
Никшић: Владика Јоаникије са још седам свештеника приведен на саслушање поводом данашње литије, испред седишта полиције окупљен велики број грађана; Тивaт: Приведен отац Миајло Бацковић
среда, 13 мај 2020 07:59

Епископа будимљанско-никшићког Јоаникија и свештенике спроводе до тужиоца
на саслушање. Они су претходно приведени у полицијску станицу у Никшићу због
литије која је одржана јуче у граду. Испред полицијске станице налази се грађани
који поручују да се неће разићи док владика не изађе са саслушања.

  

  

Испред седишта полиције је велики број грађана који певају о Косову и скандирају "Не
дамо светиње", а ту је и полиција са опремом за разбијање демонстрација. Грађани и
свештеници који мирно протестују поручили су да се неће разићи док се саслушање не
заврши.

  

Грађани мирно протестују и певају црквене песме и песме о Косову. Повремено
скандирају "Не дамо светиње!", "Не дамо владику", али нема инцидената.
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Испред Парохијског дома у Никшићу нешто раније одвијала се права драма. Полиција је
успела да одведе владику Јоаникија и осморицу свештеника на саслушање како би
прикупили информације о данашњој литији у том граду.

  
  

Молитвена подршка са Косова и Метохије нашем Владики Јоаникију и свештеницима које
је ноћас привела полиција Ђукановићевог режима. Сви смо са вама.
  
  Уживо из Никшића: https://t.co/bnLnohUesB

  — Манастир Дечани - Dečani Monastery (@DecaniManastir) May 12, 2020    

Велики број грађана дочекао је полицију испред капије Парохијског дома.

  

Окупљени народ скандирао је "Не дамо владику" и "Не дамо свештенике".

  

Протојереј Слободан Јокнић обратио се окупљеном народу и замолио их да се разиђу и
не чине ништа уколико желе да им помогну јер немају благослов владике.
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01:48 - Епископа Јоаникија и свештенике спроводе до тужиоца

  

Епископа будимљанско-никшићког Јоаникија и свештенике спроводе из полицијске
станице до тужиоца на саслушање. Они су приведени због литије која је одржана јуче у
граду. Испред полицијске станице налази се велики број грађана.

  

  

Државни тужилац саслушаће их у својству осумњичених, након чега ће одлучити о
њиховом даљем задржавању или пуштању на слободу.

  

Људима који протестују испред полицијске станице у Никшићу, пренета је порука
епископа Јоаникија да остану достојанствени.

 3 / 9



Никшић: Владика Јоаникије са још седам свештеника приведен на саслушање поводом данашње литије, испред седишта полиције окупљен велики број грађана; Тивaт: Приведен отац Миајло Бацковић
среда, 13 мај 2020 07:59

  

01:26 - Крст изнад Берана: Подршка епископу Јоаникију и приведеним
свештеницима

  

Грађани Берана колоном аутомобила формирали су величанствен крст у знак подршке
приведеном епископу Јоаникију и свештеницима због литије која је одржана поводом
славе Светог Василија Острошког.

  

  

00:22 - Широм Црне Горе и региона грађани шаљу поруке окупљенима у Никшићу:
Не дамо владику, издржите људи!

  

Друштвене мреже вечерас у Црној Гори препуне су порука грађана широм земље, али и
региона у којима се шаљу поруке подршке верницима који протестују са свештенством
испред Центра безбедности у Никшићу у којем траје саслушање владике Јоаникије и
осам свештеника због литије у Никшићу.

  

"Издржите браћо!", "Не дамо владику", "Издржите људи!", "Београд не спава", "Београд
је уз вас браћо!", итд... неке су од порука које смо издвојили.

  

00:17 - Полиција у опреми за разбијање демонстрација испред Центра јавне
безбедности у Никшићу док грађани мирно и достојанствено протестују
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  00:04 - Полиција широм Црне Горе приводи свештенство: У Тивту приведен отацМиајло Бацковић   

