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 Литије и молебани у знак протеста против усвојеног Закона о слободи вјероисповијести
организовани су и данас у више црногорских градова.

  

  

Обраћајући се грађанима у порти цркве протојереј ставрофор Синиша Јанковић је казао
да је тешко изабрати ријечи којима би описали величанствене догађаје који се дешавају у
Црној Гори.

  

„Ово су библијски догађаји. Ово су догађаји који су највеличанственији у историји Црне
Горе, а све због оних који су мраку изгласали безакон закон, којим покушавају да униште
цркву божју, да униште правду и истину, и да сахране Бога као што су сахрањивали
њихови преци на Видровану. На исти начин данас су се пресвукли у нека друга руха,
сакрили се иза силе и иза њихових закона. Па онда ново зло сјеме сију међу браћом“,
казао је о. Синиша.

  

Он се питао шта рећи о ономе који је данима у служби „ једнога безумника говоре са
разних страна".

  

„Шта рећи о министру Војске Црне Горе, коме се привиђају крсташки ратови. Има ли
драга браћо и сестре ријечи којима се може описати такав човјек, који од крста
Христовог привиђају крсташки ратови и крсташи. Шта рећи о команданту Војске Црне
Горе који пријети народу а Војска је народна. Пријети својим војницима и официрима да
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не иду на литије, и њиховим породицама. Шта рећи о човјеку који од сопственог народа
види непријатеље, па се и њему привиђају од крстова непријатељске државе и
непријатељске заставе. Која је то непријатељска застава испод које стоје војници Црне
Горе. Је су ли то крстови и барјаци, наравно да нису, него је он доживио халуцинацију
као и сви његови сљедбеници“, рекао је о. Синиша.

  

Литија у Подгорици

  

„Ми смо народ икона, фреске су нам сјени, олтари – колијевке, причести – завјетне
благовијести да живот није тек збијег већ праведничка борба за крст часни и слободу
златну“

  

  

  

 Народ икона и дјеца литија, то је била величанствена Подгорица и вечерас. Бескрајна
ријека народа, хиљаде и хиљаде грађана у крсном ходу, који је предводио Владика
захумско-херцеговачки Димитрије са свештенством.

  

Прије литије, владика Димитрије је служио Молебан у Саборрном Храму Христовог
Васкрсења, који је и ове вечери био мали да прими вјерни народ.
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Литија у Беранама

  

Беране - литија од центра града до манастира Ђурђеви ступови у Беранама протекла је
мирно, а дуж читаве трасе било је појачано редарско обезбјеђење.

  

  

  

Организатори су број редара у бијелом одорама појачали због информације на
друштвеним мрежама о појави навијачки настројених група спремних на изазивање
нереда, што се показало нетацним.

  

Са молебана из порте манастира свештеник Евстатије поручио је да је Закон о слободи
вјероисповијести дискриминаторски и да није одржив.

  

Гости из Пољске православне цркве пренијели су окупљеним градјанима и вјерницима
поздраве из Западне Европе, пружајући подршку Српској православној цркви.

  

Након молебана грађани су се мирно разишли.

  

Полиција је обезбјеђивала сва саобраћајна чворишта на траси којом се кретала литија.

  

Литију у Пљевљама предводи митрополит Амфилохије

  

После 11 година, његово високопреосвештенство Митрополит црногорско-приморски

 3 / 6



У градовима широм Црне Горе одржане нове литије и молебани против Закона о слободи вероисповести; Митрополит Амфилохије: Молим Бога да уразуми Душка Марковића, имам утисак да он разборитији од овога који је главни
петак, 21 фебруар 2020 00:55

Амфилохије, посјетио је Пљевљаке, који, из недјеље у недјељу показују велику
сложност, храброст и одлучност у одбрани светиња.

  

  

  

Грађани Пљеваља су сваке недјеље истрајнији, и у већем броју. Њихова борба против
срамног Закона о слободи вјеросиповијести, јача из дана у дан.

  

Четвртак и недјеља су посебни и благословени дани за све вјернике – „Постали смо
зависни од литија и шетње“, поручују Пљевљаци.

  

Након служења молебана, Пресветој Владичици нашој Богородици у цркви Свете Петке,
предвођени Митрополитом Амфилохијем и Владиком Атанасијем, наставља се крсни ход
пљеваљским улицама, а потом назад до цркве Свете Петке.

  

 4 / 6



У градовима широм Црне Горе одржане нове литије и молебани против Закона о слободи вероисповести; Митрополит Амфилохије: Молим Бога да уразуми Душка Марковића, имам утисак да он разборитији од овога који је главни
петак, 21 фебруар 2020 00:55

  Благосиљајући народ да му Бог да снаге да истраје у одбрани вере, Владика је пожелиода Бог уразуми и председника Владе Душка Марковића.  „Мојковац је “мој ковани новац“ краља Уроша Немањића. Како ћемо њега да избришемо.Нека ми опрости наш добри премијер Марковић. Дај боже да се уразуми. Ипак је он,имам утисак разборитији од овога који је главни. Нек му Бог буде на помоћи. Двадесет итри пратиоца су га пратили сад тамо у Мајами, да се проводи за Нову годину. Ко топлаћа“, запитао је митрополит Амфилохије.  Петровчани у литији за одбрану светиња    И Сомбор брани светиње    Литија у Бијелом Пољу    Никшићани и вечерас масовно на улицама: Процењује се да је у литији више од10.000 људи  Отац Предраг Шћепановић похвалио је народ који већ два месеца долази на литије. Онје рекао да епископ Димитрије који је из Паштровића није гост, и нагласио да је уПодгорици и архимандрит Сергије из Чикага. Отац Шћепановић је обавестио присутнеда је у главни град Црне Горе стигао и отац Предраг Поповић. Он и десеторо верника изВелике Плане пешачили су 12 дана.  

    Дурмитор: Најбројнија литија до сада    Херцег Нови : Литија од цркве Светог Спаса на Топлој до цркве Светог АрханђелаМихаила на Белависти  
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  Молебан у Саборном храму Светог василија Острошког, након чега је креће литијаиз Никшића  

  Ходочасници који су кренули пешке из Београда, стигли на Жабљак    Деда Гојко и вечерас гази осам километра: Херој са планине Чакор на челу литиједо Мурина  Деда Гојко Јокић је и прошле недеље пешачио 10 километара од Мурине до Велике начелу литије за одбрану светиња у Црној Гори.    Стиже подршка и из Бања Луке    Бијелопољци и вечерас на ногама    Литија од Плужина ка Пљевљима    Почела литија у Андријевици      Више од 100 грађана кренуло је у литију дугачку 28 километара од цркве СветогЂорђа из Добриловине одакле су се упутили према храму Христовог Рождества уМојковцу.  (ИН4С-Вијести-Спутњик)  
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