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На празник Светог Василија Великог, Нову годину, Саборна црква је организовала свој
традиционални, 19. по реду, Новогодишњи концерт. Овај добротворни концерт се сваке
године одржава на дан када хор Саборне цркве, Прво београдско певачко друштво,
прославља своју Славу, уједно и гостујући на самој свечаности. Овогодишњи концерт
уприличен је у Народном позоришту у Београду, у присуству бројних угледних званица,
а директан пренос обезбедио је РТС. Концерту је присуствовао и патријарх српски г.
Иринеј, као и председник Србије, г. Томислав Николић, што је прво присуство
председника државе на овом концерту. Међу званицама били су и епископ
ремезијански Андреј (Ћилерџић), принцеза Јелисавета Карађорђевић, амбасадор Руске
Федерације г. Александар Чепурин, амбасадор Белорусије г. Владимир Чушев,
представници Канцеларије за сарадњу са Црквама и верским заједницама: директор др
Милета Радојевић и заменик Братислав Петковић, сарадници Пастирско-саветодавног
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центра Архиепископије београдско-карловачке, свештенство, монаштво, представници
културног и јавног живота.

Концерт је отпочео молитвом Господњом Оченаш, у извођењу Дечијег хора Првог
београдског певачког друштва, и химном
Боже правде
, у извођењу дечијег хора
Колибри
. Старешина Саборне цркве, протојереј-ставрофор Петар Лукић прочитао је
новогодишњу поруку патријарха српског Иринеја, у којој је Његова Светост подсетио,
између осталог, и на велике годишњице које смо обележили у 2013. години и најавио
значајне јубилеје у 2014. години: 100-годишњица Првог светског рата, 200 година од
мученичког страдања ђакона Авакума и игумана Пајсија, 50 година од мученичког
страдања епископа хвостанског Варнаве (Настића).

"Сваку Нову годину, па и ову 2014, отпочињемо молитвом Господу да благослови њене
дане како би време које нам Он дарује искористили на добро своје и наших ближњих,
јер наступајућа година не пита нас хоће ли да дође, нити, пак, стара да ли ће да оде,
али оно што извесно знамо, јесте да ће нас Господ питати: како смо искориситили
време у дарованој нам прошлој години и како ћемо употребити време које нам се даје
овом 2014. годином", речи су Његове Светости из новогодишње поруке.

У музичком делу програма учествовали су Дечији хор Првог београдског певачког
друштва, хор Колибри, етно-група Божури Царева града из Крушевца, вокални ансамбл
Бели Анђео
, под руковођењем диригента и солисте Катарине Божић, Биљана Крстић са групом
Бистрик
, Бора Ђорђевић, мајстор на фрули Милинко Ивановић Црни, група
Неверне бебе
, национални ансамбл
Коло
. Хоровима су дириговали: Светлана Вилић (Прво београдско певачко друштво),
Емилија Милин (Дечији хор ПБПД) и Љиљана Ранђеловић (Колибри). Редитељ
концерта био је Божидар Ђуровић, а редитељ телевизијског преноса Петар
Станојловић.

Житије Светог Симеона казивао је драмски уметник Танасије Узуновић, док нас је на
Први светски рат и Арчибалда Рајса подсетио драмски уметник Љубивоје Тадић.
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Академик Матија Бећковић казивао је песму
Кад сам био још
млађи
и пренео
драгоцене и опомињуће речи о актуелној теми стања у српском језику данас. Драмски
уметник Хаџи Петар Божовић казивао је делове
Луче микрокозма
владике Петра Петровића Његоша, први пут на сцени Народног позоришта. Музичка
легенда Бора Ђорђевић отпевао је, уз пратњу Првог београдског певачког друштва,
антологијску песму
Погледај дом свој, анђеле.
Овај хор отпевао је, заједно са Биљаном Крстић и
Бистриком
, дивну стару песму
Кроз поље идут, бабо, сејмени.
Група
Неверне бебе
извела је своје чувене песме
Двоје, Велики је Бог
и
Анђели певају.
На крају ове свечаности, прота Петар Лукић је захвалио свима који годинама помажу
Саборну цркву и Прво београдско певачко друштво, посебно истакавши несебичну
помоћ и подршку проф. др Радмиле Милентијевић из Њујорка.
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