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Новости у цркви Светог Саве у Бриселу, у злогласном кварту Моленбек Сен Жан. Ово је
једини наш православни храм у Белгији, каже отац Јаков. Досад није било проблема,
верске заједнице заједно функционишу.

ОД СТАЛНОГ ДОПИСНИКА - ПАРИЗ

ЈЕДИНИ наш православни храм у Белгији, Црква Светог Саве у Бриселу, налази се у
"озлоглашеном" кварту Моленбек Сен Жан, који је постао чувен у свету по томе што
одавде потиче неколико исламских терориста који су серијом атентата завили у црно
Француску, Белгију и овај део Европе. Из Моленбека су кретали у своје крваве походе, а
ту су се једно време и крили.

Ипак, старешина цркве, протојереј-ставрофор Јаков Марковић, за "Новости" каже да се
то не одражава на рад нашег храма и да различите верске заједнице овде одлично
функционишу.

- Никада нисмо имали проблема. За Бадње вече, Божић, Светог Саву, Богојављење и
друге веће празнике буде доста нашег народа. Никада нисам чуо да је неко некоме
нешто лоше рекао, да је неко имао непријатности, да му је оштећен аутомобил или нешто
поломљено - каже отац Јаков.

Напротив, суживот протиче у узајамном поштовању комшија, без обзира на то које су
вере.

- Кад одем у продавницу, иако добро знају да сам православни свештеник, увек ће ми
понудити нешто добро и јефтиније. Види се поштовање - каже наш саговорник.
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Ову цркву Западноевропска епархија СПЦ користи од 2004. године, када јој је, на
Видовдан, уступљена на коришћење. Сазидана је, иначе, 1925. године. Овај храм је
једина српска православна црква у Белгији.

- У основи се ради о римокатоличкој цркви. Због тога има још доста посла, да би се
изнутра до краја "управославила". Прелеп иконостас у дуборезу од храстовог дрвета,
богато украшен иконама, урађен је у манастиру Тврдош. Окачене су, као што видите, и
иконе по зидовима. Касније, боже здравља, планирамо да је иконопишемо, да урадимо
фрескопис по угледу на Цркву Светог Саве у Паризу, која се тренутно реновира наглашава отац Јаков.

Прота је поносан што је пре неколико дана крсну славу Светог Николу овде прославио и
председник Србије Александар Вучић, који је био на разговорима у Бриселу.

- Све је било крајње срдачно и опуштено. Председник је једноставна личност. Дочекао
сам га, запалили смо свећу, обавили обред, а онда смо сели и разговарали с његовим
пратиоцима. Задржао се близу сат - истиче старешина цркве.

Вођен је, каже прота, веома пријатан разговор, о слави, традицији, вери, а његова унука
Анастасија је изговорила Оченаш.

Отац Јаков наглашава да је Александра Вучића занимало колико има верника, колико је
црква посећена пред наступајуће празнике, да ли постоји допунска школа српског језика
при нашој цркви у Бриселу... Највише се, каже, интересовао за најмлађе.

- Деца су укључена у прославу Светог Саве. Сваке године се организује свечана
академија са дивним програмом, испуњена празничном радошћу у част заштитника и
престоног празника нашег храма. Буде пуно народа. Биће тако и следећег месеца преноси нам прота.

ВАЉЕВАЦ
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ПРОТА Јаков Марковић је у Брисел дошао 2000. године. Пре тога је службовао од 1988.
до 1991. и од 1998. до 2000. у Француској, а у међувремену је седам година био у
ваљевској Петници. У чин ђакона рукопложио га је блаженопочивши патријарх српски
Павле, тада епископ рашко-призренски. Пореклом је из села Ставе, у околине Ваљева.

- Већи део живота сам провео у туђини него у отаџбини. Али где су Срби, ту су и српска
вера, традиција, обичаји и сва лепота која из тога проистиче. Онда је све некако лакше каже прота.

РАКИЈА НА ПОКЛОН

СУПРУГА оца Јакова, протиница Весна, поклонила је председнику Вучићу ваљевску
ракију, да се сећа тренутка када је обишао црвку и у њој обележио своју славу.

- Ракија је са нашег поседа, а освештана је и флаширана, са воском и тробојком, у
манастиру Левич. Председник је био дирнут овим симболичним поклоном. Насмејао се и
захвалио - истиче протиница Весна.
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