Пријатељски сусрет Патријарха и
председника Скупштине
Његова Светост, Патријарх српски господин Иринеј, приредио је пријем у
Патријаршији у Београду за председника Скупштине Града Ниша, проф.
др Милета Илића, како би у пријатељском разговору разменили мишљења о
актутелној ситуацији у граду и степену бриге о верским објектима на
територији града Ниша.
„Имао сам задовољство да данас у седишту српске Патријаршије разговарам
са једним од најумнијих и најмудријих људи нашег друштва“, изајавио је
након сусрета председник градског парламента проф. др Миле Илић. Он је
током пријатељског разговора упознао Патријарха са актуелном друштвеном
ситуацијом у граду, у коме је садашњи Патријарх, а тадашњи епископ нишки
Иринеј, провео тридесет и пет година. Проф. Илић је овом приликом
информисао Патријарха о активностима које предузима Град Ниш, а које су
од интереса, како за локалну заједницу, тако и за цркву. Он је истакао да се
из градског буџета редовно издвајају средства за изградњу, реконструкцију
или одржавање верских објеката на територији града. Програмима изградње
и одржавања за 2014. годину, предвиђена је, благословом епископа нишког
г. Јована, реконструкција пет цркава, док је за одржавање верских објеката
предвиђено осам милиона динара. Председник Скупштине је истовремено је
исказао захвалност Његовој Светости на залагању да се иницијатива о
отварању Богословског факултета у Нишу спроведе у дело.
Патријарх је изразио задовољство због броја обновљених православних
храмова у претходном периоду и додао да Нишу недостаје још неколико
мањих цркава, тамо где су велика насеља, јер су оне основна људска
потреба. Говорећи о богословском факултету, он је изразио жаљење што се
по том питању застало, али и наду да ће то питање поново бити покренуто и
да ће у будућности Ниш бити почаствован једном таквом установом.
Пријатељски сусрет Његове Светости и председника Скупштине послужио је
и за присећање на период када су обојица, свако у свом домену, заједнички
радили и сарађивали на добробит града Ниша.

