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НИКШИЋ - Архиепископ цетињски и митрополит црногорско приморски
Амфилохије изјавио је данас испред зграде Суда у Никшићу да је дошао да
затражи опрост од Јоаникија, јер себе сматра кривцем због тога што је владика
будимљанско-никшићки у притвору. Оценио да власт хапшењем Јоаникија и
свештенства припрема, грађански рат, те поручио да је време да се "прекине са
братоубиствима" у Црној Гори.

  

  Архиепископ цетињски и митрополит црногорско приморски Амфилохије изјавио је
данас испред зграде Суда у Никшићу да је дошао да затражи опрост од Јоаникија, јер
себе сматра кривцем због тога што је владика будимљанско-никшићки у притвору.   
  

Ако неко треба да буде суђен и буде му пресуђено, онда нема другога у Црној Гори сем
митрополита

    

"Ако неко треба да буде суђен и буде му пресуђено, онда нема другога у Црној Гори сем
митрополита", рекао је Амфилохије, који се у Никшићу појавио око поднева.
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Он је подсетио да је Јоаникије на јутарњој литургији рекао да ове године неће бити
литије, те да је он као митрополит под тим условом и дошао на молебан.

  

"Владика је био до последњег тренутка за то да свештеници не излазе", рекао је
Амфилохије, додајући да су на улице изашли када је видео у којем су броју грађани
дошли.

  

Поручио је државним органима да одмах ослободе Јоаникија и свештенике, "ако
мисле на будућност своје Црне Горе, на јединство и слогу народа".

  

Оценио да власт хапшењем Јоаникија и свештенства припрема, грађански рат, те
поручио да је време да се "прекине са братоубиствима" у Црној Гори.
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Грађани су се јутрос након девет сати окупили испред Основног суда у Никшићу, који
данас треба да одлучи о укидању или продужењу притвора за владику Јоаникија и
свештенство СПЦ.

  

Подгоричке Вијести су пренеле да је узимање изјава од осумњичених свештеника
завршано, а њихови адвокати су рекли да неће давати изјаве, већ да ће се обратити
новинарима на конференцији коју у подне у Никшићу организују Митрополија
црногорско-приморска и Епархија будимљанско-никшићка.

  

Поред адвоката Саве Костића, Вере Мијановић и Драгана Шоћа, новинарима ће се
обратити и протојереји Миодраг Тодоровић и Велибор Џомић.

  

Никшић: Подршка ухапшеном владики Јоаникију, народ се окупио испред суда,
завршено саслушање сведока

  

НИКШИЋ - У никшићком Основном тужилаштву завршено је саслушање два сведока у
поступку који је покренут против ухапшеног епископа Српске православне цркве
Јоаникија и осморице свештеника, а државни тужилац Стево Шекарић изјавио је да је у
току спровођење одређених истражних радњи и комплетирање видео документације.
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  Испред Основног суда у Никшићу данас је после девет часова почело окупљање грађанакоји су дошли да дају подршку епископу будимљанско-никшићком Јоаникију, коме је збоглитије која је одржана на дан Светог Василија Острошког, одређено задржавање до 72сата.  Више стотина грађана је на тротоарима и они држе иконе и упаљене свеће, а острошкимонаси изговарају молитву.    "Одлука о даљем току процеса биће доступна у законским роковима", рекао је Шекарић,пренео је портал РТЦГ.  Епархија аустријско-швајцарска протестује против хапшења Јоаникија  Епархија аустријско-швајцарска СПЦ осудила је као нечасно поступање полицијскихснага у Црној Гори у случају хапшења владике Јоаникија и свештеника СПЦ, наводећи даје то покушај застрашивања верника и наставак политичког једноумља које, тврде, уЦрној Гори траје од Другог светског рата.  Епархија, на чијем је челу владика Андреј, указује да је владика Јоаникије приведен подлажним изговором борбе са коронавирусом, иако су и он и његово свештенство показалинедвосмислено и пуно разумевање и поштовање за мере здравствене заштите одпандемије, а које су на снази не само у Црној Гори, већ у целој Европи и цивилизованомсвету.  Епархија је изразила пуну солидарност са ухапшеним владиком и свештеницима и саверним народом у борби за елементарна људска и грађанска права.  У саопштењу се наводи и да "уместо да сарађују са верским заједницама у општеминтересу, као што то раде демократске владе у цивилизованом свету, црногорске властиподмукло користе кризу за промовисање својих интереса, што је неприхватљиво усавременом свету".  Џомић: Народ препознао неправду, мере политичке, против СПЦ  Координатор правног савета МЦП свештеник Велибор Џомић поручио је данас да јенарод у Црној Гори препознао неправду да су мере донете у циљу спречавања коронавируса претворене у политичке и усмерене само према СПЦ.

