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Гостовање хора ПБПД у Атини и Патри на фестивалу “Протоклитиа”
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Након прославе славе Саборног храма у Београду Светог Архангела Михаила, хор
ПБПД тог 21.11.2010.године кренуо је пут Атине из просторија Друштва на
Косанчићевом венцу. У организацији о.Ненада Михајловића који је дочекао хор ПБПД,
концерт се одржао 23.11. у 19 часова у сали Микис Теодоракис на којем је поред
осталих присуствовао амбасадор Републике Србије у Грчкој његова Екселенција
Драган Жупањец. Након успешног концерта и поделе грамата организаторима овог
наступа хор је кренуо пут Патре, града на Пелопонезу у коме се одвија фестивал
“Протоклитиа” који је под покровитељством Митрополита Патре г.Хризостома. Са
благословом митрополита Хризостома 24.11. на састанку митрополије о.Петар Лукић,
председник хора имао је част да представи хор ПБПД и да позове све присутне на
концерт у чему му је помогао преводећи г.Бранислав Јоцић. Након обилска храма
Светог Андреја у коме се налазе мошти светитеља по коме носи име као и делови крста
на коме је разапет хор ПБПД је угостио о.Ермолаос старешина храма Свете Софије у
Патри. О. Ермолаос је годинама на челу удружења Грчко-Српског пријатељства које
током свих ратних година шаље помоћ угроженим градовима и породицама а последњих
година сваког лета пружа уточиште малишанима са Косова и Метохије. Након оваквог
дана у вечерњим часовима тачније у 19 часова одржан је концерт на коме је
присуствовао Митрополит Патре г.Хризостом. За успешан концерт је задужена гђа
Светлана Вилић која је овом приликом извела дела Грчких аутора која су посебно
припремљена за ову прилику поред редовног програма хора. По завршетку концерта
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почело је узајамно даривање при ком је о.Петар Лукић добио орден митрополије Патре
а диригент хора гђа Светлана Вилић као и чланови хора иконе Светог Андреја. Од
ПБПД митрополит Патре г.Хризостом је добио мало одејаније, а старешина храма
Светог Андреја епитрахиљ, о.Ермолаос је добио за храм Свете Софије икону Светог
Кнеза Лазара са делом моштију а свим домаћинима су додељене грамате ПБПД. Толико
емотивна четири дана се завршавају посетом манастира Метаморфозис или манастира
Преображења Господњег где је игуман Спиридон спровео целу групу кроз манастир и
на веома занимљив начин испричао о историји манастира као и о његовим
могућностима. За један овако кратак али садржајан пут закључак је да су Грчки и
Српски народ повезани нераскидивим нитима православља, а да снага вере
превазилази језичке баријере.

Радмила Кнежевић
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