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ОБРАЋАЊЕ ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ГОСПОДИНА ИРИНЕЈА
ПРИЛИКОМ СВЕЧАНОГ ОТВАРАЊА МУЗЕЈА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
Поздрављам и честитам отварање музеја правне свести и мисије, музеја који ће
сачувати прошлост генерацијама које долазе и показати им историју, труд и рад свих оних
који су радили на реду и поретку.
Ред и поредак одржава и небо и земљу и исти поредак и ред ми очекујемо и тражимо и
од ове куће, да разради мисли и идеје и да учини наш живот подношљивијим једнима с
другима.
Овај факултет не почива само од времена Доситеја Обрадовића, он почива од времена
Светога Саве. Прво правно дело било је Законоправило које је Свети Сава донео за цркву и
државу, којим се не само ми, него и моћна Русија један велики период времена управљала и
боље владала. А да не помињемо Законик цара Душана, један од најстаријих закона у
Европи, онда када смо ми били Европа и када је, добро знамо за сусрет Немање и Барбаросе
у Нишу, када је потписиван уговор - Немања се потписао потписом, а Фридрих Барбароса
прстом на документ који су уговарали.
Дакле, ова кућа има своју историју, ова кућа има свој врло важан рад за нашу
будућност, за нашу државу и за нашу културу и желим да настави оно што су велики
мислиоци и трудбеници на правној мисли и делу започели у нашем времену и да тако створи
један поредак, један однос међу људима који ће бити мио и Богу и нама да регулише наш
живот.
Мислим да је свему томе основа један морални систем који правна мисао обрађује и
ако у центру и у корену правне мисли буде етички систем и морални систем, сигурно ће и тај
правни систем имату своју надградњу и свеколику корист за живот, рад нашега народа и
наше културе. Пуно успеха у садашњости и у будућности желим Правном факултету и овој
установи која се назива музеј.

