ
борио против тога.

  

Према ријечима предсједника Републике Српске, српски народ се у том периоду дрзнуо
да прави државу, коју прави и данас.

  

„Зато је наша борба била тешка, али смо увијек били загледани у Србију, увијек жељели
да буде што већа и снажнија. Србија је данас незаобилазан фактор стабилности и
миром на овим просторима, са својим потенцијалима је најјача и најмоћнија земља
Балкана“, истакао је предсједник Додик.

  

Предсједник Републике је нагласио да Србија показује љубав према Републици Српској,
те да је под вођством предсједника Александра Вучића и његове Владе помогла Српској
да, између осталог, изгради неколико вртића, мост, помогла неколико насеља, изградњу
болнице.

  

„Живјела Србија, живјела Република Српска, живио српски народ и нека живи наша
Света Српска православна црква“, поручио је предсједник Додик.
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  Епископ Стефан: Српска да и даље буде најсветија српска земља   Викарни епископ патријарха српског Стефан је пренио благослов Његове светостипатријарха Иринеја и његове жеље да Република Српска и даље буде најсветија српсказемља.  Обраћајући се окупљенима, епископ Стефан је истакао да сада схвата да је РепубликаСрпска нешто најсветије што су Срби могли добити у несретном рату.  „Када је коначно 1995. године Република Српска међународно призната, сви ми рођенина територији данашње Федерације БиХ били смо јако ожалошћени јер смо изгубили свешто је свето, од земље, града, села, куће, цркве, школе, па до гробова и успомена“,рекао је епископ Стефан.  У својству изасланика патријарха српског Иринеја, он је пренио његове благослове ижеље да Српска и даље буде најсветија српска земља.  „Само слободна и јака Република Српска је гарант мира на овим просторима. Увјеравамсве људе да се не плаше Републике Српске, јер ту слободу желимо свима. Бог је даослободу као дар свакоме човеку“, навео је епископ Стефан.  Он је додао да преноси увјерење патријарха Иринеја да је човјек који својомпосвећеношћу и искуством, избором људи око себе, човјек који најбоље показује како себрани и јача Република Српска управо њен предсједник Милорад Додик.  „Нека и овај вечерашњи скуп послужи као подсјетник свима нама, ма где у свету живели,да нас светосавски завет обавезује да живимо у слози и миру са свима и да нам јеваскрсли Христос мера живљења“, навео је епископ Стефан.  

  Цицовић: Потреба за слогом, јединством и саборношћу српског народа  Домаћин свечаности, директор Представништва Републике Српске у Србији МлађенЦицовић рекао је да се овом манифестацијом и ове године жели нагласити потреба заслогом, јединством и саборношћу српског народа, у којој се његује и чува српски језик иписмо, вјера и традиција.  „Свјесни смо и знамо да је сваки политички притисак на Републику Српску истовременои притисак на Србију, не само као државу која је гарант Дејтонског споразума, него икао државу истог народа, српског народа, и зато желимо да и ове године нагласимо тупотребу за слогом, за јединством и саборношћу“, поручио је Цицовић.  Директор Представништва Републике Српске у Србији је напоменуо да се великипритисци на Србију због Косова и Метохије осјећају и у Републици Српској – „како наполитичкој сцени, тако и у души сваког нашег човјека“.  Истакао је  да су „из те политике и из те наше душе“ настали и програми које јеПредставништво организовало ове године – од Врања до Суботице и од Вршца доЛознице.  „Наша жеља је да овом манифестацијом на најбољи начин представимо привреду, науку,културу и умјетност Републике Српске. Та жеља сваке године пред нас ставља све већеи веће изазове: да од много понуђених програма изаберемо оне најбоље, оне који ћебити не само слика тренутног стања у овим областима у Републици Српској, него даистовремено покажу и колико је велика и снажна веза Српске и Србије“, рекао јеЦицовић.  Директор Представништва Републике Српске пожелио је грађанима Србије да уживају упрограмима манифестације.  
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  Отварање манифестације пратио је богати умјетнички програм. У програму суучествовали Бора Дугић, Драгољуб Ђуричић, плесна група „Уна сага сербика” и дјечјихорови  из Србије и Републике Српске.  
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  Током свечаности приказан је филм посвећени српском народу на простору бившеЈугославије кроз историју, од старих времена до данас.  Свечаности у Комбанк дворани присуствовали су  предсједник Скупштине Србије МајаГојковић, принц Александар и принцеза Катарина Карађорђевић, министри у владамаСрбије и Републике Српске, академици, представници Војске и полиције.  

  Пројекат Представништва Републике Српске у Србији  под називом „Дани Српске уСрбији“ покренут је 2013. године са идејом да се Србији и њеним грађанима на увијекнов и јединствен начин представи Република Српска и њени потенцијали.  
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  Ове године манифестација у Србији траје од 3. до 8. септембра и имаће  25 програма у19 градова са 35 извођења. У уторак 4. септембра планирани су програми у Београду,Вршцу, Зрењанину, Смедеревској Паланци, Ужицу и Суботици; у сриједу 5. септемра уНовом Саду, Сомбору, Врању, Инђији, Ужицу, Лозници, Крагујевцу, Аранђеловцу, Нишу иБеограду; у четвртак 6. септемра у Београду, Суботици, Нишу, Аранђеловцу, Краљеву,Врњачкој Бањи, Лозници, Сечњу и Новом Саду; у петак 7. септембра у Суботици,Крушевцу, Тополи и Београду, а у суботу 8. септембра у Београду и у Суботици гдје ћеманифестација бити свечано затворена.
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