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Кулминацията на честванията на 200-годишнината от рождението на Екзарх Антим
Първи, която е на 16 септември, няма да сложи край на тържествата, те ще продължат
до края на годината. Това каза на пресконференция Белоградчишки епископ Поликарп,
предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Той посочи, че през месеците октомври,
ноември и декември са предвидени различни мероприятия, концерти, конференции,
представяния на книги и други инициативи както във Видин, така и на територията на
цялата Видинска епархия. „Видинска света Митрополия още през месец декември
миналата година обяви 2016 за година на Екзарх Антим Първи за Видинска епархия.
Това е поредна организация, която Митрополията прави, свързана с обявяването на
година на добродетел и молитва и първите стъпки в прослава на името на Антим
Първи”, заяви епископ Поликарп. Той добави, че тържествата преминават под
патронажа на председателят на Народното събрание, Цецка Цачева. По думите на
Белоградчишки епископ Поликарп, от началото на годината до сега, Видинска света
Митрополия е организирала различни срещи с ученици и училища, изложби, конкурси,
обществени изяви и инициативи по запознаването на хората с образа и личността,
делото, живота и служението на Екзарх Антим Първи. „Не е тайна за никого, че много
малко се знае за него, дори и във Видин, където е бил митрополит и е погребан”, посочи
епископ Поликарп и допълни, че идеята на всички мероприятия е да се възкреси
паметта на Антим Първи и да се лансират неговите добродетели и завети сред
съвременното общество.
Екзарх Антим Първи е личност, която съчетава в себе си цялата духовна и светска
йерархия. Това каза на пресконференция Белоградчишки епископ Поликарп, предаде
репортер на Радио “Фокус”- Видин. Той посочи, че първият български екзарх е не
просто един митрополит и духовник, а човек, утвърдил се в църковния,
държавническия и обществения живот. „Той е особена личност, бил е Видински
митрополит, бил е екзарх български, председател на Учредителното българско народно
събрание, на Първото Велико народно събрание. Избран е и за председател на
първото редовно Народно събрание, но той отказва поради старческа немощ и по тази
причина е заменен и става почетен председател, но остава, в продължение на дълги
години депутат в Народното събрание”, каза епископ Поликарп. Той допълни, че Екзарх
Антим Първи започва възстановяването на Новата българска държава и много хора са
виждали в него велика подкрепа, личност, която е стожер на българщината, на вярата и
на единството на целокупния български народ. По този повод във Видин предстои да се
проведат големи тържества. Честванията на 200-годишнината от рождението на Екзарх
Антим Първи са под формата на различни мероприятия и се организират през цялата
2016 година като кулминацията им е на 16 септември. Тържествата се организират от
екип с представители на Видинска света Митрополия, на Областна администрация и на
Община Видин.
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