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Поштовани,

  

прослеђујемо Вам ауторски текст (као и одређени број слика) историчара Милоша
Стојковића из Скопља, у вези бојазни да се актуелно црквено "решење" између
СПЦ и доскора расколничке МПЦ можда и решава на штету Срба из Македоније,
ако и српске културне баштине. Због својеврсног убрзања готово па исфорсираног
решавања овог питања, молимо Вас да овај портал објавите на Вашем порталу,
једном од најчитанијих и најпозванијих на ову тему.

  

С поштовањем.

  

Српски културно - информативни центар СПОНА из Скопља

  

У данима велике радости међу васколиким Српством, поводом великог јубилеја –
стогодишњице од друге обнове Пећке патријаршије (Уједињене Српске православне
цркве) као и наде за коначно решавање 55 - годишње шизме и раскола на епархијском
простору СПЦ, у данашњој Северној Македонији, ми Срби из некадашње Старе Србије,
нисмо могли а да кроз славље не осетимо и благу горчину и зебњу.

  

Поучени досадашњим икуством непомињања и недовољне бриге од стране наше
отаџбине Србије, ми који смо без очинске заштите отачаства нашег остали још 1941.
године, све наде и молитве о нашем опстанку полажемо најпре Господу и нашој Мајци
Цркви. На свечаности у Сремским Карловцима, Његова Светост патријарх Српски г.
Порфирије је у посланици  напоменуо символички значај сабрања и јубилеја баш у овом
граду, једном од три седишта српских патријарха (Карловачка Патријаршија је
проглашена маја 1848. г. са балкона Магистрата, док је у поменутом Патријаршијском
двору обновљена 12. септембра 1920. г.). Простим историјским подсећањем, знамо да су
била четири (седишта), и да поред поменутих Сремских Карловца, Београда (модерно
седиште), Пећи (историјско), нигде није поменуто СКОПЉЕ као место рођења Српске
(Пећке) Патријаршије!
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  Тадашњи Архиепископ пећки, наследник трона Светога Саве – Јоаникије, на Цвети 1346.године у престоном српском Скопљу (престоница српског краљевства од 1282. г.) бивапроглашен за ПАТРИЈАРХА СРБА И ГРКА као ЈОАНИКИЈЕ I. Такође у поменутојпосланици, Његова Светост помиње годину укидања Пећке патријаршије „1766“,(заправо укинута још 1463. и 1499. године припајањем српских епархија Охрискојархиепископији по турском освајању српске Деспотовине Бранковића и Зете Балшића,да би иста била обновљена 1557. г. постављењем Макарија Соколовића за Пећкогпатријарха), али не и година „1346“ и проглашење те исте српске Патријаршије упоменутом Скопљу.    Прећуткивање Скопља и Душановог завета директно је и кршење идеје водиљеобједињавања свих Срба под скут Мајке Цркве као највеће заштите од однарођењаСрба и гашења огњишта, а посебно на историјским српским просторима у којима јеНемањићка епоха оставила најсјајније бисере српке цивилизације и културе, а чији смосви ми чувари – кроз помињање и молитву    Да ли је тенденција „авнојске србијанизације“ кроз омеђавање дозвољених седиштапатријаршијских, а тиме и историје наше Свете Цркве случајна или није, не можемосудити, али знајући да је Скопљанска митрополија од те 1346. године имала статус „првопрестолне“(прве по части – као седишту Царства Срба и Грка цара Душана Немањића), и да се теодредбе јасно наводе и у Душановом законику(донетом у Скопљу 1349 и Серу 1354. г.), не можемо подвести под „lapus linguae“ ЊеговеСветости, а још мање неупућеност. Прећуткивање Скопља и Душановог завета директноје и кршење идеје водиље обједињавања свих Срба под скут Мајке Цркве као највећезаштите од однарођења Срба и гашења огњишта, а посебно на историјским српскимпросторима у којима је Немањићка епоха оставила најсјајније бисере српке цивилизацијеи културе, а чији смо сви ми чувари – кроз помињање и молитву. Душанов завет је својпочетак имао у Скопљу те 1346. године, а кроз бурне векове опстао и до 20. века у добаослобођења и уједињења Срба и достојног наследника Немањића – витешког краља(тада регента) Александра I Караорђевића – Ујединитеља, који у свом указуод 17. јуна1920. озакоњује уједињење Српске православне цркве речима: „Ми данас потврђујемо одлуку Св. Архијерејског Сабора Православне цркве… ипроглашујемо васпостављање Српске Патријаршије, извршујући тако и други деоДушановог завета”. Српска патријаршија је у Скопљу те 1346. године рођена, у Карловцима 1920.обновљена (Душанов завет), Косовски пораз из 1389. је код Куманова 1912. Освећен(Милошев и Лазарев Косовски завет), на Кајмакчалану Српство Карађорђа, Милоша иЊегоша одбрањено и Васкрсло (1918), а браћа Мрњавчевићи из Скопља и Сера преЛазара своје мученичке главе за Отачаство и Христа на Марици (локалитет „Сирф Синдиги“ – „Погибље Срба“код Једрена) положили (1371).

