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Митрополит црногорско-приморски Амфилохије затражио је од премијера и
председника Црне Горе да повуку безбожни, антиевропски, антисрпски и
антивасељенски закон (Закон о слободи вјероисповијести), ради њихових образа.

  

  

„И да победи братска љубав. Надамо се да ће повући закон, ако желе да сачувају образ.
Ако хоће да изгубе образ и душу и буду најсрамнија група која је владала Црном Гором,
онда могу и тако“, поручио је Амфилохије на крају литургије у Подгорици коју је служио
са митрополитом кијевским и целе Украјине Онуфријем.
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  За митрополита Онуфрија Црна Гора је веома интересантна земља, позната поживописној природи, архитектури из различитих периода и лијепим, храбрим и добримљудима.  

   „Честитам вам значајан јубилеј, 800 година од рукоположења светог Саве за епископасрпског. Црна Гора је веома интересантна, позната по живописној природи, архитектурииз различитих периода и лијепим, храбрим и добрим људима. О љепотама Црне Гореписали су многи писци и пјесници, као и о њеном силном народу који је одувијек чуваоправославну вјеру. У Црној Гори је много светиња и древних храмова“, истакао јеОнуфрије.  Он је додао да у Црној Гори Гори много столећа духовну и спаситељску мисију носиМитрополија црногорско приморска (МЦП).     „Која је показала свету велике светитеље - св Василија, Св Петар и друге. Посебноместо међу њима заузима Свети Симеон Мироточиви. Народ Црне Горе је од СветогСимеона наследио оданост православној вјери“, поручио је Онуфрије.    Без иједног инцидента, уз песму, молитву и слоган НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ више од 100.000грађана мирно је данас прошло поред владиних зграда у Подгорици изражавајући нацивилизован начин дубоко неслагање са бесрамном политиком прогона Цркве, верскоми етничком дискриминацијом. pic.twitter.com/1R2Zhtp5RN  — Sava Janjic (@SavaJanjic) February 29, 2020    Светковина је почела архијерејском литургијом у саборном Храму Васкрсења Христовог,коју је служио Онуфрије.  Како је саопштено, саслужувовали су му 15 архијереја Српске и Украјинске православнецркве.  Русија није сметала Ђукановића када му је помагала да добије државу – тада су муваљале руске паре  Митрополит црногорско-приморски Амфилохије рекао је данас да председнику ЦрнеГоре Милу Ђукановићу није сметала Русија када је добио државу и постао председник.  
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  „Црне Горе никад не би било да није било Русије. Од времена владике Данила, битке наЦаревом Лазу, па и касније... све до Николе. Чак и до ових наших комуниста. Да нијебило Стаљина ни комунисти не би завладали овом земљом. Оно што је најгоре оникористе оно што је комунизам најгоре имао“, рекао је новинарима митрополит кодНемањиног града у Подгорици.  "Русија му (Милу Ђукановићу) је помогла да добије државу, да буде председник и тадасу му ваљале руске паре", додао је он.  Подсетимо, јутрос је у храму Христовог Васкрсења у Подгорици одржана литургија којује служио кијевски митрополит Онуфрије са митрополитом Амфилохијем. Након тога јеодржана литија до Немањиног града на Рибници.  Митрополит Амфилохије позвао муслимане да подрже православну Црну Гору  Митрополит црногорско-приморски Амфилохије позвао је данас Муслимане да подржеправославну Црну Гору.  

  „(Дритан) Абазовић, један од наших угледних Муслимана рекао је све и да је прави законповукли би га кад су људи на улици“, рекао је Амфилохије код Немањиног града уПодгорици.  Он је том приликом критиковао и црногорску власт.  „Треба да се макну са грбаче народа или да се понашају како су се понашали ранијивладари Црне Горе“, истакао је Амфилохије.  Подсетимо, јутрос је у храму Христовог Васкрсења у Подгорици одржана литургија којује служио кијевски митрополит Онуфрије са митрополитом Амфилохијем. Након тога јеодржана литија до Немањиног града на Рибници.    Glavne primedbe SPC na sadržaj sporgnog zakona o slobodi veroispovjesti u Crnoj Gori. Tekstu MSDoc formatu https://t.co/TR5wSLNBXJ  i slike sve četiri stranice teksta primedbi. Izsadržaja Primedbi vidi se da je kontroverzni duboko diskriminatoran i politički motivisan. pic.twitter.com/7wfia2mVTs  — Sava Janjic (@SavaJanjic) February 29, 2020    Митрополит Онуфрије служио литургију поводом празника Светог СимеонаМироточивог, славе Митрополије црногорско-приморске  Митрополит кијевски и све Украјине Онуфрије, предстојатељ Украјинске православнецркве, са четворицом својих епископа служио је литургију поводом славе Митрополијецрногорско-приморске - празника Светог Симеона Мироточивог у Подгорици. Након тогаје кренула литија до Немањиног града на Рибници.  