  "Мере донете у циљу сузбијања ширења корона вируса претворене су у политичке мереи усмерене су само ка Митрополији црногорско-приморској и епархијама СПЦ у ЦрнојГори", рекао је Џомић на конференцији за новинаре у Никшићу.  Оценио је да све то што се дешава са еписком Јоаникијем и свештеницима значи"стравичну злоупотребу права" и поништавања права на слободу вероисповести, као и,како је рекао, "чупања једног догађаја ради медијске сатанизације, политичкедисквалификације цркве и фантомског процесуирања владике Јоаникија и свештеника".  "Прекршено им је право на претпоставку невиности, јер су унапред проглашени кривим.То је народ препознао и одговорио на неправду", казао је Џомић, пренеле су подгоричкеВијести.  Ситуација у Црној Гори се не смирује. Владика Јоаникије који је у уторак заједно сајош осам свештеника приведен у Центар за безбедност и коме је одређенозадржавање од 72 сата биће саслушан код судије за прекршаје у Никшићу.Саслушање сведока у суду је тренутно у прекиду због захтева адвоката свештениказа изузећем Основног државног тужиилаштва.  17:04 - Тужилаштво: Одлука о ухапшеним свештеницима биће донета у законскомроку     У Основном државном тужилаштву саопштили су да ће одлуку о притвору епископаЈоаникија и осам свештеника донети у законском року. Очекује се да ће се поступак предсудом у Никшићу, где су се окупили и грађани, наставити.  "Поступајући тужилац у предмету спроводи одређене истражне радње, саслушањеодређених сведока и сређивање видео-техничке документације. Њихово задржавањетраје до око поноћи. Углавном, у том року ће бити донета одлука", казао је за ТВЦГСтево Шекарић, руководилац ОДТ-а у Никшићу.    
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  16:22 - Испред зграде Основног суда у Никшићу одлуку о пуштању владикеЈоаникија и свештеника СПЦ од јутрос чека неколико стотина грађана.   Међу њима присутни су и председник Демократске Црне Горе Алекса Бечић са ужимруководством странке, као и посланици Демократског фронта из Никшића БудимирАлескић и Вељко Васиљевић.  На травњаку испред суда одлуку чекају и монахиње из манастира Жупа Никшићка.  
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  14:32 - Милачић жестоко одговорио Ђукановићу и Марковићу: Преузећетеодговорност за све што се деси у Црној Гори    14:04 Никшићки парох Миодраг Тодоровић описао услове у којима се налазивладика Јоаникије у притвору  "Бетон одогзо, бетон одоздо и један кратки креветић. То је у подруму, тоалет је изван иони су под кључем. Да ли је то шкодљиво за здравље нека оцијене они који се о здрављубрину", казао је отац Миодраг.  Он је додао да су се владика и свештеници причестили.  14:00 Дачић: Очекујемо да Јоаникије буде пуштен у најкраћем року  Министар спољних послова Ивица Дачић изјавио је данас да Србија очекује да епископбудимљанско-никшићки Јоаникије и свештеници СПЦ буду пуштени у најкраћемвременском периоду.  "Ово говорим без икакве жеље да се мешамо у унутрашње ствари Црне Горе већискључиво у најбољем интересу и Црне Горе и Србије, односно братског црногорског исрпског народа, као и у интересу регионалне стабилности и сарадње", поручио је Дачићна ванредном видео састанку премијера држава чланица Централно-европскеиницијативе, међу којима је и Црна Гора.  Он је рекао да Србија с великом забринутошћу прати ситуацију у Црној Гори поводомхапшења владике и свештенства Српске православне цркве.  "Апелујемо на мирно и прибрано поступање и решавање свих проблема дијалогом саСрпском православном црквом и српским народом у Црној Гори", рекао је Дачић, апреноси министарство у саопштењу.  13:59 Митрополит Амфилохије рекао је на конференцији за новинаре да "затворније само тамница у Спужу - затвор је цела Црна Гора ако нема правде".  13:39 - Црногорски аналитичар Бошко Вукићевић пуштен на слободу  Црногрски аналитичар пуштен је на слободу и тим поводм се огласио на друштвениммрежама.    13:25 - Отац Гојко Перовић: Ја не знам чијој држави служи премијер Марковић којиговори неистину  У осамнаестој по реду „Интернет литији“ протојереј-ставрофор Гојко Перовић дао јеширок осврт на обраћање премијера Душка Марковића. Том приликом је нагласио да јето излагање премијера нажалост препуно неистина од којих је главна да је Црквапозвала народ на окупљање у Никшићу и другим градовима.  
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  „Ми имамо аудио запис са службе тога дана гдје Владика Јоаникије дословно каже даове године нећемо моћи да спроведемо литију као свих година до сада“ рекао је отацГојко додавши да је тог истог дана и Митрополит рекао нешто слично.  13:24 - Прекинуто саслушање, браниоци свештеника затражили изузеће Tужилаштва  У Никшићу је прекинуто саслушање сведока у случају који се води против епсикопабудимљанско- никшићког Јоаникија и седам свештеника, који су ухапшени пре три дана.  Како је саопштено на конференцији за медије Митрополије црногрско-приморске иодбране свештеника и владике, то је учињено због захтева адвоката владике Јоаникијаи свештеника за изузећем Основног државног тужилаштва у Никшићу због селективногинезаконитог спровођења права и закона.  12:36 - Драматично упозорење митрополита Амфилохија: Власт изазива и припремаграђански рат  Митрополит Амфилохије изјавио је данас да власт својим поступцима изазива иприпрема грађански рат и поручио да је време да се „прекине са братоубиствима“ уЦрној Гори.  
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  11:48 - Из свег гласа се орило испред суда у Никшићу: „Не дамо владику“ и„Косово-Србија“    11:47 - Отац Роман чита молитву испред Основног суда  
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  11:42 - Адвокати СПЦ тражили су изузеће тужилаца у овом случају  До вечерас у поноћ суд има рок да донесе одлуку о наставку задржавања или опуштању на слободу владике Јоаникија и свештеника СПЦ.  11:27 - Адвокати епархије будимљанско-никшићке рекли су да ће све што имају дакажу саопштити на прес конференцији у Парохијском дому у 12 сати.  10:19 - Заточио те подгорички дахија, али си слободнији од свих: Порука епископаСергија Јоаникију  Иако утамничен, слободнији си од свих оних који су те затворили, а браћа која су тебранила и која ће те одбранити, нису ништа друго до војска Светог Василија, наследницичасних предака који су гинули на Мојковцу и Грахову, бранећи само оно без чега биизгубили себе, написао је владика бихаћко-петровачки Сергије у писму ухапшеномвладики Јоаникију.  