  Где је нестао Душанов завет и да ли смо и ми Срби Старе Србије избрисани из стањасвести и наше Мајке Цркве? Гласно плачемо и Богу се молимо да смо у заблуди.    Морамо, а да поново не упитамо нашег патријарха, да ли је овом одлуком помирења санашим доскорашњим прогонитељима из МПЦ-а заборавља сва патња, страдање, прогон,политички монтирана суђења као и вишегодишња затварања нашег АрхиепископаЈована?    Готово истовремено, нову радост пружило нам је Саопштење  Светог архерејскогСабора од 16. Маја, којим се успоставља канонски црквени поредак у Северној Македонијина основу одлуке СПЦ-а из 1959 и 2002. године(ова друга година и важећи Томос о аутономији ПОА се експлицитно не помињу) иназнаке решавање 55 година дуге шизме те враћања МПЦ-ОА под окриље мајке Цркве –СПЦ (Пећке патријаршије), нама верницима канонске Православне охридскеархиепископије, враћају Веру да се везе колевке патријаршије српске и њеног садашњегтрона Светога Саве неће више насилно и тако дуго раскидати. Разапети кроз страдањенаше Цркве и прогоњени у последњих 20 година са пута истине нисмо желелиодступити, а посебно мучени кроз страдање нашег поглавара Архиепископа охридског имитрополита скопског Јована VI. Остајемо и без сазнања да ли су се у поменутом писмупокајали за своје бивствовање у расколу, за прогон канонске цркве ПОА и њенихверника, те да ли их је Црквени Суд пре ове одлуке помиловао и поништио одлуке САССПЦ-а из 1967. године. Морамо, а да поново не упитамо нашег патријарха, да ли је овомодлуком помирења са нашим доскорашњим прогонитељима из МПЦ-а заборавља сва патња, страдање, прогон, политички монтирана суђењакао и вишегодишња затварања нашег Архиепископа Јована?  
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  Зар су већ избледели насртаји на монаштво, свештенство и вернике, паљења, рушењапараклиса  и цркава(„Одеса“ пре Одесе)? Зар се олако заборавља толика жртва и патња нас канонскихверника током претходних 20 година (где су Срби само у мањини), а наш литургијскиживот свео на катакомбе, скривена места, станове и бараке? Диоклецијаново време у21. веку! Слобода и правданама су далеки снови. Наша је патња дубља и тежа од патње наших сународника уенклавама на Косову и Метохији, тамо су жице, али Српско име није спорно, аСветосавље извире и шири се Васељеном. Како да објаснимо себи и другима да се садатребамо збратимити (да поновимо, без назнака њиховог јавног покајања или извињења)са онима који су хушкали руљу на монахиње и тукли их боксевима, моткама, те бацалисузавац на вернике, уз заштиту полиције и власти наше домовине Македоније.Дводеценијско страдање Његовог Блаженства г. Јована је и велика српска срамота.Довољно је видети колико је тортура утицала на Његово здравље – једва да можеходати! Најмање што је могло да се за њега учини је да се укаже заслужено поштовањеи буде важан учесник овог одлучивања и Сабрања (а не споредна и „пензионисана“фигура, скрајнут и одбачен од свих), али уместо тога вођа доскорашњих расколникаСтефан бива награђен давањем легитимитета и „опране биографије“ да наставља даљеса досадашњим „чинодејанијем“. Као да није баш његовом иницијативом и знањем, архиепископ Јован био прогоњен као звер. Надамо се, да се надаље, древно, велико, храброшћу, муком и памећу