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Црногорски премијер Мило Ђукановић поручио је да је овој генерацији Црногораца
припало да буде обновитељска, оценивши да је топографија свих црногорских падова и
успона те нове, европске Црне Горе, у њеној престоници, на Цетињу.

  

Ђукановић је на синоћњој академији поводом инхумације Ивана Црнојевића у Доврску
цркву на Ћипуру поручио и да је Црна Гора данас своја на своме, пријатељски окренута
суседима, европским и светским државама.

  

Земни остаци једне од најзначајнијих личности црногорске историје, господара Зете и
Црне Горе и оснивача Цетиња, Ивана Црнојевића, након 24 година од откопавања, ради
археолошких радова у цркви, пренети су јуче у Дворску цркву на Ћипуру. Митрополија
црногорско-приморска тврди да је инхумација обављена без црквеног обреда.

  

"Створили смо услове да сами одлучујемо о својој судбини, спремно дочекујемо све
изазове и, уздижући се изнад подела, градимо отворено и демократско друштво по мери
савремене европске цивилизације", казао је Ђукановић.

  

Он је навео да је вештом дипломатијом, преговорима, али и побунама и политичком
тактиком примирја, као и династичким везама, а кад је требало и крварећи за хлеб и со
народни� и за приморске градове једнако, Иван Црнојевић је кроз борбу непрестану, са
визијом самопоузданог државника, једном за довек, ударио темеље држави имена Црна
Гора.

  

Председник Скупштине Црне Горе Ранко Кривокапић је оценио да је инхумација
посмртсних остатака Црнојевића на Цетињу обављена примерено и за време и за
државника.
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"Црна Гора је достигла свој врх независности, али очигледно је да треба много снаге и
јединства да би оно што су неспорни корени Црне Горе постало уједињавајуће. Иван
Црнојевић је нашао свој мир тамо где му је место", поручио је Кривокапић.

  

За такозваног митрополита канонски непризнате Црногорске православне цркве (ЦПЦ)
Михаила инхумација земних остатака Ивана Црнојевића је величанствен и дуго очекиван
чин.

  

"Мислим да је ово био прави моменат. Верујем да ће црква на Цхипуру, у којој је
сахрањен, ускоро бити отворена да у њој служе свештеници ЦПЦ", казао је он.

  

Митрополија црногорско-приморска (МПЦ) негодовала је због инхумације земних
остатака господара Ивана Црнојевића који је, како се наводи у саопштењу, обављен без
црквеног обреда, какав припада ктитору Цетињског манастира.

  

Митрополија је негодовала и због садржаја саопштења којим је јавност упозната о том
догађају у коме се Митрополија помиње заједно са, како се наводи, псеудорелигиозној
идеолошкој организацији, ЦПЦ и �црквеном преступнику, искљученом из црквене
заједнице, бившем и лажном свештенику, њеном предводнику�.

  

Инхумација је обављена у години у којој се обележава 520 година од смрти Ивана
Црнојевића.

  

(Блиц)
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