Сабор вероучитељâ и катихетâ Епархије бачке у Суботици

Са благословом Његовог Преосвештенства Епископа бачког Господина др Иринеја, а
поводом почетка нове школске године, катихете и вероучитељи из Епархије бачке су се
у суботу 23. августа 2014. године сабрали на свету Литургију у Вазнесењском храму у
Суботици. На заједничку молитву пред отпочињање ове богоугодне и одговорне
дужности, катихете и вероучитељи молитвено се сабирају у Суботици четврту годину
заредом.

Светом Литургијом началствовао је презвитер Жељко Латиновић, координатор
Катихетског одбора Епархије бачке, а саслуживали су протојереј Остоја Нијемчевић,
архијерејски намесник жабаљски, протонамесник Дејан Станојев, архијерејски намесник
бечејски, презвитер Бране Миловац, архијерејски намесник бачко-паланачки, презвитер
Саво Николић, архијерејски намесник сомборски, презвитер Миодраг Шипка,
архијерејски намесник суботички, протонамесник Драган Стокин, парох суботички,
протонамесник Ђорђе Димић, парох суботички, презвитер Радован Маљковић, парох
ађански и катихете ђакони, Лео Малешевић, Милош Петровић, Владимир Марков и
Марко Бубуљ.

После прочитаног одељка из светог Јеванђеља, презвитер Жељко Латиновић, поучном
беседом и бираним речима обратио се катихетама и вероучитељима, подсећајући их на
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значај и одговорност њихове свете службе у Цркви.Нарочито је нагласио неопходност
неговања заједнице и једномислија, подсетивши да смо позвани да свагда износимо и
сведочимо истине откровења Божјег а не своја умовања и ставове. Призивајући на све
присутне молитвену помоћ и заштиту Пресвете Богородице и свих светих пожелео је
успешан почетак нове школске године свима који уче и који се уче у нашим школама и
при црквеним општинама.

По завршетку богослужења и послужења у порти Вазнесењске цркве у Српском
културном центру су подељена решења о постављењу за службу вероучитеља и
катихета у епархији бачкој за школску 2014./15. годину. Сви су добили планове, а
презвитер Жељко Латиновић и ђакон Лео Малешевић говорили су о начину рада и
задацима који вероучитеље чекају у предстојећој школској години.

Добротом Црквене општине суботичке, по завршеном састанку, за све је приређена
трпеза љубави.
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