стечено, српсконаслеђе како свуда, тако и на југу неће и даље расипати и неповратно нестајати. Времеће показати исход ових одлука, али нажалост, слутимо да се ретко дешава да сепоодмакли процеси врате на полазну тачку. Процеси са са далекосежним последицама,а које зависе од одлука српског „двоглавља“ (световне и духовне власти, где обичнодуховна има улогу „слушкиње“ прве), са надом да након истих ми маћедонски Србинећемо остати само неподобни сведоци лоших одлука „развијања добросусдскиходноса“, рецидив „неподобне прошлости“ и заложници вечитог жтвовања српства зараднеког новог југословенства и јајачке визије као мерила свих вредности. Вредности којесе данас мере шлеперима.
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    Надамо се да ће наша мудра Српска православна црква и Његова Светост патријархсрпски Г. Порфирије смогнути снаге и у предстојећим даљим преговорима (ако ихуопште буде било) издејствовати да се у српским срединама Северне Македонијепостављају српски свештеници, служба одржава на српском језику и слободнообележавају и помињу сви српски светитељи, чије задужбине за живота саградише иосликаше да вечно служе слављењу имена Господњег и српске непролазне славе ивеличине    Надамо се да ће наша мудра Српска православна црква и Његова Светост патријархсрпски Г. Порфирије смогнути снаге и у предстојећим даљим преговорима (ако ихуопште буде било) издејствовати да се у српским срединама Северне Македонијепостављају српски свештеници, служба одржава на српском језику и слободнообележавају и помињу сви српски светитељи, чије задужбине за живота саградишеи осликаше да вечно служе слављењу имена Господњег и српске непролазне славеи величине.  Такође се Молећи надамо, да наш мучени иХРИСТОЛИКИМ ВЕНЦЕМ МУЧЕНИШТВА И СТРАДАЛНИШТВА ЗА ЖИВОТА ОВЕНЧАНИАрхиепископ ЈОВАН VI, који најтеже ударце мржње примаше на своја плећа и унајмрачнија времана прогона бионам утеха и узор НЕ БУДЕ СКРАЈНУТ ИЗАБОРАВЉЕН. Да се Његова и наша жртва не „багателишу“ зарад самозваних епископау мантијама (МПЦ) који су у расколу руколоположени и никада пред Богом и људиманепокајани за сва зла која призиваху ка нама „браћи у Христу“, само јер се нашеканонске и једне Цркве одрекли нисмо, као ни нашег Светосављаи завета српског цараДушана и кнеза Лазара. ПОА и њени верници нису толико „братски“ гоњени јер сужелеле да буду део Једне и Апостолске Цркве кроз јединство са Српском православномцрквом, већ јер је ПОА у очима гонитеља сматрана „српском инсталацијом“ и „српскомагентуром“. Србофобија и „истрага“ македоских Срба (овде погрдно називаних„Србоманима“, наводно изрођених и српском „манијом“ оболелих Бугара/Македонаца)јесте суштина прогона архиепископа Јована (истина ослобађа). Историјски гледано, то јесамо наставак брисања српског бивствовања од укидања Пећке патријаршије (1766)кроз јелинизацију и каснију бугаризацију стварањем такође расколничке тзв. „Бугарскеегзархије“ (1870/72). Зато и не чуди дириговани и уједначен наступ државе СФРЈ (ињене инсталације НР Македоније) у стварању „државне и партијске парацркве“ и уласкау свесну шизму, али и касније од стране самосталне државе Македоније подржаване утражењу ничим заслужене аутокефалности час од Фанара (Цариградске патријаршије),час од Бугарске Православне цркве.

