
Црна Гора: У више градова одржане нове литије и молебани за спас светиња; Упркос хладноћи и невремену више од 100.000 људи на улицама; Митрополит Амфилохије: Овај ход ће трајати до Христове победе, нису они Црна Гора - Црна Гора је овај народ
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Упркос хладноћи и невремену, више од 100.000 грађана учествовало је заједно са
владикама, свештенством и монаштвом кроз, сада већ, традиционалну литију, показујући
снагу вере и јасно поручујући да се неће дозволити отимање имовине Српској
православној цркви у Црној Гори. Литије су организоване у Подгорици, Никшићу, Котору,
Мојковцу, Беранама, Бијелом Пољу, Плужинама, Андријевици, као и на Дурмитору и
Жабљаку

  

  

Протестне шетње се од Божића организују двапут седмично, четвртком и недјељом.
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    Митрополит Амфилохије у Подгорици: Нијесу они Црна Гора, Црна Гора је овајнарод  У саборном храму Христовог Васкрсења у Подгорици и вечерас је прво служен молебанза спас православних светиња, а потом је градским улицама одржана литија саомофором и крстом Светог Василија Острошког Чудотворца.  У крсном входу учествовале су десетине хиљада православних вјерника..  
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  Парох требињски отац Дражен Тупањанин, изасланик Епископа захумско-херцеговачкогг. Димитрија, који је предводио вечерашњи крсни вход, обратио се сабранима наконлитије ријечима да је дошао да донесе благослов из Херцеговине, али да је дошао и даприми благослов од народа који брани светиње..  Поручио је онима који су на челу државе да „могу да се барем тајно прикључе овојатмосфери“. „Дођи и види – кажемо свима њима да дођу и осјете ово чудо“, казао је он.  Он је оцијенио да литије неће друго трајати, јер „неправда не може опстати.“  Митрополит Амфилохије, који се вечерас вратио са Свете Горе поручио је испред храмау Подгорици да народу преноси благослов манастира Ватопеда, гдје је духовно огњиштевећ десет вјекова.  
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  „То је и колијевка једнога народа – нашега српскога народа, колијевка коју је ту започеоСвети Симеон Мироточиви, и Свети Сава, одакле су они добили благослов да обновеманастир Хиландар. А Хиландар је, као што знате, мјесто нашег духовног рођења исусрета са Христом Богочовјеком. Ту смо се ми са Богом сусрели и тај сусрет са Богомживим ево траје до наших времена“, рекао је Владика.  Рекао је да вјернима доноси благослове светогорских стараца.  

 4 / 6



Црна Гора: У више градова одржане нове литије и молебани за спас светиња; Упркос хладноћи и невремену више од 100.000 људи на улицама; Митрополит Амфилохије: Овај ход ће трајати до Христове победе, нису они Црна Гора - Црна Гора је овај народ
четвртак, 06 фебруар 2020 22:26

„Сва Света Гора је задивљена и обрадована овим што се догађа у Црној Гори, као ибраћа Јелини. Срео сам јелинске митрополите, и они су задивљени овим што се догађа снародом православним у Црној Гори. То осјећају и као своје надахнуће“, рекао је он.  