  Митрополит Онуфрије је служио литургију са митрополитом црногорско-приморскимАмфилохијем и више архијереја Украјинске православне цркве Московске патријаршије иСрпске православне цркве Свету архијерејску литургију у Саборном Храму ХристовогВаскрсења.   Архиепископ охридски Јован казао је током литургије да је данас недеља праштања алиисто тако и недеља покајања.Зато сада треба да се сјетимо овог најважнијегкритеријума који је благословио толике нараштаје, а морамо га наставити и ми, јер је оннајважнији за царство Божије.  Казао је да ове литије надахњују све хришћане у свијету.    „Оне су заслуга вашег митрополита Амфилохија али и свих вас јер сте научиликритеријум покајања и праштања“, казао је Јован и додао да су ово лекције свима нама.  Литургији у Саборном храму у Подгорици присуствују амбасадор Србије у Црној ГориВладимир Божовић и градоначелник Будве Марко Бато Царевић.  Након литургије, Митрополит Онуфрије је стао на чело литије до манастира наНемањином граду, мјеста рођења родоначелника светородне лозе Немањића.     Окупљени су махали црквеним заставама (заставе СПЦ, Лаварум, заставе православнихсветаца), тробојкама са црногорским грбом, крсташ барјацима, а развијене су и заставаВизантије, црвена застава Црне Горе са бијелим двоглавим орлом, застава са ликомЈанка Вукотића, Петра II Петровића Његоша...  Митрополит Амфилохије поклонио митрополиту кијевском Онуфрију репродукцију чашекоја је пронађена у Подгорици у 4 веку, чији оригинал се налази у Санкт Петербургу.     Пошто је тек почело причешћивање, очекује се да ће литија кренути тек око подне  11:16 Већ се окупио огроман број људи и чека се да крене литија    10:48 На литију су дошли и момци из Прокупља који су пешачили 400 километара        10:04 Боравак митрополита Онуфрија у Црној Гори изазвао је велику пажњу. Чак јеуспео да се нађе и у десетерцу  С'' овом пјесмом поздравићу тебе  Православног рода дични сине  Што у поход српској Спарти дође  Из далеке земље Украине    Римама ти захваљујем њеним  Из светога што дође Кијева  Да помогнеш српскоме народу  Што слободу и правду снијева    Испред храма у главноме граду  Одржо си говор над говоре  И ушао у срце и душу  Свих вјерника мале Црне Горе    Са клетога Запада над нама  Црн облак се наднио Владико  Али овај народ од давнина  За вјеру се борити навико    Многи душман покушо је оче  Да нас баци као с' пута крпу  Половину дугог смо вијека  Пркосили чекићу и српу    Сва Европа када је Владико  Пред Турцима дрхтала у страху  Ми смо били острво слободе  Што пркоси Дину и Алаху    Наши преци на бојним пољима  Гинули су ко' што им доличи  Не дајући хоџи да их турчи  Нити фратру да их католичи    Падали смо , с' три прста се крстећ  Из пушака ђе огањ сијева  И са надом гледали пут Москве  И пут срцу , драгога Кијева    Битка љута поново бијесни  На нас страшна кренула је Ала  Па одавде кад одеш Владико  Ђе' се дижу врхови Урала    Ђе' кроз степе стара звона јече  Ђе' од злата дижу се куполе  Реци светом руском Патријарху  Црногорци ланце да не воле    И витешки да ће мо' се држат  И у овоме тешкоме земану  Српска Спарта да никада неће  Бит' понизни слуга Ватикану    Да доследни остаћемо себи  У овоме времену расула  Гроб Његошев вјечито ће бити  Истурена српска караула     Уочи велике литије која ће се данас одржати у Подгорици синоћ је на обали Мораче,где је рођен Свети Симеон мироточиви, направљен крст уз помоћ бакљи. Учесници овеманифестације су том приликом развили и тробојку.  
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  09:40Већ се окупља народ на платоу испред Храма    09:31Кијевски митрополит Онуфрије који се налази у тродневној посети Црној Горипосетио је јуче манастир Острог    09:30Литургији у Саборном храму у Подгорици присуствују амбасадор Србије уЦрној Гори Владимир Божовић и градоначелник Будве Марко Бато Царевић.  Побједа: Забрањен улазак организованим групама из Србије и Републике Српске уЦрну Гору  Црногорска полиција неће дозволити организованим групама из Србије и РепубликеСрпске, као ни појединцима који планирају да учествују на скупу који у суботу ујутроорганизује Српска православна црква, улазак у Црну Гору, објавилa je Побједа.  Из више градова Црне Горе био је организован превоз. Очекује се да на литији учествујевише од 150.000 људи.  09:20 Народ се већ окупља испред храма Христовог васкрсења    (Спутњик)  
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