    Или су кости наших јунака од Зебрњака до Кајмакчалана мање вредни од камионабрашна, уља и вакцина? Докле ће се Срби и српство Македоније увек жртвовати зарадавнојевског македонства. „Титово Јајце“ као парадигма свег и свја    Највећи неспокој и страх код нас Срба Старе Србије изазива помисао неког будућегпоклањања „аутокефалије“  нашим прогонитељима и негаторима  од стране нашеСрпске православне цркве. Истим онима који српске задужбине проглашавају као„окупаторске базе“ (нису знали Стефан Немања и краљ Милутин докле ће друг Тито уЈајцу „оцепити“ границу, да су знали држали би се авнојевских граница, да не врше„агресију“), а нас Србе дошљацима након 1912. године. Који нам светитеље по црквама преименују, а у црквама и манастирима осим што их држе отетим, не дају да у њима Молитвом обележавамо празнике наших светаца – ктитора тих истихсветиња и владара који столоваше баш на овом простору. Све ове светиње (заједничкесвим хришћанима, па и онима који то нису) без имало зазора протеривањем свештенстваи верника СПЦ-а присвајају као „македонске“, прећуткујући српске градитеље (античке, вмро-вске, титовске, натовске), чак и костурнице српских дивјунака претварају у подруме и забрањују нам посетејер су ето „окупатори“ (само Срби?). Зар је нама Србима дозвољено само да се крозјефтине „тотеме“ Светог Саве од картонауздижемо српство и Светосавље? Или су кости наших јунака од Зебрњака доКајмакчалана мање вредни од камиона брашна, уља и вакцина? Докле ће се Срби исрпство Македоније увек жртвовати зарад авнојевског македонства. „Титово Јајце“ каопарадигма свег и свја.  
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https://www.crkva-kassel.de/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5/
https://issuu.com/novo-videlo/docs/makedonsko-crkveno-pitanje-djoko-sl
http://religija.mk/otec-jakov-badnikovi-granchinja-e-iskluchivo-srpski-obichaj-koj-ne-go-neguva-nitu-edna-od-pravoslavnite-crkvi/?fbclid=IwAR2El4OAWGTXC6kBuh_mThZ_M7Dqmu9LCosQxCv6VLos620S-8E4JoDNk6g#comment-7080
http://religija.mk/otec-jakov-badnikovi-granchinja-e-iskluchivo-srpski-obichaj-koj-ne-go-neguva-nitu-edna-od-pravoslavnite-crkvi/?fbclid=IwAR2El4OAWGTXC6kBuh_mThZ_M7Dqmu9LCosQxCv6VLos620S-8E4JoDNk6g#comment-7080
http://srbi.org.mk/apel-da-se-oskrnavljene-freske-u-manastiru-sv-joakima-osogovskog-kod-krive-palanke-vrate-u-prvobitno-stanje/
http://srbi.org.mk/apel-i-molba-za-podrsku-obnovi-manastira-uspenja-presvete-bogorodice-u-mateicu-i-inicijativa-za-kandidaturu-manastira-mateic-na-listu-unesko-a-ugrozene-svetske-kulturne-bastine/
http://religija.mk/drzok-upad-na-poa-vo-crkvite-i-manastirite-na-mpc-oa/
https://www.cudo.rs/%d1%85%d0%b0%d1%9f%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%88-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%9b-%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%bc%d1%80%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd/?fbclid=IwAR0K5lkuniiPvQ06ifBYL0_5HsYPP3ah5zjiXPR-P90b_SiTnxEwM3QqfN0
https://mitropolija.com/2020/02/26/zabrana-posete-spomen-kosturnici-srpskih-vojnika-u-kripti-crkve-svetih-cirila-i-metodija-u-prilepu/
https://luftika.rs/sveti-sava-karton/
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  МПЦ је до сада призивала „украјински“ сценарио  и обраћала се или Бугарској црквикао „мајци“ или Фанару(овде, овде, овде, овде, овде, овдеи овде) „источном папи“, а праву мајку Цркву називала непријатељем, негатором, убицамаи асимилатором, шовинистима, док поштовање канонског поретка СПЦ сматра за „упади великосрпске претензије“. Макар и када је у питању протоколарно видео обраћање српског патријарха Порфиријана научном скупу у Скопљу поводом 7 векова од смрти српског краља Милутина.  Свесни чињенице да се налазимо у доба врло смутних времена и тамних облака који сенадвијају над читавим светом,те великих притисака  који се надвијају над целимСрпством, апелујемо да уз мудрост будемо сви још уједињенији и јачи, јер растакањесрпског црквеног простора представља само забијање последњег клина у ковчегсрпског постојања. Како умно рече Његова Светост патријарх Порхирије у Карловцима:„Где је народ ту је Црква, али и где је Црква ту је (српски) народ“. Македонија је примерсвима који сањају да на нашим гробовима остварују своје анти-идентитете и „државне“парацркве. Ми Срби из Старе Србије, који се поред најсветлијих Немањићких задужбина рађамо,живимо и умиремо, тужна срца се прибојавамо да нисмо постали „кусур“ у договарањимаса следбеницима расколничке Бугарске егзархије (као и овде, овде), о чему смо ми из СПОНЕ писали и раније у својим анализама о символимаи поменима убицама Срба. Ако смо после векова унижавања од вукова који преобучени у јагњад нашу „браћу“вешто глуме скоро 80 година сведени на статистичу грешку, Молимо се драгом Господу и Светоме Сави да нас и ово мало не напусти наша Светосавска Српска Православна Црква – Пећка патријаршија, наша последња нада и утеха опстанка!

