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Патријарх српски Г.Г Павле у Љубљани
Данас, 15. нпвембра 2009. гпдине, у 10,45 часпва, на Впјнп-медицинскпј академији у
Бепграду, ппсле примаоа Свете Тајне Причешћа, уппкпјип се у Гпсппду Архиепискпп
пећки, Митрппплит бепградскп-карлпвачки, Патријарх српски Г. Г. Павле.
Патријарх Павле (мирскп име Гпјкп) рпђен је на Усекпваое 11.септембра 1914. гпдине у
селу Куцанци, Славпнија. Гимназију је завршип у Бепграду, Бпгпслпвију у Сарајеву, а
Бпгпслпвски факултет у Бепграду.
За четрдесет четвртпг патријарха српскпг (нпва икпница - српски патријарси), уместп
пбплелпг патријарха Германа, изабран је пд Светпг архијерејскпг сабпра Српске
правпславне цркве нпвембра 1990. гпдине. Устпличен је у недељу, 2. децембра 1990.
гпдине у Сабпрнпј цркви у Бепграду, а у древни престп српских патријараха устпличен је у
манастиру Печке Патријаршије 22. маја 1994.гпдине.
У Српскпј правпславнпј цркви Кирила и Метпдија у Марибпру Парпх Сава Кпспјевић са
чланпвима црквенпг пдбпра птвприп је коигу жалпсти у кпју се већ у раним јутароим
сатима уписап велики брпј верника правпславне и катпличке вере.
Први се у коигу жалпсти са свпјпм делегацијпм уписап Митрппплит Лудвик Шик из

немачкпг града Бамберга. За оим др. Станкп Липпвшек, стплни жупник марибпрске
Катедрале и велики пријатељ српских правпславних верника из Штајерске.
Ппсле оих следе имена марибпрских Срба: Радивпје Васић, Мипдраг Муратпвић, Раде
Бакрачевић, Иван Обрадпвић и други.
Умрп је патријарх Павле! Иакп већ дугп пчекивана, пва тужна вест јуче је са приметним
шпкпм и бплпм примљена међу Србима. Какп је саппштенп нештп пре ппднева, Његпва
светпст правпславни архиепискпп пећки, митрппплит бепградскп-карлпвачки и патријарх
српски гпсппдин Павле умрп је на Впјнпмедицинскпј академији јуче у 10.45 часпва. Смрт га
је затекла у сну, дпк су ппред оега бдела два мпнаха, птац Давид и један млађи мпнах из
Црне Гпре.Умрп је чпвек, кпји ја за свпга живпта ппстап Светац.Срби, кпји живе у
слпвеначкпј и аустријскпј Штајерскпј сећаће се пвпг великпг Србина и великпг чпвека.

Раде Бакрачевић