  10:01 - Синовцу владике Јоаникија МУП забранио улазак у Црну Гору  Адвокат Стојан Мићовић, синовац владике Јоаникија који је на дан Светог ВасилијаОстрошког заједно са још 8 свештеника притворен у никшићком ЦБ-у, намеравао је дадође у Црну Гору и своје правничко знање стави у службу одбране стрица од оптужби.  09:54 - Нема више забране кретања у Црној Гори  У Црној Гори од данас више неће бити забрањено кретање од 23 сата до 5 ујутро, апочињу да раде и кафићи, ресторани, тржни центри.  Од данас је на целој територији Црне Горе дозвољен саобраћај путничким и таксивозилима, а од понедељка и јавни путнички и железнички превоз, преноси РТЦГ.  09:52 - Адвокат владике Јоаникија упутио притужбу на рад полиције  Адвокат Сава Костић, бранилац епископа будимљанско-никшићког Јоаникија, упутио јепритужбу на рад полиције поводом хапшења епископа и свештеника.  09:52 - Писмо подршке 73 професора универзитета ухапшеном владики Јоаникију  Професори универзитета, њих 73, упутили су отворено писмо грађанима Црне Гореповодом хапшења владике Јоаникија и свештеника.  „Живимо у времену великих изазова. Велики изазови изискују и велике људе. Такав јенаш утамничени владика Јоаникије. Зато не чуди непримерено и сигурно неоснованопривођење и задржавање владике и никшићког свештенства. Није, наиме, случајно штоје мета онај који стоји на челу свештенства и верног му народа, доследно служећи Богу“,наводе професори у писму, а преноси ИН4С.  09:51 - Војна возила и полицијске патроле између Подгорице и Никшића: Свиморају да кажу куда иду  На излазу из Подгорице ка Никшићу примећен је од јутрос велики број војних возила. Напуту ка Никшићу полиција зауставља сва возила, легитимишу возаче који морају да дајуизјаву зашто тачно иду у Никшић.  
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Митрополит Амфилохије испред Суда у Никшићу: Власт хапшењем владике Јоаникија и свештенства припрема грађански рат; Ако неко треба да буде суђен, онда сам то ја;  Време је да се прекине са братоубиствима у Црној Гори
петак, 15 мај 2020 12:55

  Војне и полицијске патроле распоређене су на дан када би ухапшени владика Јоаникијеи свештеници требало да буду изведени пред судију.    09:50 - Народ дошао испред суда да пружи подршку владики  

  09:49 - У 10 сати владика Јоаникије излази пред судију Прекршајног суда уНикшићу  (Агенције)  
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