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ОБРАЋАЊЕ ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ГОСПОДИНА ИРИНЕЈА
ПОСЛЕ СЛАВСКОГ ОБРЕДА
Декане, Вама, Вашим сарадницима, професорима и студентима овог факултета желим
да честитам данашњи дан, дан када ми и наша црква и читав православни народ наш српски
и православни народ свуда славимо свој највећи симбол божанске моћи, силе и славе,
симбол којим се црква поноси и украшава као и сви наши домови који славе Воздвижење
Часног Крста Господњег.
Имам посебну част и радост што могу данас да поделим са вама славско православно
слављење и празник; изражавам своју велику радост што се овај догађај дешава баш на
Правном факултету, у школи чије је темеље поставио велики српски просветитељ и учитељ
Доситеј Обрадовић, а знамо ко је био Доситеј Обрадовић, као што знамо ко је био и Вук
Караџић, као што знамо ко је био велики песник Његош. Дакле, сви су они поникли и
укорењени на истини православној, на истини цркве и ту истину су пренели и посадили у
нашу просвету и у нашу школу.
Радује ме што Правни факултет, а надам се и други факултети Београдског
универзитета подржавају и прихватају нашу православну традицију и предање. Слава је
један од оних облика и видова наше побожности. Ми Срби имамо нешто што други
православни немају, ми имамо своју домаћу славу. Друге хришћанске цркве славе као и ми
празнике хришћанске, али ту и тамо исто тако славе и установе. Оно што је красило и нашу
просвету и нашу културу, дa не само црква, не само наши православни домови, него и
установе, пре свега школе су имале свој дан, своју славу и свога покровитеља под чијим су се
покровом налази.
Правни факултет се налази под највећом силом, силом Крста Христовог, којим се
црква поноси и краси, не само да је то понос, него за нас хришћане сила Крста значи много у
нашем животу. Ми се њиме осењујемо и призивамо његову благодат и његову силу да нас
прати у нашем животу. То желим и овој високој научној и просветној установи да буде под
знамењем силе Крста Часнога и да се та његова благодат одрази на све оне који се овде
васпитавају и улазе у науку правну, потребну не само нама, него свакоме човеку и свим
народима, којим се регулише и спроводи правда Божја пре свега, а исто тако и људска
правда која почива на правди Божјој.
Вама, уважена господо професори, желим пуно успеха у вашем важном раду.
Студентима такође желим да са успехом савладавају наставу која им се овде предаје да би
сутра тако оспособљени пошли у народ свој да живот и целокупно постоље наше поставимо
на правичним и правилним основама, а свима њима је темељ морални закон Божји који се
спроводи и примењује и у праву и у људском које произлази и тако чини живот
подношљивијим, лепшим и краснијим, с вером у добро на славу Божју и добробит нашег
народа. Нека је срећна слава и благослов Божји и сила Часног Крста нека је за свагда на
роду нашем, на добро овој високошколској институцији. Живели и на многаја љета!

