Биографија Митрополита др Порфирија Перића
Др Порфирије – Првослав Перић рођен је 22. јула 1961. године у
Бечеју од оца Радивоја и мајке Радојке. Основну школу је завршио у
Чуругу, а гимназију „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду. Године 1985.
је примио монашки постриг у манастиру Високи Дечани, из руку
тадашњег јеромонаха а садашњег Епископа бачког др Иринеја
(Буловића). По стеченој дипломи Богословског факултета Српске
Православне Цркве у Београду 1986. године, Митрополит др Порфирије
Перић провео је четири године на последипломским студијама на
Богословском факултету Националног и Каподистријског Универзитета
у Атини, одакле је по благослову Епископа бачког др Иринеја
постављен за игумана Светоархангелског манастира у Ковиљу.
На редовном заседању Светог Архијерејског Сабора Српске
Православне Цркве у Београду, одржаном 14. маја 1999. године, изабран
је за епископа јегарског, викара Православне епархије бачке. Докторирао
је 2004. године на Богословском факултету Националног и
Каподистријског Универзитета у Атини, одбранивши дисертацију на
тему „Могућност познања Бога код апостола Павла по тумачењу светог
Јована Златоустог“ (Τό δυνατόν τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ ε ἰς τόν Ἀπόστολον
Παῦλον κατά τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον). Године 2004.
Митрополит Порфирије је запослен на Православном богословском
факултету Универзитета у Београду. Од тада је на Групи за катихетско и
пастирско богословље два пута биран за доцента (2004, 2010) и једном
за ванредног професора (2015). Истовремено је обављао и дужност
наставника на Групи за библијско богословље.
На редовном мајском заседању 2014. године, Свети Архијерејски
Сабор Српске Православне Цркве изабрао је др Порфирија – Првослава
Перића за Митрополита епархије загребачко–љубљанске.
Са колегама са Групе за библијско богословље Православног
богословског факултета учествовао је у покретању и промоцији
Библијског института при истој институцији (2015). Одлуком Светог
Архијерејског Синода Српске Православне Цркве председавао је
Извршним одбором за прославу јубилеја Осам векова аутокефалије
Српске Православне Цркве (1219-2019). У оквиру научних, културних и
уметничких манифестација посвећених овом јубилеју, у просторијама
Факултета одржана је 9–14. децембра 2018. године међународна научна
конференција Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве

(1219-2019): историјско, културно и богословско наслеђе. Осим што је у
овом догађају учешћа узео и као истраживач, са конкретним
саопштењем, кандидат је учествовао и у раду Уређивачког одбора
зборника радова са скупа, доприневши тако његовом квалитету (Осам
векова аутокефалије Српске Православне Цркве, том I – II, ур. В.
Пузовић и В. Таталовић, Београд: САС СПЦ 2020).
Уз наведена остварења, кандидат је такође, од избора у последње
звање (2015), учествовао у раду следећих међународних скупова: 1)
Misericordia e perdono, одржан 9– 12. септембра 2015. године у Бозеу; 2)
Човјек и смрт, одржан 14–16. септембра 2016. године у Загребу, у
сарадњи Института друштвених знаности „Иво Пилар“, Хрватског
католичког свеучилишта и Удружења „Посмртна помоћ“; 3) Свети
Јован Златоусти данас, одржан 18–20. октобра 2018. у Источном
Сарајеву, у организацији Православног богословског факултета „Свети
Василијe Острошки“ у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву; 3)
Сагледавања „религијски другог“ у светим списима [Библије и Кур'ана]
и њихове импликације за формирање јавне комуникације, одржан 2–5.
новембра 2017. године у просторијама Православног богословског
факултета Универзитета у Београду, у са-организацији Фридрих
Александар Универзитету у Ерлангену, Немачке службе за академску
размену (DAAD) и Факултета исламских наука у Сарајеву; 4) Јеврејскe
и хришћанскe перспективе заједничког наслеђа, одржаног 3–6.
септембра 2019. године на Православном богословском факултету, а у
оквиру интернационалног пројекта Европа и хришћанске вредности
који подржава канцеларија Фондације Конрад Аденауер у Београду. У
категорији националних научних скупова, кандидат је учествовао у
следећим догађајима:1) Европа и хришћанске вредности: путеви
библијске рецепције, одржан у оквиру скупа Зашто је рецепција важна?
(31. мај – 3. јуни 2018) на Православном богословском факултету у
Београду; 2) Богословље и духовни живот Карловачке Митрополије у
оквиру 800 година Аутокефалије Српске Православне Цркве, одржан 16–
17. децембра 2019. године у Београду и Новом Саду, у организацији
Матице српске, канцеларије Фондације Конрад Аденауер у Београду и
Института за литургику и црквену уметност ПБФ УБ и Центра Монс
Хемус.
Митрополит др Порфирије Перић влада грчким и енглеским, и
користи се руским и немачким језиком.

