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Саопштење за јавност

  

Цетиње, 29. децембар 2019.

  

Митрополија црногорско-приморска изражава жаљење због вечерашњег повређивања
полицајаца.

  

Такође жалимо све оне који су ових дана повријеђени, а који су принуђени да своју
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слободу вјере траже на улицама, јер нису могли да је обезбједе тамо гдје је то требало
да им се омогући – у црногорском парламенту.

  
  

Груба је манипулација и недостојна такве државне службе, каква је Управа Полиције,
тврдња да ће 'за све евентуалне инциденте Полиција убудуће сматрати одговорнима и
вјерске великодостојнике'

    

Груба је манипулација и недостојна такве државне службе, каква је Управа Полиције,
тврдња да ће за све евентуалне инциденте Полиција убудуће сматрати одговорнима и
вјерске великодостојнике, чије дјеловање наводно доводи до нарушавања јавног реда и
мира и других посљедица. Не прихватамо такву произвољну тврдњу и упућујемо
надлежне у Управи Полиције да пажљивије прочитају данашње саопштење за јавност
Епископског савјета Српске Православне Цркве у Црној Гори у којем се врло прецизно
наводи какав вид отпора Црква препоручује својим вјернима поводом усвајања
антицрквеног Закона о слободи вјероисповијести, који изнад свега подразумијева мир и
братску слогу, као и пост и молитву.

  

И прије и одмах након усвајања Закона смо јавно саопштавали нашу бојазан да ће овај
Закон изазвати мноштво проблема у црногорском друштву и продубити ионако велике
подјеле, не зато што смо их прижељкивали, већ због тога што познајемо наш народ, за
разлику од оних који су неразумно и без воље за било какав договор, одбацивши све
предлоге Цркве, предложили и изгласали овај накарадни Закон.

  
  

Понављамо – не подржавамо насиље демонстраната према Полицији, али ни примјену
силе наоружаних полицијских службеника, са бројним средствима принуде – према
демонстрантима, који су ових дана (чак и вечерас) привођени чак и кад су учествовали у
потпуно мирним протестима

    

Понављамо – не подржавамо насиље демонстраната према Полицији, али ни примјену
силе наоружаних полицијских службеника, са бројним средствима принуде – према
демонстрантима, који су ових дана (чак и вечерас) привођени чак и кад су учествовали у
потпуно мирним протестима. Тамо гдје је, нажалост, било напада на Полицију, то ни на
који начин није подстрекивано нити подржавано од стране свештенства наше Цркве.
Полиција би у таквим случајевима кад неодговорни појединци направе неки изгред (као
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ноћас испред Храма у Подгорици) требала да буде одговорнија од таквих појединаца и
да има у виду да се у Храму и око њега дешава мноштво активности у којима учествују и
дјеца, којих је и данас тамо било током њихове интервенције.

  

Не прихватамо било какву одговорност за инциденте. Све што се дешава је плод
чињења оних који су презрели став Цркве, а тиме и вољу већинског вјерног народа Црне
Горе.

  

Из Митрополије црногорско-приморске

  

(mitropolija.com)

  

Видети још:  Протести широм Црне Горе: Сукоби грађана и полиције у Зети, бачен
сузавац испред Храма Христовог Васкрсења у Подгорици, демонстранти кренули
ка родној кући Мила Ђукановића у Никшићу
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