 5 / 7

https://bigorski.org.mk/intervjua/ekskluzivno-intervju-na-vladika-partenij-za-ukrainska-religijna-pravda/
file:///C:/Users/Gandra/Desktop/%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BC/32.%09https:/time.mk/c/46d5c3446e/arhimandrit-partenij-istoriskata-i-kanonskata-bpc-e-nasata-majka-crkva-belgrad-ja-koristi-crkvata-za-nasiot-srbizacija.html
https://tribuna.mk/mpc-oa-mozhe-da-se-nadeva-na-priznavanje-pod-imeto-ohridska-arhiepiskopija/
https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BE/
http://srbi.org.mk/novi-napori-drzavnog-vrha-rsm-za-resavanje-statusa-mpc/?fbclid=IwAR2El4OAWGTXC6kBuh_mThZ_M7Dqmu9LCosQxCv6VLos620S-8E4JoDNk6g
https://www.aa.com.tr/mk/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%98/1979334
https://skopje1.mk/archives/182169
https://skopje1.mk/archives/182167
https://kanal5.com.mk/pismo-na-golema-grupa-intelektualci-vo-znak-na-blagodarnost-do-vselenskiot-patrijarh/a529944
https://lokalno.mk/pendarovski-od-vartolomej-bara-tomos-za-avtokefalnost-na-ohridskata-arhiepiskopija/
https://religija.mk/episkopot-partenij-i-celoto-monashko-bratstvo-i-sestrinstvo-na-sredba-so-vselenskiot-patrijarh-vartolomej/
https://bigorski.org.mk/istoriski-temi/100-godini-od-edno-zaboraveno-sobitie/
https://religija.mk/kako-se-vospostavuvala-srpskata-crkovna-vlast-vo-makedonija-sveshtenici-raspnuvani-na-krst-oti-ne-sakale-da-go-spomenuvaat-srpskiot-patrijarh/
http://religija.mk/kako-monasite-od-bigorski-ja-rasvetlija-vistinata-za-smrtta-na-sveshtenikot-oventij-frchkovski/
https://lokalno.mk/arhimandrit-partenij-istoriskata-i-kanonskata-bpts-e-nashata-majka-tsrkva-belgrad-ja-koristi-tsrkvata-za-srbizatsija/
https://bigorski.org.mk/intervjua/spc-prodolzhena-raka-na-srpskata-shovinistichka-politika/
https://tribuna.mk/skandalozna-najava-za-teritorijalni-pretenzii-na-spc-vrz-makedonija/
https://tribuna.mk/video-srpskiot-patrijarh-porfirij-po-povod-godishninata-od-smrtta-na-kralot-stefan-milutin-go-pozdravi-liderot-na-poa-jovan-vranishkovski/
http://www.spc.rs/sr/patrijarh_srpski_porfirije_primio_ambasadora_sada
https://mediasfera.rs/2021/03/28/intervju-dr-jasmina-ciric-tragicna-sudbina-srpskih-hramova-u-severnoj-makedoniji/
file:///C:/Users/Gandra/Desktop/%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BC/%D1%81%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://tribuna.mk/vo-odbrana-na-bugarskata-crkva-vo-makedonija/
