
 Благодарећи нашој искреној браћи у Христу ми смо се радо и слободно 

подвргли тесту на вирус Kovid 19. Први тест је показао позитиван налаз (субота 

25. Априла 2020). Зато смо санитетским возилом пребачени из Крушевца у 

Земун (КБЦ). 

            Друго и треће наше тестирање (28. и 30. Априла) донели су негативан 
налаз. 

            У четвртак 30. Априла, наш „принудни одмор“ (хумористична досетка 
једног од наших лекара) практично и терапеутски био је завршен, и ми смо 1. 
Маја отпуштени из КБЦ „Земун“ и враћени у Крушевац. 

            Овом приликом ми исказујемо неизмерну благодарност: 

 Нашим Преосвећеним оцима и свима Надлежним екселенцијама и 
прегаоцима који су осмислили наше здравствено укрепљење. 

 Нашим јуначним и врлим лекарима, медицинском особљу и 
подвижницима народног здравља, и опет захвалност за њихова бдења 
над свима нама у периоду пандемије. 

 Епископу ремезијанском Господину Стефану, Викару Његове Светости 
Патријарха Српског Господина Господина Иринеја, који је овластио 
свештеника, оца Ненада да послужи нашим потребама у болничким 
условима. 

 Свој својој браћи, сестрама и пријатељима у Христу који су испољили 
љубав, саосећање и милост према нама. 

 Оном маленом, али значајном делу медијских гласила који је показао 
пажљивост у извештавању о нашој перипетији. 

Коме је овајпут остало ускраћено задовољство? И опет, ко није нимало био 
успешан у лансирању црнога хумора у вези са нашом маленкошћу? 

Пре свега мислимо на узурпаторе медија који су ове и овајпут искористили као 
своју прћију, као нови начин упирања прстом у мету по избору и по ценовнику, 
или опет као оруђе освете и елиминације непожељних. Било како било, наше 
време је изнедрило и врсту медијске цензуре, инквизиције и линча. 

Ипак, најдубљу медијску јаму у овом трагичном периоду копају нам одрођени, 
апостате или одступници од Светог Литургичког Предања; они, који градећи се 
пошто-пото мудрим, никако да се умудре. И не без разлога. Њима недостају 
смирење и саборни ум Цркве. Зато смо им ми само „мирис смрти за смрт“. И у 
злочинце нас они убрајају. И дрвени капут нам они тешу, а да нам претходно 
нису узели меру. Но такви пројекти обавезно пропадају – недостаје им 
чудотворна формула  која гласи: „ Ако Бог да“. И тако: Ако Бог не да врапца 
свог, чему преостале бриге?! 

Што се тиче манипулација нашим старим фотографијама и неауторизованом 
беседом, изговореном у тренутку док се још расправљало о општеобавезујућој 
стратегији у одбрани од Kovida 19: када та стратегија још није била 
недвосмислено фиксирана, изгледа да ће само наша тужба и позив на суд моћи 
да прекршитеље туђих ауторских права заузда, и да их доведе к познанију 



права! Давидовски још речено: „ Ноге њихове свагда трче на безакоње, да 
пролију крв“. Такозвано слободно истраживачко новинарство зар је данас 
сведено само на слободну отимачину и узурпацију туђих добара?! Заиста 
живимо у времену менталне заражености полулажима и полуистинама које су 
најбољи материјал за подлагање ломача? 

Никоме нећемо дозволити да нам погани нашу добру савест, као ни да нам и у 
новом покушају загорча, или украде празничну радост, овајпут пасхалну(?!) 
Поштујући као и досад све прописане мере безбедности, своје и свих других око 
нас, и још се држећи савета наших човекољубивих лекара: како да се током 
неколико наредних дана по нашем повратку са „принудног одмора“ што боље 
укрепимо за предстојеће нам пастирске подвиге, ми изјављујемо: Опет ћемо и 
опет ми облетати око Свете Трпезе као пророк Давид око Ковчега Завета, опет 
ћемо се радовати добровољном доласку наше верне духовне дечице у храмове и 
њиховом молитвеном присуству, и наравно, опет ћемо их позивати да са 
вером, надом и љубављу прилазе Чаши вечнога Живота!!! Ради 
сједињења са Пресветим Телом и са Пречасном Крвљу Живога 
Господа нашега Исуса Христа, Исцелитеља и Лекара душа и тела 
наших! Амин! 

*** 

На крају овог саопштења ми се обраћамо оним православним епископима и 
богословима у СПЦ који су прешли црту православне литургијске теорије и 
праксе, па су и у лавиринт фарисејских правила и ситничавих прописа доспели! 
Зар они не виде да Христа овде разоваплоћавају путем апстраховања Његове 
Божанске природе, и да Га раслабљују путем искључења Његових божанских 
сила и моћи! Још једно искушење се овде очитава – искушење језуитском 
казуистиком! Овде се ништа не може постићи приземним марифетлуком. Овде 
не важи метод „продакт плеисмент“ – пласирања производа. 

Зато их ми добронамерно упозоравамо: Господо, зауставите се док још има 
времена!!! 

Епископ крушевачки Давид (Перовић) 

Субота Томине недеље 
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