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ПОДГОРИЦА – Три полицајца лакше су повређена у инциденту на Ивановим коритима
код Цетиња где су се верници канонски непризнате Црногорске православне цркве
(ЦПЦ) и Српске православне цркве (СПЦ) окупили како би у храму Преображења
Христовог обележили тај верски празник.

  

„Полиција ради на идентификовању особа које су полицијским службеницима нанеле
повреде”, саопштено је из Управе полиције.

  

И СПЦ и ЦПЦ раније су обавестили полицију о намери да, поводом верског празника,
служе свету литургију у храму Преображења Христовог на Ивановим коритима.

  

Цетињска полиција је, како се наводи, имајући у виду раније догађаје када је однос две
цркве у питању, синоћ од 20 сати обезбјеђивала храм, ради евентуалног спречавања
нарушавања јавног реда и мира.

  

У саопштењу полиције се додаје да полицијски службеници према верницима „нису
предузели никакве мере, радње и средства принуде”, осим потискивања
супротстављених група грађана.

  

Митрополија Црногорско- приморска осудила је поступке „такозване Црногорске
православне цркве (ЦПЦ) и Управе Полиције Црне Горе због насилног уласка ЦПЦ у
Храм Преображења Господњег на Ивановим Коритима”.

  

У саопштењу Митрополије Црногорско-приморске се наводи, да су „службеници
испоставе полиције Цетиње блокирали улаз свештенству и верницима Митрополије, не
дозволивши им да започну Литургију поводом великог хришћанског празника

  

Преображења Христовог, као и да су се при крају Литургије повукли са врата, након
чега је служба настављена у самом Храму”.
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Како је наведено, „док је верски обред трајао, недалеко од Храма појавиле су се
присталице Мираша Дедеића које су насрнуле на присутне полицајце, покушавајући да
уз псовке, пљување и гађање каменицама, уђу у Храм”.

  

„Полиција је, затим, у више наврата инсистирила да се служба прекине, а свештеници
Митрополије, процењујући да су животи присутне деце у опасности, извели су их из
Храма”, наведено је у саопштењу.

  

Како је наведено у саопштењу, „током гађања каменицама погођен је начелник
Испоставе полиције Цетиње и један од монаха Цетињског манастира, док су деца,
полазници веронауке са Цетиња и Подгорице са гостима из Париза и Њујорка, била
престрављена насилничким и безбожничким понашањем присталица Мираша Дедеића”.

  

У Митрополији сматрају да „полицијски службеници нису урадили све што је било у
њиховој моћи да спрече улазак неовлашћених лица - лажних свештеника у Храм
Преображења и да су морали одлучније да штите свештенство и вернике, као и имовину
Митрополије Црногорско-приморске”.

  

Непризната Црногорска православна црква (ЦПЦ) оптужила је Српску православну
цркву (СПЦ) да „покушава да отме” цркву Светог преображења на Ивановим коритима.

  

ЦПЦ је саопштила да су представници СПЦ-а уместо да цркву напусте у договорено
време у њој „забарикадирали хор, хоровође и неколико попова” па је полиција морала да
их истера напоље.

  

„Нажалост, за овакву политику српска црква има подршку и са високих државних адреса
против којих треба покренути поступак за свргавање са власти због злоупотребе
положаја и подривања суверенитета земље у интересу Србије”, саопштено је из ЦПЦ-а.

  

(Бета-Танјуг)
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