
Широм Црне Горе молебани и литије за одбрану светиња, украјински митрополит Онуфрије са митрополитом Амфилохијем предводиo литију у Подгорици
четвртак, 27 фебруар 2020 21:30

Широм Црне Горе и данас су одржани молебани и литије за одбрану светиња. Оно
што је данашњи дан учинило посебним јесте присуство митрополита кијевског и
целе Украјине Онуфрија који је предводио литију у Подгорици. Митрополит у Црној
Гори остаје још два дана како би подржао вернике СПЦ у борби против
контроверзног закона о слободи вероисповести.

  

  
  

И вечерас широм Црне Горе одржане су литије на којима се окупило око 200.000
грађана. На литијама је још једном упућена порука да се не може допустити држави да
одузме Цркви њене вековне светиње. У Подгорици литију су водили Митрополит
Онуфрије Украјински и Митрополит Амфилохије pic.twitter.com/fcXn6guTnG

  — Sava Janjic (@SavaJanjic) February 27, 2020    

21:02 - Двадесет пет хиљада Пљевљака на литији овековечено на несвакидашњим
фотографијама
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20:55 - Фотографија из Мојковца постала је хит на интернету

  

  

20:29 - Подгорица вечерас из птичје перспективе

  

  

20:11 - Овако је вечерас било на улицама главног града Црне Горе 

  

  

19:57 - Девојчица одушевила Беранце песмом испред манастира Ђурђеви ступови

  

  

19:32 - И Барани бране светиње, литију предводи подгорички парох Предраг
Шћепановић

  

  

19:29 - Литија у Пљевљима
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Више десетина хиљада верника у Пљевљима учествује на литији у овом граду.

  

  

  

Литију предводе владика милешевски Атанасије и игуман манастира Сопоћани Теоктист.

  

19:04 - Храм Христовог васкрсења у Подгорици снимљен из другачијег угла 

  

  

19:01 - Певач Владо Георгиев на литији у Херцег Новом 
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  18:55 - Литија у Херцег Новом окупила велики број верника  Молебан у Цркви Светог Спаса на Топлој служи архијерејски намесник херцегновскиотац Радомир Никчевић и ђакон Иван Црногорчевић и у наставку предводе крсни ход каБелависти.  Литија је и овај пут окупила велики број вјерника из Херцег Новог.  
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  18:37 - Митрополит Онуфрије снимљен са верницима испред храма у Подгорици  
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  18:26 - Жабљак не посустаје ни на снегу ни на мразу  Литија на Жабљаку је вероватно једна од најупечатљивијих ове зиме с обзиром навременске услове који владају у том граду. Грађани и верници су сваког четвртка инедеље у литијама, у одбрани светиња.    18:21 - Молебан у Никшићу у Храму Светог Василија Острошког    18:17 - Митрополит Онуфрије предводи литију у Подгорици  Митрополит кијевски и целе Украјине Онуфрије допутовао је данас у Подгорицу где јеприсуствовао литији у којој је учествовало више десетина хиљада верника и грађана.    После молебана који је служен у Храму Христового васкрсења на улицама главног градаЦрне Горе одржана је литија на чијем челу су били митрополит Онуфрије и митрополитцрногорско-приморски Амфилохије. Након литије одржан је културно-уметнички програмиспред подгоричког храма.      Митрополит Онуфрије допутовао је данас после подне из Амана у пратњи митрополитаАмфилохија како би подржао вернике у Црној Гори у борби против закона о слободивероисповести.  18:11 - Литију у Мојковцу предводи владика будимљанско-никшићки Јоаникије.    17:41 - У Плужинама се на литији окупио велики број верника.    17:39 - Подршка верницима у Црној Гори из срца Београда. Нови графит наВрачару!    17:34 - Митрополит кијевски Онуфрије допутовао у Подгорицу  Поглавар Украјинске православне цркве на подгорички аеродром је слетео у пратњиархиепископа цетињског митрополита црногорско-приморског Амфилохија, саопштено јена сајту Митрополије црногорско-приморске.  
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  Митрополит Онуфрије ће у подгорички саборни храм Христовог Васкрсења стићи у 18часова, где ће у његову част бити служена доксологија.  Потом ће бити служен молебан, а онда ће митрополит Онуфрије предводити литијуулицама Подгорице и тиме подржати борбу верника у Црној Гори против такозваногЗакона о слободи вероисповести.  17:30 - Молебан испред манастира Ђурђеви ступови    17:23 - Литија и молебан одржани су у преподневним сатима и у Андријевици.    16:57 - Почела литија у Бијелом Пољу, присутно око 15.000 верника и грађана    16:40 -  Пивљани држе стандард, масовно  Пивљани су кренули први, достојанствено и масовно.    
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  (Спутњик, ИН4С)  
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