  У Тивту је приведен отац Миајло Бацковић због литије која је одржана у Боки.  23:57 - Ексклузивно: Свештеници поју у полицијској станици у Никшићу  Епископ будимљанско-никшићки Јоаникије и осморица свештеника тренутно су насаслушању у полицији пошто им је раније уручен позив да дају изјаву о литији која јеодржана данас у граду. Свештеници су у једном тренутку почели да поје у полицијскојстаници, а грађани поручују да се неће разићи док владика не изађе са саслушања.    23:48 -Библијске слике у Никшићу    23:37 - Полиција за разбијање демонстрација испред полицијске станице у Никшићу  
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  23:36 - Окупљени народ у Никшићу  
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  23:32 - Посланик Демократског фронта Небојша Медојевић: После короне стижуколоне    Litije u Niksicu . Posle KORONE stizu KOLONE pic.twitter.com/q6FUjA5rGA  — Nebojsa Medojevic (@NebojsaMedojevi) May 12, 2020    23:31 - Полиција спречила протестнку колону да уђе у Будву  23:28 - Демократски фронт о дешавањима у Никшићу    23:26 - Протест у Беранама      23:16 - Грађани се неће разићи док се не заврши саслушање владике Јоаникије исвештеника.  23:06 - У више градова у Црној Гори грађани вечерас учествовали у Световасилијскојлитији       23:04 - Ово су слике из Никшића вечерас    22:59 - Лидер Праве Црне Горе Марко Милачић реаговао на дешавања у Никшићу: Овоје прешло све границе    ‼️ДИЈЕЛИТЕ! УПРАВО ИСПРЕД ПОЛИЦИЈЕ У НИКШИЋУ. ОЧЕ НАШ И НЕ ДАМОСВЕТИЊЕ ДОК МИЛОВА ПОЛИЦИЈА САСЛУШАВА ВЛАДИКУ ЈОАНИКИЈА. ОВО ЈЕПРЕШЛО СВЕ ГРАНИЦЕ‼️ pic.twitter.com/1QBmmUl1P1  — Marko Milačić (@markodmilacic) May 12, 2020      Епископ будимљанско-никшићки Јоаникије и осморица свештеника тренутно су насаслушању у полицији пошто им је раније уручен позив да дају изјаву о литији која јеодржана данас у граду.     

  Испред седишта полиције је велики број грађана који певају о Косову и скандирају "Недамо светиње", а ту је и полиција са опремом за разбијање демонстрација. Грађани исвештеници који мирно протестују поручили су да се неће разићи док се саслушање незаврши.  
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    Никшића полиција у Парохијском дому  претходно је уручила налоге за саслушањаЈоаникију и осморици свештеника, како би прикупили информације о данашњој литији утом граду.    Како су свештеници раније казали "Вијестима", полиција жели да их до станице полицијеодвезе марицом.  Неколике десетине грађана је у тим моментима било испред капије Парохијског дома.    Окупљени народ је скандирап "Не дамо владику" и "Не дамо свештенике".  Протојереј Слободан Јокић обратио се и тада окупљеном народу и замолио их да серазиђу и не чине ништа уколико желе да им помогну јер немају благослов владике.    Службеници Управе полиције управо су ухапсили испред парохијског дома у Никшићу,владику Јоаникија и и седам свештеника Српске православне цркве сазнаје наш портал.  „Поводом окупљања грађана у организацији СПЦ у Никшићу, прекршена је наредба озабрани окупљања а организатори ће бити процесуирани, казао је раније директорУправе полције Веселин Вељовић.    У Никшићу је ухапшен Владика Јоаникије са још 7 свештеника.     Дјелите!   РТ! pic.twitter.com/oshytG9poy  — Севастократор (@Sevastokrator3) May 12, 2020    Тренутно се окупљају грађани испред парохијског дома.  Специјалне јединице полиције забраниле улазак литије у Будву  Специјалне јединице полиције зауставиле су улазак ауто литије у Будви. Литија јепосвећена Светом Василију и упутила ка Будви и Бечићима, након чега је требало данастави за Тиват.  
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  „Полиција је тим поступком прекршила право слободног кретања и показала свој став обудућим литијама, казао је о. Миајло Бацковић.  Он је раније казао да сви учесници литија поштују прописе НКТ.  „Сви учесници литије поштују препоруке НКТ и по двоје их је у аутомобилима“, рекао јеБацковић за наш портал.  Подсјетимо, вечерас је широм Црне Горе настављена литија која је привремено билазаустављена одлуком Националног координационог тијела.  (Вијести, Спутњик, ИН4С)  Видети још:  Црна Гора: Велики број верника на Световасилијевској литији уНикшићу коју су предводили митрополит Амфилохије и владика Јоаникије; Будва:Око стотину аутомобила у литији  
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