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Обавјештавамо сву своју духовну сабраћу, пријатеље, доброжелатеље и све оне који су
познавали Архимандрита о. Симеона Биберџића да је овај часни отац наше Цркве и врли
посленик на њиви Господњој, након краће и тешке болести, само пар тренутака након
што се посљедњи пут у земној Цркви причестио Тијелом и Крвљу Господа Исуса Христа,
дана 20. септембра у недјељу уочи празника Рођења Пресвете Богородице, прешао у
Царство Небеско, да се у њему и ближе и присније причешћује Оним за Кога, и у Чије
Име је и живио...

  

       Заупокојена Литургија биће служена у уторак 22. септембра у Манастиру
Добрићево, са почетком у 9 часова, а сахрана и испраћај о. Симеона биће обављени у
истом Манастиру, истога дана са почетком у 17 часова. Све оне који су у прилици,
позивамо да дођу да скупа испратимо још једног проповједика наше вјере и храброг
исповједника Имена Христовог. Оне пак који то нису у прилици, позивамо да искрено и
од свег срца узнесемо молитву за спасење његове душе, говорећи са свом Црквом:
Упокој Господе душу уснулог слуге Свога Архимандрита Симеона и учини му вјечни
спомен.

  

MEDIJI:

  

Nakon kraće i teške bolesti, juče je preminuo iguman manastira Dobrićevo, arhimandrit Simeon
Biberdžić, u narodu poznat i kao pop Slobo. Simeon Biberdžić zamonašen je 1942. god. u
Cetinjskom Manastiru, rukopoložen za sveštenika od strane sv. Joanikija sveštenomučenika,
Mitropolita Crnogorskog. Služio je u Stocu , mjestu svoga rođenja, od te 1942. pa sve do
1992.,dakle ravno 50. godina, i u narodu stolačkoga kraja po svemu bio i ostao ličnost koja je
obilježila jedno vrijeme.

  

1992. godine, nakon kraćeg boravka u Manastiru Ostrogu, na upravu preuzima manastir
Dobrićevo kod Bileće. O njegovom radu u bilećkom kraju svjedoči i podatak da kada su prije
nekoliko godina stigli školovani vjeroučitelji i kada je djeci u bilećkim školama saopšteno da im
iguman Simeon više neće predavati vjeronauku, na školskim tablama u ovom hercegovačkom
mjestu osvanuli su natpisi "Molimo direktora da otac Simeon predaje vjeronauku. Mi drugog
nećemo!". Pisma istog sadržaja ostavljena su i pred crkvama i opštinskom zgradom.

  

O hrišćanskom praštanju i milosrđu najupečatljivije govori postupak igumana Simeona na
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suđenju ustašama nakon Drugog svjetskog rata u Mostaru. Tada je stolački ustaša Meka
Demirović, inače igumanov školski drug, priznao da je ubio roditelje "popa Sloba", kako su ga
tada zvali - Borinku i Petra Biberdžića, solunskog dobrovoljca i još devetoro njegove familije i da
je bio došao da vodi i školskog druga, ali je ovaj umakao u mrak.

  

- Šta vi predlažete, na kakvu i koliku kaznu da ga osudimo? - pitao je sudija, na što je iguman
Simeon odgovorio "Ja mu neću suditi. Neka mu bog sudi" i izašao iz sudnice.

  

Zaupokojena Liturgija arhimandritu Simeonu biće služena u utorak 22. septembra u Manastiru
Dobrićevo, sa početkom u 9 časova, a sahrana i ispraćaj biće obavljeni u istom Manastiru,
istoga dana sa početkom u 17 časova.
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