
У градовима широм Црне Горе одржани молебани и протестне шетње због хапшење владике Јоаникија и осам свештеника СПЦ
четвртак, 14 мај 2020 22:45

У више градова широм Црне Горе одржани су молебани и протестне шетње.

  

Грађани Црне Горе протестују због хапшења епископа Јоаникија и осам свештеника због
литије која је одржана поводом славе Светог Василија Острошког.

  

  

23:16 Јаке полицијске снаге у Зети

  

Велики број полицајаца, међу којима и припадници специјалних јединица, присутан је од
аеродрома Голубовци, магистралом кроз Зету, објавиле су подгоричке „Вијести“. Из
Управе полиције „Вијестима“ је незванично речено да нема инцидената, те да је полиција
распоређена превентивно и да ће вечерас обилазити делове Подгорице.

  

Протест и у Бијелом Пољу

  

Грађани Бијелог Поља и вечерас су се окупили у центру града како би исказали
незадовољство, због хапшења епископа будимљанско-никшићког Јоаникија и осам
никшићких свештеника.
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22:25Протест у Беранама протекао мирно, грађани се разишли

  

Блокирана је раскрсница на Рибаревинама. То је саобраћајно чвориште према западној
Србији, према Космету и свероистоку Црне Горе.Нема инцидената за сада.

  

  

 Велики број Пљевљака спонтано се окупио и вечерас у главној градској улици како би
исказао револт због хапшења епископа будимљанско-никшићког Јоаникија и више
свештеника СПЦ.

  

Код Пљеваља и Андријевице у току је блокада магистрале према Беранама, односно у
правцу Плава.

  

21:48 Беранци кренули ка Ђурђевим ступовима

  

Присталице Српске православне цркве окупиле су се вечерас у центру Берана, а затим
се упутили пема манастиру Ђурђеви ступови.

  

21:15Протест грађана Будве, траже да се Јоаникију укине притвор

  

Више стотина Будвана и вечерас је кренуло у протестну шетњу у знак протеста због
хапшења епископа будимљанско-никшићког Јоаникија и још седам свештеника Српске
православне цркве
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  Догађај који је обележио дане за нама свакако јесте хапшење владике Јоаникија и јошседам никшићких свештеника. За разлику од јуче, вечерас је широм Црне Горе мирно,одржани су молебани, а у току су протестне шетње.  О догађајима о којима су јуче и данас извештавали светски медији разговарамо сапрофесором Факултета политичких наука Чаславом Копривицом.  20:56 Група студената и интелектуалаца организовала је скуп подршке свештенству уЦрној Гори испред цркве Светог Марка  20:53 Испред Центра безбедности у Никшићу налазе се јаке полицијске снаге саопремом за разбијање демонстрација  Перовић: Чекамо до сутра, ако не пусте Јоаникија, нека нас све хапсе  Верници Српске православне цркве окупили су се вечерас испред Храма Христовогваскрсења у Подгорици, где је ректор Цетињске богословније Гојко Перовић одржаолитургију, поручивши да „уколико сутра не пусте епископа Јоаникија, нека нас свехапсе“.  20:24У Никшићу скандирају: Пустите попове, хапсите лопове  Полиција одбила цвеће које су покушале да им уруче ћерке ухапшених свештеника.  

  20:13Почела протестна шетња у Беранама  19:39 После молебана у Никшићу је почела протестна шетња    “Устала је Црна Гора, Мило лопове” - одјекује у граду у ком је рођен тиранин Ђукановић. pic.twitter.com/SIcNaAtUu7  — Портал IN4S (@in4sPortal) May 14, 2020    19:20У Подгорици је у току молебан подршке ухапшеним свештеницима/  Молебан подршке ухапшеном епископу Јоаникију и свештеницима у Никшићу /видео/  18:32 14.05.2020 у Никшићу је у току молебан подршке ухапшеном епископуЈоаникију и свештеницима.  Вучић причао са Мандићем, у суботу састанак са Србима из Црне Горе  Председник Србије Александар Вучић разговарао је данас поподне са лидеромДемократског фронта Андријом Мандићем.  Њих двојица су, како наводи “Блиц”, имали веома дуг разговор.  Договорен је сусрет Вучића са представницима српских политичких, културних иинтелектуалних кругова у суботу пре подне, када ће се разговарати о кризи насталојнакон хапшења владике Јоаникија и дешавањима везаним за СПЦ у Црној Гори, рекао јеизвор “Блица”.  Члан савета за контролу црногорске полиције поднео оставку  Члан Савета за грађанску контролу рада полиције у Црној Гори поднео је оставку на туфункцију уз поруку да је је сигуран да употреба хемијских средстава за онемогућавањешетњи грађана, ма шта узвикивали и ма коме се обраћали, не треба бити оправдана.  Спречено окупљање у Подгорици, полиција ухапсила организатора  Полиција је данас у Подгорици ухапсила Б.В. због сумње да је покушао да организујеокупљање грађана код Храма Христовог васкрсења у том граду.  Како се наводи у саопштењу Управе полиције, Б.В. је извршио кривично делонепоступање по здравственим прописима за сузбијање опасне заразне болести.

  "Сумња се да је Б.В. у договору са М.Б, Б.Б. и другим лицима покушао да организујеокупљање грађана у што већем броју испред Храма Христовог васкрсења у Подгорици",саопштено је из полиције.  Према наводима полиције, план је био да се грађани окупе у 17.50 код храма како биприсуствовали молебану у том верском објекту у 18 сати, после чега су планирали даорганизовано у колони блокирају кружни ток и саобраћајнице код Атлас цапитал центра.  "Полиција је располажући информацијама о оваквим намерама спречила већа окупљањаи нереде у главном граду", наводи се у саопштењу.  Након извршеног вештачења и форензичке анализе мобилног телефона В.Б.прикупљени су материјални докази и он је ухапшен, наводи полција.  Подгоричка полиција је спречила окупљање грађана испред храма, окупљање грађана уЗети, као и покушај груписања и кретања у колони. Полиција и тужилаштво спроводеактивности на идентификацији свих особа које су учествовале у планирању нереда,додаје се у саопштењу.  Црногорска полиција наставила је и данас да приводи грађане који супротестовали против хапшења владике Јоаникија.  На информативни разговор јутрос су приведени и свештеници Дарко Пејић и СинишаЈанковић из Бијелог Поља - сазнају "Новости".
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https://t.co/SIcNaAtUu7
https://twitter.com/in4sPortal/status/1261010520972374018?ref_src=twsrc%5Etfw
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  Према незваничним информацијама, које су потврђене и Спутњику специјалнеантитерористичке јединице стигле су у Бијело Поље, Пљевља и Беране, а у Бијело Пољеје хеликоптером допремљена и опрема за разбијање демонстрација.  (Б92-Фонет-Спутњик)  
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