file:///C:/Users/Gandra/Desktop/%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BC/21.%09https:/tribuna.mk/bugarskite-vladici-ne-stravuvaat-od-spc-za-odnosot-so-mpc-oa/
http://srbi.org.mk/igra-simvola-i-slika-u-verskim-zloupotrebama-sabornosti
http://srbi.org.mk/putokazi-na-evroatlanskom-putu-rsm-brisanje-kolektivne-memorije-nekome-panahide-a-nekome-katakombe-zabrane-i-razbacane-kosti-predaka/
http://www.balcanica.rs/balcanica/uploaded/balcanica/balcanica%2033%20i%2032/14%20Prle.pdf
http://www.spc.rs/sr/opet_o_ohridskoj_arhiepiskopiji_tomosu_raskolnickom_praznoslovlju
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    Православна охридска архиепископија и преко ње јединство са нашом Српскопмправославном црквом била нам је до сада нада и утеха да се Светосавска спона за насСрбе из Старе Србије и на даље неће прекинути. Немојте нам у ту последњу надуузимати. Ако изгубимо и Мајку Цркву нестаће и корена и извора    Најављени долазак српског патријарха Порфирија у Скопље 24. маја  на данСвесловенских просветитеља Св. Ћирила и Методија за заједничко саслужење будинову наду да ће кроз најширу аутонимију МПЦ бити достојна обавезе коју преузимаступање у канонски поредак православних цркава, али и нова зебња нас Срба –Старосрбијанаца. Зебња коју додатно подгрева необјављивање најаве доласка Његове Светостина званичном сајту СПЦ-адо времена писања овог текста (21. мај) А када се нешто изводи полутајно илисрамежљиво, намере могу бити свакојаке, посебно јер се дојучерашњи расколницине одричу Аутокефалије и прекидања свих веза са „мрским Београдом“. Аутономијаи повратак у канонски поредак јесте само краткотрајан предах пред велико„финале“ у Цариграду... Отворени Балкан – затворени Срби!  Православна охридска архиепископија и преко ње јединство са нашом Српскопмправославном црквом била нам је до сада нада и утеха да се Светосавска спона занас Србе из Старе Србије и на даље неће прекинути. Немојте нам у ту последњунаду узимати. Ако изгубимо и Мајку Цркву нестаће и корена и извора...  Српство Старе Србије плаче да ми живи не позавидимо мртвима!  Аутор је историчар из Скопља
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https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/delegacija-na-spc-predvodena-od-srpskiot-patrijarh-g-g-porfirij-vo-poseta-na-mpc-oa-od-23-do-24-maj/
http://srbi.org.mk/patrijarh-srpski-porfirije-i-arhiepiskop-ohridski-i-makedonski-stefan-24-maja-sluze-zajednicku-bozanetvenu-liturgiju-u-skoplju/
http://www.spc.rs/

