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Страшно је оно што се данас дешава у Црној Гори јер се један дeо народа одриче свог
порекла и своје историје, рекао је патријарх српски Иринеј, објављено је данас на сајту
Српске православне цркве.

  

  

Патријарх Иринеј је јуче у Саборној цркви у Београду служио молебан за спас српског
народа у Црној Гори и свим српским земљама. Патријарху г. Иринеју саслуживало је
братство храма са старешином протојерејем-ставрофором Петром Лукићем. Молитвено 
је присуствовао Преосвећени Епископ ремезијански г. Стефан.

  

После одслуженог молебана патријарх Иринеј се обратио окупљеним грађанима у храму.
У својој беседи укратко је подсетио на страдања српског народа кроз историју, а потом
је говорио о садашњим приликама у Црној Гори насталим збг доношења Закона о
слободи вероисповести.

  

„Да Господ отклони искушења која су се наднела над српским народом, а посебно
над нашим народом у Црној Гори и на Косову и Метохији," помолио се патријарх
Иринеј и додао да је страшно оно што се данас дешава у Црној Гори јер се један 
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део народа одриче свог порекла и своје историје. 

  

„Њихова је ствар шта ће бити. Нека буду Црногорци или остало што желе, али нека
не прогоне Србе, нека оставе српски народ, а посебно српске светиње, казао је
патријарх Иринеј.

  

Патријарх  је додао да држава никад није била власник  црквене имовине ни код нас у
Србији, ни у Црној Гори и „да Црква нема шта да доказује. Она је одувек била власник
свога имања, заједно са народом,“ нагласио је предстојатељ Српске Цркве. 

  

У свем злу које се дешава, има нешто радосно и веома лепо. Патријарх је, наводећи
рећи владике Његоша: „Удар нађе искру у камену", казао да се на велико чуђење и
дивљење дигла на ноге цела Црна Гора. „Пробудила се Црна Гора и у верском и у
националном погледу. Дошло је народу до свести о значају и улози вере и Цркве, и
када је то доведено у питање покренуо се народ да брани своје светиње," казао је
Патријарх. 
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  „Молимо се Богу да уразуми црногорске власти, да их призове себи, јер то што чине ниједобро ни за њих ни за било кога живог. Не може се против Истине Божје. Читав светувиђа. Црква Православна, Цариград,  Јерусалим, Антиохија и Александрија, па чак иримски Папа, дигли су свој глас против одлуке црногорских власти, али они, заблудели усвојим жељама, као да не чују, као да су слепи и не виде шта им трезвен свет говори.Надамо се да ће то увидети док није касно, а ми који на овакав начин протествујемо,чинимо то на хришћански, јеванђељски начин  - да својим понашањем не изазовемо ниједну сузу. И да знамо да је правда Божја на нашој страни!"  Молебану у Саборној цркви претходила је протестна шетња у организацији студенатаБеоградског универзитета, а по благослову Његове Светости Патријарха српског г.Иринеја.  (спц.рс, НСПМ)  Видети још:  Београд: Неколико стотина грађана и студената на скупу подршкеодбрани СПЦ у Црној Гори на платоу испред Цркве Светог Марка  
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