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Ректор цетињске Богословије, Гојко Перовић реаговао на јучерашњу изјаву председника
Покрета за промјене (ПзП), Небојше Медојевића, који је казао да се мандатар за састав
нове Владе, Здравко Кривокапић понаша као пети посланик коалиције Црно на бијело
Дритана Абазовића, а не као носилац листе "За будућност Црне Горе" тврдећи да на
њега имају утицај делови Цркве и власници "Вијести".

  

  

Отац Гојко казао је да он не врши никакву опструкцију нити било какву другу активност
на путу формирања владе, нити га било ко на ту тему консултује, нити му је то на крај
памети да ради.

  

- Сматрам да након минулих избора, Цркву све мање треба препознавати као
инспирацију за политичке дискусије а посебно као мотив за политикантске оптужбе и
пропагандне наслове. У том смислу најмање сам очекивао да ће један од представника
победничке коалиције, на неки начин преузети манир напада на Цркву од одлазеће
власти. Стиче се утисак да господин Медојевић, са неоснованим оптужбама,
неутемељеним оценама и ничим изазваним претпоставкама на рачун Цркве а овог пута и
мене лично, чини баш то – преузима анти-црквени манир од својих дојучерашњих
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политичких противника. Тим пре, што је садржај његових напада на Цркву у одређеним
деловима скоро па идентичан са актуелном анти-новинарском и анти-црквеном
кампањом - рекао је Перовић, додајући да се Црква оптужује да „саставља Владу“- без и
једног јединог аргумента или доказа, "иако је више пута јавно саопштено да Црква не
налази никакав свој интерес у поступку састављања Владе, нити у тим темама види
своје место, нити је заинтересована за изградњу политичке сцене и међусобне
страначке односе и договоре.

  

- Ово све саопштавам из осећаја одговорности према јавности која је поново засута
неистинама о улози Цркве, при чему изражавам и посебан сензибилитет у односу на
људе који су гласали за листу на којој је изабран и господин Медојевић. Дакле, поп Гојко
Перовић не врши никакву опструкцију нити било какву другу активност на путу
формирања владе, нити га било ко на ту тему консултује, нити му је то на крај памети да
ради. Ни њему, ни било ком другом свештеном лицу из СПЦ. Ко би то, од свештеника
радио – не би радио по Божијем благослову ни по Божијој науци. Као што није по
Божијем, да неко, попут г. Медојевића, износи јавно овакве бесмислене и недоказане
оптужбе. Хајде да градимо Црну Гору тако да у њој свак ради свој посао, а да нам јавно
изговорена реч буде обавезујућа светиња а не ствар за једнократну употребу - поручује
Перовић.

  

(Новости.рс)
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