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 ПОДГОРИЦА – Митрополија црногорско-приморска Српске православне цркве
саопштила је данас да је запањена тоном и садржајем саопштења владајуће црногорске
Демократске партије социјалиста (ДПС) поводом најаве да ће мошти Светог Василија
Острошког бити изложене на сабору у Никшићу, оценивши да оно служи застрашивању
верника.

  

„То је најбруталнији пример како политичари владајуће странке покушавају да живот
Цркве подреде дневно-политичкој идеологији. Излишно је подсећати да то Устав ове
земље изричито забрањује”, наводи се у саопштењу митрополије.

  

Они су поручили ДПС да се окане таквих порука и да ради оно за шта је изабрана – „да
чува слободу грађана на окупљање и манифестацију сопствених убеђења”.

  

Из Митрополије наводе да ће на световасилијевском сабору у Никшићу 21. децембра
сваку политичку паролу – сваки излив национализма, било какво страначко обележје
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или поруку уперену против било кога – домаће или суседне државе, било које власти
или опозиције, сматрати „директном провокацијом смишљеном од недобронамерних”.

  

„Јер Цркви не пада на памет да се икада, а нарочито не тог дана, бави таквим стварима.
Само нам је молитва Господу и позив на поштовање права и Устава ове земље на
хришћанском срцу. Позивамо и оне који у свом неразумевању критикују поступке Цркве,
да тог дана и они дођу да буду са нама. Добродошли су сви, сваки наш брат и свака наша
сестра, па и римокатолици и муслимани који иначе долазе код Светог Василија”, наводи
се у саопштењу, јавља Бета.

  

ДПС је јуче саопштила да је најава митрополита црногорско-приморског Амфилохија да
ће мошти Светог Василија Острошког бити изложене у Никшићу незапамћен чин који
показује да за њега нема светиња, да он све користи за сопствену промоцију, и да то
може да заслужује само презир верника.

  

Амфилохије је претходно најавио да ће мошти Светог Василија Острошког бити на
црквено-народном сабору у Никшићу 21. децембра.

  

На сајту Митрополије наводе се Амфилохијеве речи да је личност Светог Василија она
која не дели људе, већ вековима обједињује око својих светих моштију, не само
православне, већ и све душе жедне и гладне Бога и љубави Божије.

  

„Свети Василије ће поново доћи у Никшић, његове мошти биће на поклоњење у његовом
храму у Никшићу”, рекао је Амфилохије.

  

Мошти Светог Василија Острошког похрањене су у манастиру Острог.

  

(Политика)
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