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Грађани Црне Горе и вечерас излазе на улице како би шетњом и молитвом изразили
протест против Закона о слободи вероисповести. Становници Жабљака први су се,
упркос јакој зими и снегу, и вечерас окупили у литији, носећи иконе, црквене барјаке и
транспаренте на којима пише „Само слога светиње спашава“.

  

  

Више хиљада Пљевљака вечерас на молебану

  

“Опет је дошло вријеме да најугледнији људи и предводници буду владике и епископи",
казали су, између осталог, из Пљеваљског одбора за одбрану светиња.

  

Више хиљада Пљевљака присуствовало је вечерас молебану који је служио владика
Милешевске епархије Атанасије у цркви Свете Петке у Пљевљима.
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Након богослужења литија је прошла улицама града, исказујући свој протест због
усвајања Закона о слободи вјероисповијести

  

У саопштењу Пљеваљског одбора за одбрану светиња, које је прочитано на раскрсници
код зграде Општине, оцијењено је да је “Влада доношењем Закона против Српске
православне цркве ископала дубоку јаму у коју ће се једног дана са све министрима и
другим великодостојницима који врше власт у овој Држави, стровалити и урушити на
путу без повратка”. 

  

“Умјесто испразних порука које су све сем добронамјерне, умјесто пријетећих и
полупријетећих напомена и инструкција, позивамо вас да макар једном своју
самодовољност замијените присуством Светој литургији и увјерите се како се Црква
моли и за оне који су на власти, не власти ради, па ни њих ради, него ради народа којим
управљају и којему би требало да су на услузи. То важи и за оне који столују у згради
преко пута нас, који управљају овим градом, за предсједника општине и предсједника
Скупштине овог града, за Игора Голубовића и Драгишу Сокића. Изјашњавају се као
вјерници, а у Цркву не долазе нити коментаришу Закон који је донијела њихова партија а
којим је намјерено укидање Српске православне Цркве. Ни на шта их не присиљавамо и
ни на шта их не тјерамо. Како рече народни пјесник - Ко год неће нагона му нема! Нека
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само размисле како им у неповрат одлазе једна за другом прилике да подрже своје
сународнике и браћу у Христу, а предсједнику Скупштине, ови наши скупови чак нису ни
довољан разлог да закаже сједницу скупштине општине Пљевља! Изградња азила за
напуштене животиње је довољан разлог за сједницу Скупштине Пљевља, а доношење
Закона против Српске православне Цркве који је изазвао узнемирење и на улице извео
десетине хиљада људи у овом граду није довољан разлог”, наводи се у саопштењу
Одбора.

  

  

Одбор је као частан навео примјер предсједника Општинског одбора СДП у Пљевљима
Бранислава Вељковића, који је недавно поднио оставку због усвајања Закона о слободи
вјероисповијести  

  

“Опет је дошло вријеме да најугледнији људи и предводници буду владике и епископи, да
о моралној чистоти и духовном здрављу народа брину његови свештеници, да оживе
цркве и манастири вјерним народом и гласно пропоју свете литургије, опет је дошло
вријеме да се Црква Христова црквеним науком и достојанственим понашањем брани. А
нама, браћо и сестре у Христу, не престаје обавеза да се часно и достојанствено
изборимо за своја права, да не уцвијелимо невинога, да не увриједимо иновјернога, да
сачувамо разумијевање и поштовање и за оне који не мисле као ми али имају
разумијавања за нашу борбу и подржавају је као универзално људско право на слободу.
Треба да будемо достојни онога што уздижемо изнад својих глава и чиме се бранимо.
Томе нас учи и на такав начин нас предводи наша света Црква, и те врлине увијек треба
да нам буду на уму. Зато храбро и часно, јединствено и сложно, све док не сване
слобода и све док се не поништи срамни закон против Српске православне цркве у Црној
Гори”, наводи се у саопштењу одбора.

  

Будва по други пут данас на ногама: "Мило, лопове, не дамо светиње"

  

Више хиљада људи и вечерас је било у литији која је прошла будванским улицама од
староградске цркве Свете Тројице до цркве Свете Петке. Након молебана које је
служило свештенство Митрополије црногорско-приморске, литија је кренула главним
булеваром предвођена свештеницима. У литији је био и предсједник општине, Марко
Царевић.
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Носећи тробојку на којој је писало "Будва", окупљени су узвикивали: "Мило, лопове, не
дамо светиње".

  

  

Бар: Велики број грађана на вечерашњој литији

  

Велики број грађана присуствовао је и вечерашњој литији у Бару, а окупљени су током
шетње градским улицама узвикивали: "Не дамо светиње".
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Колашин: Око две хиљаде грађана у литији

  

Око двије хиљаде Колашинаца учестовало је вечерас у литији, којим су поново изразили
неслагање са Законом о слободи вјероисповијести.

  

  

Литији, коју је предводило свештенство Митрополије црногорско-приморске, претходио
је молебан у цркви Светог Димитрија.

  

Велики број верника у Плужинама 

  

У Плужинама је данас у цркви Светог Јована Крститеља служен молебан, а улицама
вароши је након молебана прошла литија коју си предводили игуман Пивског манастира,
Јефтимије Шкулетић, и плужински парох, јереј Мирослав Михаиловић, у пратњи великог
броја вјерника.

  

  

Грађани широм Црне Горе више седмица протестују због усвајања Закона о слободи
вјероисповијести.

  

Мојковац: Рекордан број грађана Мојковца вечерас на литији

  

Рекордан број грађана Мојковца био је вечерас на литији улицама Мојковца. Литија је
завршена молебаном у храму Рождества Христовога.
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Жабљак

  

На Жабљаку је данас одржана најбројнија литија до сада. Дурмиторци су се и вечерас
окупили у литији, носећи иконе, црквене барјаке и транспаренте на којима пише „Само
слога светиње спашава“.

  

  

(Вијести, Спутњик, ИН4С)
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