Патријарх александријски и
све
Африке
Теодор
Други
обишао знаменитости града
Патријарх александријски и све Африке Теодор Други, током
другог дана боравка у Нишу, присуствовао је литургији у Цркви
Светог цара Константина и царице Јелене у Парку Светог Саве,
обишао је споменик Ћеле-кула у присуству патријарха српског
господина Иринеја, а затим и Призренску Богословију у Нишу.
Заменик градоначелника Ниша проф.др Милош Банђур уручио је
патријарху Теодору статуу Цара Константина у знак поштовања са
жељом да се поглавар православних верника у Африци сећа
боравка у граду ,где је рођен овај велики владар.

Папа
и
патријарх
александријски Теодор други у
посети Нишкој епархији
Папа и патријарх александријски и све Африке Теодор Други
који, после неколико деценија паузе, од 22. септембра борави
у посети Српској православној цркви, стигао је у Ниш.
Овде је са патријархом српским Иринејем посетио саборни храм
и благословио вернике. Њега је у Нишу очекао епископ нишки
Арсеније, градоначелник Ниша Дарко Булатовић, представници
града, Војске Србије, градских установа и бројни верници.
Епископ нишки Арсеније је приликом дочека високог госта
упознао са богатом историјом града и саборног храна који је

симбол слободе и свеколиког васкрса српског народа. Он му је
поклонио икону Светог цара Константина и царице Јелене.
Папа и Патријарх александријски и све Африке Теодор Други је
поручио верницима у Саборном храму да се у Србији осећа као у
својој земљи и да је то рекао и председнику Србије Александру
Вучићу приликом њиховог сусрета. Обраћајући се верницима он им
је поручио да буду поносни на своју земљу и да воли Србију.
”Ваша отаџбина је благословена, земља хероја, оних који су се
борили за мир и слободу”, рекао је том приликом и додао “ Моја
је мисија да обилазим 54 земље, да рукополажем, да проповедам,
да зидам школе и болнице” рекао је верницима.

Пријем за децу из Ниша која
су победила на такмичењу
“Србија у ритму Европе”
Амбасадор Републике Турске организовао је
у Кристалној
дворани хотела Хајат у Београду пријем за децу из Ниша која су
победила на такмичењу “Србија у ритму Европе”, као и за
пријатеље Амбасаде . На овај начин амбасадор је желео да
награди пријатеље И децу учеснике која су у Сомбору
представљала Турску 25. јуна на такмичењу “Србија у ритму
Европе”.
Поздрављајући госте он је нагласио да му је веома драго што су
Ниш и деца Ниша победила на овом престижном такмичењу, јер су
представљала Турску.
“Морам да признам да је моја иницијална идеја била да вас
окупим у својој кући, у резиденцији , да ту буде ова забава,
да деца из Ниша буду моји годти, али нас је киша и ово

превртљиво време спречило у томе. Драго ми је да смо се
окупили. Уколико се питате откуд са нама деца из Ниша,
подсетићу вас, а вероватно сви знате да постоји музичко
такмичење које се зове “Србија у ритму Европе” тако да су ова
деца на том такмичењу победила. Са нама су и председници и
градоначелници градова који су учествовали на такмичењу”,
рекао је амбасадор Турске у Београду – Танџу Билгич је деци
уручио пригодне поклоне а главни поклон тек следи – пут у
Турску.
Звезде вечери била су деца из Ниша који су пред аудиторијумом
извела своју победничку композицију.
Градоначелник Сомбора предао је прелазни пехар “Србије у ритму
Европе” већнику Бојану Крстићу који је у име града Ниша
захвалио на пријему И обећао да ће Ниш бити добар домаћин
такмићења наредне године које ће се одржати у граду победнику
– Нишу. Уз обећање да, како је казао “бићемо добри домаћини,
али и поред тога настојаћемо да задржимо овај пехар и да
поново победимо”.

