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Из Амбасаде Украјине у Подгорици огласили су се поводом доласка у Црну Гору
митрополита Руске православне цркве у Кијеву, Онуфрија. Истичу да митрополит
Онуфрије, као виши црквени службеник Руске православне цркве, није опуномоћен да
изражава ставове од стране већине православних вјерника Украјине нити Православне
цркве Украјине. У Амбасади Украјине сматрају неприкладним да представник Руске
православне цркве – митрополит Онуфрије – коментарише унутрашња питања Црне
Горе у име Украјинаца чиме угрожава постојеће пријатељске односе између украјинског
и црногорског народа.

  

  

"Једини владика Аутокефалне Украјинске православне цркве, митрополит
Кијивски и читаве Украјине, који има потпуно канонско заједништво са Његовом
светошћу, екуменским патријархом Бартоломејем на челу митрополитске цркве, је
Блажени митрополит Епифаниј који не намјерава да посјети Црну Гору", казали су
из Амбасаде Украјине у Подгорици.

  

Митрополит Руске православне цркве у Кијиву, владика Онуфриј и остали епископи
Московске патријаршије, који су, како се може разумјети, били позвани у Црну Гору, како
истичу, не представљају аутокефалну Украјинску православну цркву, признату од
стране Екуменске патријаршије.

  
  

Аутокефална Украјинска православна црква, додају из украјинске амбасаде, поштује
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канонски поредак и не мијеша се у питања која се тичу Црне Горе

    

Аутокефална Украјинска православна црква, додају из украјинске амбасаде, поштује
канонски поредак и не мијеша се у питања која се тичу Црне Горе, а како додају, слично
очекује и поштовање канонског реда у питањима која се тичу Украјине.

  

"Имајући у виду велику пажњу црногорске јавности споменутој посјети и моребитним
изјавама митрополита Онуфрија поводом тренутних дешавања у Црној Гори, жељимо
скренути пажњу да митрополит Онуфрије, као виши црквени службеник Руске
православне цркве, није опуномоћен да изражава ставове од стране већине
православних вјерника Украјине нити Православне цркве Украјине", наводи се у
саопштењу.

  

Разумијући важност придржавања принципа одвојености цркве од државе, сматрају
неприкладним да представник Руске православне цркве – митрополит Онуфрије –
коментарише унутрашња питања Црне Горе у име Украјинаца чиме угрожава постојеће
пријатељске односе између украјинског и црногорског народа.

  

Видети још: 

  

Митрополит кијевски и све Украјине Онуфрије вечерас предводи литију у
Подгорици

  

(РТЦГ)
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