
Црна Гора: Ауто-литије широм земље, у Колашину полиција блокирала пут
недеља, 09 август 2020 21:03

Широм Црне Горе данас се одржавају ауто-литије. Ауто-литије се одржавају у Боки
Которској, од Будве до Херцег Новог, Бијелом Пољу, Беранама, Мојковцу, а у Колашину
је заустављена јер је полиција блокирала пут.

  

  

На путу ка Колашину, полиција је зауставила велику колону која је изашла да изрази
бунт због усвајања Закона о слободи вјероисповести, јавља „Ин4с“.

  

Црна Гора ПРАВОСЛАВЉЕМ блиста: Пљевљаци не дају светиње! pic.twitter.com/8cG33I
VMgx

— Портал IN4S (@in4sPortal) August 9, 2020    

На мосту је блокада, а Колашинци преговарају са начелником полиције. Они узвикују:
„Устала је Црна Гора, светиња се бранит’ мора – Мило лопове!“
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Више од 400 аутомобила кренуло је из Бијелог Поља у ауто литију дугу око 100
километара.

  

  

Бјелопољци који су у аутомобила по двоје, сходно једној од привремених мера НКТ за
заразне болести, на овај начин протестују против на скандалозан начин усвојеног
Закона о слободи вероисповести, упереним, како се тумачи против светиња и СПЦ у
Црној Гори, преносе Новости.

  

„Не дамо светиње“, скандира се из аутомобила окићених тробојкама, из којих се чују и
црквене песме и једна од химни величанствених литија у Црној Гори „Ми смо деца неба“.

  

Ауто литија у Бијелом пољу, за разлику од неких ранијих, када је полиција хапсила
учеснике, протиче у најбољем реду и уз обострано поштовање људи у њој и пролазника.
У Више бјелопољских насеља учесници литије поздрављани су од окупљеног народа који
их је засипао цвећем и аплаузима.

  

Велика бокељска ауто-литија одржава се од Будве до Херцег Новог и како преноси
„Ин4с“, највећа је до сада.

  

  

Ауто литија одржана је и у Бару.
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Беранци су још једном показали да нема компромиса у одбрани светиња и поштујући
мере НКТ, организовали су ауто-литију у знак подршке СПЦ.

  
  

Ауто литија у Пљевљима: Јер Господ зна пут праведнички; а пут безбожнички пропашће 
pic.twitter.com/OH05jclhoz

  — Портал IN4S (@in4sPortal) August 9, 2020    

И у Пљевљима и Мојковцу је одржана ауто-литија за спас светиња.

  

(Спутњик) 

  

 3 / 3

https://t.co/OH05jclhoz
https://twitter.com/in4sPortal/status/1292526829027430400?ref_src=twsrc%5Etfw

