
Патријарх Иринеј: Народ у Црној Гори се неће смирити док власт не одустане од намере одузимања светиња и имања СПЦ, то нису чинили ни Турци
уторак, 14 јануар 2020 09:05

 Поглавар Српске православне цркве (СПЦ) патријарх Иринеј, на молитвеном скупу уочи
дочека Нове године по јулијанском календару, упутио је молбу властима у Црној Гори да
се оставе покушаја узимања српских светиња и црквеног имања.

  

Патријарх је испред Храма Светог Саве рекао да се СПЦ нада да ће се пробудити
успавана свест код представника црногорске власти и да ће одустати од својих намера,
како не би "навукли проклетство за свагда".

  

Иринеј их је позвао да не чине оно што ни Богу, ни народу није драго, и упозорио да се
народ у Црној Гори неће смирити док власт не одустане од својих намера.

  

"Безбожници су дигли руке на светиње господње и имовину светиња господњих", рекао
је патријарх.
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То што се дешава у Црној Гори никада се није дешавало ни у нашој, ни у светкој историји

    

Додао је да то што се дешава у Црној Гори никада се није дешавало ни у нашој, ни
у светкој историји.

  

"Хоће да нам одузму светиње они који са светињама никад ништа заједничко нису
имали", поручио је патријарх.

  

За потезе црногорских власти рекао је да нису чинили ни Турци, нити они слични
њима.

  

"Нажалост, спремају и они који су крштени, а и они који нису", напоменуо је патријарх и
подсетио да су покушај отимања светиња СПЦ у Црној Гори, преко донетог закона,
осудиле све православне цркве.

  

"И не само оне, али властодршци у тој држави као да ни очију ни ушију немају, не
виде да је народ спреман да брани своје светиње, ако треба и животом", оценио је
Иринеј.

  

Према његовим речима, "ово зло има и добро", а то је, како каже, што се пробудила вера
у Црногорцима.

  

"То је оно што нас радује, што је вера оживела у Црној Гори", нагласио је Иринеј.

  

(Фонет)
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