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 Потпредседник црногорске владе Зоран Пажин изјавио је да верује да ће „наредни
дани донети јасне позиције обе стране“ и да ће Влада и Митрополија
црногорско-приморска кроз дијалог „превазићи разлике, афирмишући заједничке
вредности“.

  

  „Нарочито поздрављам недавну изјаву ректора Цетињске богословије Гојка Перовића,
који је апеловао да не сме бити непријатељства међу грађанима Црне Горе, да смо једни
другима потребни и да у Цетињском манастиру има места за све вернике“, рекао је
Пажин у интервјуу агенцији МИНА.   

Он је навео да је, ако Митрополија прихвати да је неопходно да, као и сви други у Црној
Гори, делује у оквирима правног система, Влада спремна да јој, ако је то потребно,
пружи и додатне гаранције да ниједно право које јој по закону припада неће бити
угрожено.

  

„Ако је Српска православна црква данас уредно уписана у јавни регистар код надлежног
државног органа у Србији, питам се онда зашто би за МЦП био проблем да буде једнако
тако уписана у јавни регистар у држави Црној Гори“, рекао је Пажин.

  

Подсетио је да је премијер Душко Марковић више пута поручио да је Влада апсолутно
спремна да, без одлагања, са Митрополијом отпочне дијалог о уређењу међусобних
односа и додатној заштити њених права и интереса кроз потписивање темељног
уговора.
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„Што се Владе тиче, врата за такав дијалог су отворена, надамо се позитивном одговору
Митрополије на позив премијера и очекујемо да ускоро кроз искрени разговор, у доброј
вери, решимо сва отворена питања“, поручио је Пажин.

  

Видети још: 

  

Митрополија црногорско-приморска: Премијер Црне Горе Душко Марковић је
покушао да манипулише грађанима прогласивши митрополита Амфилохија за
"челника" неког политичког покрета

  

(Бета)
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