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26. маја 2012. поклоничком посјетом манастиру Раваница код Ћуприје завршен je
овогодишњи прогам „Дани Ћирила и Методија у Србији“.

  

У организацији Удружења књижевника Србије, Културно-просветне заједнице Србије и
Књижевног друштва „Ћирило и Методије“, у петак је у амфитеатру конака цркве
Лазарице у Крушевцу приређено књижевно подне, гдје су своју поезију у част Светих
равноапостола Ћирила и Методија казивали: Андреј Базилевски (Русија), Николај Шопов
и Красин Химирски (Бугарска) и Радомир Андрић, Јеремија Лазаревић и Душко М.
Петровић (Србија). У амфитеатру конака цркве Лазарице истог дана био је и Округли
сто с темом „Присуство свете браће Кирила и Методија међу нама данас – свестрана
објава“. Послије уводног излагања проф. др Димитрија Калезића, уз књижевнике
(Химирски, Шопов и Д.М.Петровић), говорили су: проф. Зоран Ђурић и протојереји мр
Александар Ерић и Драгић Илић. Скуп је завршен полетном пјесмом Светој словенској
браћи коју је надахнуто пјевала Петја Шопов.

  

Дан раније, баш на Св. Ћирила и Методија, српски књижевници и њихове колеге из
православних земаља положили су цвијеће пред спомениксловенским светитељима у
Београду и исто вече дали голем лирски допринос културно-умјетничком програму у
Руском дому.

  

 1 / 2



Дани Ћирила и Методија у Србији

  На отварању овогодишњих „Дана Ћирила и Методија у Србији“, у сриједу 23. маја, насвечаној академији у Удружењу књижевника Србије (Београд, Француска 7), уз стиховепјесника из шест земаља (Србија, Русија, Белорусија, Македонија, Украјина и Бугарска)чуло се и лијепо пјевање Елене Станисављевић (руске) и Биљане Крстић (српскенародне пјесме), а богоугодно је наступио и Хор храма Покрова пресвете Богородице сдиригентицом Невеном Ивановић. Свечани почетак „Дана Ћирила и Методија у Србији“ у име Српског патријарха, Његове светости г. Иринеја, благословио је протојерејставрофор Драгомир Сандо, а скуп су посебно поздравили: амбасадор Русије у СрбијиАлександар Конузин, амбасадор Белорусије у Србији Владимир Чушов и директорПредставништва  Републике Српске у Србији Млађен Цицовић, који је, изразившиувјерење да „радује и храбри то што, у овом тешком времену, српски књижевници овакодостојанствено прослављају словенске апостоле Ћирила и Методија“, нагласио:  - Република Српска, сада кад је прославила двадесет година постојања, као развијенијии успјешнији дио Босне и Херцеговине, напредује и у економском и у политичкомпогледу, али истовремено, не само да не заборавља, него увијек истиче и пажљиво чувасвоје корјене, своје православно порјекло.
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