  Поручио је да ће овај свети вход трајати до Христове побједе.  „Овај вход ће трајати до велике побједе, рекла је моја мала кума Уна и додала – доХристове побједе“, рекао је он.  Поручио је да су све земаљске власти пролазне и да је једина права побједа – побједаБожје правде.  „Ако ту побједу они не доживе, џабе им сва власт. Ово је путовање за Христову побједу итрајаће док Христос не побиједи у срцима свих нас, надам се и код ових на власти“,казао је Митрополит црногорско-приморски.  Додао је да се Свети Петар Цетињски борио против мржње међу племенима читавогсвога земаљскога живота.  „Нека ми опросте, али ови који су данас на власти, они настављају ту мржњуцрногорских племена и буде је у људским срцима, настављају оно зло и опако сјемебогоубиства и братоубиства које је посијано код нас у току Другога свјетског рата.Будити то у срцу народа је злочин. То је злочин против Црне Горе“, поручио јеМитрополит црногорско-приморски.  
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  „Онима који себе поистовјећују са Црном Гором поручујем да они нијесу Црна Гора, већ јеЦрна Гора овај народ. Дај Боже да се ово рођење народа дотакне и ових на власти дасе и они препороде“, закључио је Митрополит Амфилохије.  Храм Христовог Васкрсења у Подгорици вечерас је био препун, а више од десетинахиљада вјерника са платоа Храма кренуло је у молитвени ход.  У Саборном храму служио се молебан за одбрану светиња, док је у 19 часова градскимулицама кренула литија са омофором и крстом Светог Василија Острошког Чудотворца.  Омофор је дио одежде архијерејске у коју су обучене мошти Светог Василија који јепосебно за вечерашњу литију стигао из Острога.    И вечерас широм Црне Горе око 200.000 верника изашло је на улице да би литијама,молитвом и песмом изразли протест против верске дискриминације и безакоња режимапрема Цркви. Власт која је антагонизовала тако висок проценат својих грађана озбиљноугрожава стабилност Црне Горе. pic.twitter.com/iMVVGPZNT7  — Sava Janjic (@SavaJanjic) February 6, 2020    Крст је годинама такође стајао на моштима Светог Василија, и у њему се налази честицаЧасног Крста на ком је разапет Господ.  Велики број грађана Пљеваља и вечерас се окупио у литији коју је организовалаЕпархија милешевска у знак протеста због усвајања Закона о слободи вјероисповјести.Литију је предводио владика милешевски Атанасије, који је са свештенством претходнослужио молебан у цркви Свете Петке у центру града.  Као и свако вече литија је кренула од цркве улицом 1. децембра, Мила Перуничића,Краља Петра и и Тршовом. Током молитвене шетње грађани су скандирали "не дамосветиње" и "устала је Црна Гора светиња се бранит' мора."  Пљевља вечерас    Са литије у Никшићу  Велики број Никшићана је, упркос хладном времену, присуствовао молебану који јеслужен у храму Светог Василија Острошког и литији која је прошла уобичајеноммаршрутом. Литију је предводио архимандрит загребачко љуботињски Данило узлокално свештенство и монаштво. Бесједио је свештеник Обрен Јовановић, секретарМЦП, који је казао да су свештене литије дале димензију више не само православљу, већчитавом свијету и показао како се на миран и достојанствен начин протестује противнеправде.      сабрања и свештени ход казао је Јовановић, можемо наћи само у Јеванђељу.  Свештеник Миодраг Тодоровић поручио је да су на литијама заједно и дјеца бјелаша изеленаша, и четника и партизана, и они који су били на Голом отоку и оних који су ихтамо послали. Како је рекао мир нема цијену, у миру нема злобе и зависти, мир сабира иу њему нема разбраћене браће.  Пожелио је полицији која обезбјеђује литије, браћи, како је рекао, у плавим униформамаздравље и срећу, да их Бог благослови и њихове домове и подари им добро за доброчињење који они раде и захвалио се што обезбјеђују да мирно народ прође улицама.  И Јовановић и Тодоровић су потенцирали да је мир од свега важнији јер само мир можедонијети слогу, благостање и срећу свима.  Литији су присуствовали и петорица момака и једна дјевојка који су јутрос у пет сатикренули пјешке из манастира Бијеле код Шавника и прешли пут од шездесетаккилометара. Ријеч је о Јовани Кнежевић, Милану Роћеновићу, Жељку Јањушевићу,Петру Божовићу, Раду Кнежевићу и Јовану Вуковићу.  Литија у Бару  Велики број грађана окупио се на литији у Бару. Грађани су у протестној шетњи противзакона обишли стандардну руту од градског храма преко центра града и назад.    Литија је организована и у Херцег Новом    Грађани су се вечерас окупили и у Котору.    У Подгорици почела нова литија  Свештенство МЦП и грађани проћи ће улицама Подгорице и вратити се у храм Из храмаХристовог васкрсења кренула је вечерас нова литија са омофором и крстом СветогВасилија Острошког. Свештенство МЦП и грађани проћи ће улицама Подгорице ивратити се у храм. Литије се организују у знак протеста због усвајања Закона о слободивјероисповијести.     У Плужинама је молебан служен у цркви Светог Јована Крститеља, гдје се Пивљанимаобратио игуман протосинђел Лазар из манастира Заграђе, који је казао да народ увеликом броју у цијелој Црној Гори излази на молитвене скупове јер осјећају и знају штаје црква и гдје је црква.  Након молебана, мјештани су прошли улицама вароши, носећи свијеће и иконе, а литијусу предводили игуман Пивског манастира, Јефтимије Шкулетић, плужински парох, јерејМирослав Михаиловић и игуман манастира Заграђе.  Јефтимије се кратко обратио грађанима и казао да је најтеже и најљепше молити се ида "тајна молитва дјелује на све и да нечастиве силе губе тло".  Литија у Плужинама    Бијело поље  Послије молебана у Цркви светих апостола Петра и Павла Бјелопољци су се упутили умирну протестну шетњу до цркве светог Николе у Никољцу.     “Хвала вам од срца што истрајавате у овој борби заједно са својом црквом. Са овогмјеста говоримо и говорићемо колико год буде потребно, повуците Закон и склонићемосе. Није ово борба против државе, ово је борба против беззакоња. Црква није ни огањни мач, црква није ни чекић, ни наковањ, црква је тихи лахор, тихи вјетар који у прољећеотапа сњегове и све оживљава и свему даје смисао и живот“, казао је протојереј ДаркоПејић окупљеним вјерницима.  Он је још једном позвао вјернике на саборност и мир током литија.  Литија је данас организована и на Жабљаку.     Литија и молебан у Беранама и овог четвртка окупили су грађане који протестују противЗакона о слободи вјероисповијести.  Литија је, као и обично, кренула од центра града и кретала се устаљеном трасом,Улицом 29. новембра, поред зграде полиције, па затим улицом Душана Радевића и даљепрема насељу Долац и манастиру Ђурђеви ступови.  Полиција је била на свим важнијим раскрсницима, регулишући саобраћај и омогућавајућинесметан пролазак учесницима протеста.  Литија и молебан протекли су мирно.  (Вијести, Спутњик, mitropolija.com)  
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