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 За празник Светог Василија Острошког, слава му и милост, обратио сам се народу од
ћивота Светог Василија, обратио сам се истог дана и из саборног храма Светог Василија
у Никшићу позивајући  сав народ да у духу и у име Светог Василија заједнички
прославимо тог великог светитеља Божијега, да се једним срцем и једном душом
загрлимо код његовог ћивота. Данас поздрављам народ у Црној Гори од ћивота Светог
Петра Цетињског, а јуче смо у име Епископског савјета упутили саопштење за јавност
гдје смо замолили државне власти да невино затворене Владику Јоаникија и свештенике
под хитно ослободе из затвора. И рачунали смо да ће се то догодити. Међутим, то се,
нажалост, није догодило и то је изазвало реакцију народа, иако смо ми у том саопштењу
позвали народ да остане својим домовима, да се мирно и спокојно помоле Богу, да се
саборно помоле Богу за здравље и спасење свих људи који болују од тог и других вируса
и да би се избјегли било какви грађански сукоби и неспоразуми у Црној Гори.

  

  Нажалост, власт то није испоштовала и зато је дошло до синоћњих збивања у Црној
Гори гдје су настрадали вјерници, она дјеца која су пребијена у Пљевљима и у исто
вријеме чувари реда, што је трагично за све нас, трагично за Црну Гору, трагично пред
свијетом и Европом. Зато се обраћам од ћивота Светог Петра Цетињског да се вратимо
Богу Љубави, да се вратимо једни другима у љубави, без обзира каквих опредељења
били у Црној Гори: вјерских, националних, политичких и других. Да се вратимо
узајамности, братској слози и слободи. То је оно што је суштинско, што и данас поручујем
и молим оне који су на власти да под хитно ослободе невиног Епископа Јоаникија и
његове свештенике који су у затвору и да се прекину ове диобе и ова сукобљавања која
су у Црној Гори присутна не од јуче него још од времена Светог Петра Цетињског, а
нарочито након 1945. године, од времена оног савременог братоубилаштва и
богоубилаштва.   

Осјећам као његов наследник обавезу у име његово, цјеливајући његове мошти, да
позовем на братску љубав све колико нас има, како би завладала љубав у Црној Гори,
она за коју се жртвовао Свети Петар Цетињски, Свети Јован Владимир зетски краљ
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мученик а исто тако Свети Јован Крститељ, чију руку овдје цјеливамо, а и сам Господ
Христос, чији дио Часног крста овдје имамо, који је распет из љубави према сваком
људском бићу и према сваком створењу. То је оно што је насушна потреба у овом
тренутку.

  
  

Ако неко има да да одговара за нешто, ја молим оне који су на власти – ја ћу то и
написати у писму господи предсједнику и премијеру ових дана – да одговарам ја. И ако
треба неко да буде хапшен и суђен, нека то да буде Митрополит црногорско-приморски,
наследник Светог Петра Цетињског. И ако је крив, нека буде суђен

    

Ако неко има да да одговара за нешто, ја молим оне који су на власти – ја ћу то и
написати у писму господи предсједнику и премијеру ових дана – да одговарам ја. И ако
треба неко да буде хапшен и суђен, нека то да буде Митрополит црногорско-приморски,
наследник Светог Петра Цетињског. И ако је крив, нека буде суђен.

  

Уосталом, нећу бити први митрополит који је суђен. И онај 1945. са стотину двадесет
свештеника је убијен, и његов наследник је 11 година осуђен, оптуживан да је
против државе, да сарађује са непријатељима државе, са Западом и са Европом… И
њихов наследник Данило, такође је гоњен, због тога што је бранио да се не руши
црква на Ловћену и да се тиме обурдава и Ловћен и Црна Гора. И каменован је
овдје 1991. године зато што је мене изабрао и предложио за свога наследника.

  

Митрополити црногорски су, дакле, то носили, нарочито у ово последње вријеме. Ја
молим све, ако неко треба да буде суђен за то што се догађа у Црној Гори и за збивање
народа у Црној Гори, онда треба прије свега мене да суде. Ја сам спреман да изађем на
суд и да, ако треба, будем и осуђен и пет, и десет година, и колико год треба…

  

Уосталом, и када сам овдје устоличен, ја сам бесједећи одавде, и пред српским
Патријархом, и пред ондашњим представницима који су и садашњи представници
државе Црне Горе, рекао да сам дошао да мирим, не само живе међу собом него и да
мирим живе са мртвима и мртве да мирим међу собом. И трудио сам се колико имам моћи
и снаге ових тридесет година управо у том правцу: да призивам тај мир Божији, братски
мир, међу Црногорце, међу сав овај народ да би се пребродиле те несрећне наше диобе,
које су нам својствене и које се настављају оваквим понашањем.
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 Зато молим и садашњу власт у Црној Гори да престане да злоупотребљава саму себе и
органе власти против народа. А у исто вријеме, молимо и народ да својим понашањем не
изазива власт него да се заједнички сви потрудимо, цјеливајући мошти Светога Петра,
помиритеља и исцјелитеља, и Светога Василија Острошкога, да се објединимо у братској
љубави и заједници, са свим разликама које су нам својствене. То је моја молба, да не
кажем и мој захтјев и потреба.

  

Тиме се обраћам и народу да зна да је Црква била и остала са њим. И зато су и ове
литије које су биле код нас, које неки проглашавају да су политичке. Оне немају везе са
политиканством, већ су то литије народа који се догодио, који се вратио и хоће да се
врати ћивоту Светога Петра и моштима Светога Василија Острошкога и да ходи
њиховим путем. То је оно што је најбитније у свему овоме и зато је неопходно да се и ми
сви, без обзира гдје се налазимо и коме припадамо, вратимо том Божијем путу – путу
Светога Петра Цетињскога и Светога Василија Острошкога. То је моја молитва, мој
захтјев, мој благослов свима у Црној Гори. А увјерен сам да је то и благослов Светога
Петра Цетињскога.

  

(Митрополија црногорско-приморска)
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