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 Митрополит црногорско-приморски СПЦ Амфилохије назвао је председника
Србије незналицом, коментаришући изјаву Александра Вучића "да црногорска
аутокефална црква и де факто и де јуре постоји и пре успостављања независности
2006. године".

  

"Нисам гледао, али сам чуо. Тиме Вучић показује да је велика незналица", рекао је
митрополит Амфилохије подгоричким Вијестима.

  

  

Вучић је рекао да је разговарао са председником Црне Горе Милом Ђукановићем, чуо од
њега одређене аргументе и рекао му свој став о Предлогу закону о слободи
вероисповести.  

  

Председник Србије је на питање водитеља телевизије О2 рекао и да црногорска
аутокефална црква, де факто и де јуре, постоји још и пре успостављања независности
Црне Горе 2006. године.
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Према његовим речима, ту цркву су формирали на Цетињу на правно ваљан начин.

  

"Таман и да су црногорске власти за све у праву, постоји једна ствар од које не може да
побегне, не можете после 100 година државине и права коришћења својине да кажете
'ми сад имамо друга правила'", закључио је Вучић.  

  

Поводом одлуке Законодавног одбора Скупштине Црне Горе да подржи Предлог закона
о слободи вероисповести, митрополит Амфилохије је поручио да такво безакоње
призива на себе проклетство светог Василија Острошког и светог Петра Цетињског.  

  

"Још се надам да Скупштина Црне Горе то безакоње неће потврдити, јер би то био пораз
Црне Горе и власти Црне Горе. А била би победа њина, као и победа свију нас да
тријумфује правда, име Божје и правда Божја и закон онако како га је утемељио свети
Петар Цетињски", рекао је Амфилохије.

  

Видети још:

  

Ђорђе Вукадиновић поводом изјаве Александра Вучића: Не постоји никаква
"аутокефална ЦПЦ", већ само истоимена невладина организација, коју аутокефалном
не сматрају чак ни њени оснивачи

  

Кабинет председника Србије: Нема ни говора о било каквом посредном признавању
аутокефалности ЦПЦ од стране председника; НСПМ: Ово су Вучићеве речи -
„Црногорска аутокефална црква, и дефакто и де јуре, постоји чак и пре проглашења
независности Црне Горе“

  

Вучић на „О2“: Разговарао сам са Ђукановићем, Србија није срећна због Закона о
слободи вероисповести, али не одлучујемо ми о томе; Црногорска аутокефална црква,
де факто и де јуре, постоји још и пре успостављања независности Црне Горе
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(Бета)
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