
Молебани и литије широм Црне Горе под слоганом „Не дамо светиње!“: Око 60.000 људи на најмасовнијем скупу у Подгорици, Владика Теодосије предводио литију пред рекордним бројем Никшићана
недеља, 02 фебруар 2020 19:03

У главни град су пешке стигли припадници старих црногорских племена: Куча,
Мартинића, Бјелопавлића, Пипера, Братоножића и осталих. Многи су стигли испред
Храма Христовог васкрсења након више сати пешачења. Ово је највећи скуп који памти
Подгорица — око 60.000 људи.

  

  

Отац Предраг Шћепановић рекао је да је пред Саборни храм у Подгорици вечерас
стигло на десетине хиљада људи.

  

„А кажу неки да спава Стара Црна Гора“, казао је Шћепановић, захваливши се
Бјелопавлићима, Братоножићима, Кучима... Поменуо је и Морачане, Ровчане, Толошане,
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Зету...

  

Свештеник Предраг Шћепановић је рекао да је ово најбројнији скуп досад, као и да
бројнији овај храм не памти.

  

Мирни протести у виду литија феномен су у данашњој Европи. Грађани без иједног
инцидента и било каквог насиља шаљу поруку корумпираном режиму председника ЦГ да
његова полика верске и етничке дискриминације не може да се настави и да ће народ
бранити своје светиње и традицију. pic.twitter.com/a4SJe4GykZ

— Sava Janjic (@SavaJanjic) February 2, 2020    

Пролазећи поред зграде Председништва група окупљених је певала: „Устала је
Црна Гора, светиња се бранит‘ мора - Мило лопове.“
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“Ustala je Crna Gora, svetinja se branit mora. Milo lopove , Milo lopove” Crnogorska narodna
pjesma pic.twitter.com/suhXB9dsth

  — Nebojsa Medojevic (@NebojsaMedojevi) February 2, 2020    

  

  

Молебне литије кренуле су са Убала, Крушевица, Мокрина, као и са Каменог ка Подима.

  

Испред храма окупљенима се обратио парох бококоторски Момчило Кривокапић.
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"Са здравога корјена, који је посадио у српском народу Свети Сава, само је у датом
тренутку, када је изазван овим безбожничким законом, када је неко кренуо да нам узме
душу, да нам узме све, само је, из тог корјена кренула младост. И ово што ви
доживљавате сада, ово што ви радите, то је зов Светог Саве, светих српских
просветитеља, учитеља, Светог Василија Острошког – то је оно што носимо сви у души",
рекао је протојереј ставрофор Момчило Кривокапић.

  

  

 4 / 15



Молебани и литије широм Црне Горе под слоганом „Не дамо светиње!“: Око 60.000 људи на најмасовнијем скупу у Подгорици, Владика Теодосије предводио литију пред рекордним бројем Никшићана
недеља, 02 фебруар 2020 19:03

    Нестварне фотографије са крова Храма Христовог Васкрсења у Подгорици.    >На фотографији се види само део густо набијене масе која се протезала докле погледдопире. Људи који са лица места прате овај догађај сматрају да се на улицамаПодгорице налази 100 хиљада људи. #podgorica pic.twitter.com/qQJeQKntop  — Милинко Милинчић (@milinkomilincic) February 2, 2020     Posle molebana u Podgorici, ispred Hrama Hristog vaskrsenja, mladić je zaprosio devojku uzodobravanje i oduševljenje prisutnih građana. #CrnaGora #litija #Montenegro    Više na: https://t.co/E9qrfOGahy pic.twitter.com/yV19fR3Ev1  — Sputnik Србијa (@rs_sputnik) February 2, 2020    

  У Подгорици је вечерас на улици рекордан број грађана. Подгорица не памти оволикољуди на улицама, а сви у један глас поручују – Не дамо светиње!  
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  Владика Теодосије предводио литију пред рекордним бројем Никшићана  У Никшићу се окупило више од 40.000 људи испред Храма Светог Василија Острошког.Владика будимљанско-никшићки Теодосије служио је молебан, а затим и предводиолитију.  

  Владика Теодосије: Они који се праве да не виде ово што се дешава пред њима - незнају шта раде  Владика Теодосије је рекао да грађани који се окупљају немају другу намеру него да сезаједно помоле Богу за пријатеље и непријатеље.  Он је додао да се чувајући светиње чува вера, нада, биће човека, те да они који се праведа не виде ово што се дешава пред њима не знају шта раде" Нека им Господ за тоопрости", поручио је Теодосије.  
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  Владика Јоаникије: Грађани на литијама показују да је зло настало у СкупштиниЦрне Горе - мртво слово на папиру  Владика Јоаникије назвао је литије које се одржавају по градовима Црне Горе истинскомнародном скупштином која сабира људе око имена Божијег, правде, истине, вере исветиња.  Он је истакао да „сваки излазак грађана на литије показује да је зло настало уСкупштини Црне Горе мртво слово на папиру, ова свенародна скупштина поништава тајбезакони акт".    

    Никшић је још једном показао да је достојан! Никшићани никад бројнији у намјери гласнокажу – не дамо светиње!  19:02 Пљевља - око 20.000 грађана углас поручило "Не дамо светиње!"  Пљевља су и вечерас изашла у одбрану светиња. Грађани из околних места окупили сусе у центру града, као и прошлог четвртка. У овом граду на крајњем северу Црне Гореодржавају се најбројније литије од почетка усвајања Закона о слободи вероисповести.Према неким проценама, вечерас је изашло више од 20.000 људи.    18:21  Васојевићи још једном поручују: Не дамо светиње!   
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  18:14 - Сабрање литија из више места из околине Херцег Новог планирано је предманастиром Савина  17:17 - Стигло је и племе Комани у Подгорицу    У Црној Гори се одржава још једна у низу литија која ће, како се очекује, превазићи сведо сада. Према неким проценама, на црногорским улицама вечерас ће бити близу250.000 људи.  

  У Подгорици, ка којој иду колоне људи из различитих крајева, између осталих Пипери,Кучи, Братоножићи и Бјелопавлићи, обратиће се парох бококоторски МомчилоКривокапић, док ће у Никшићу литију предводити владика рашко-призренски Теодосије.  Беране, Бијело Поље, Пљевља и Бар такође ће бити пуни људи.  17:12- Златица, Подгорица    17:12 - Никшић    17:10    17:05 - И Дурмиторци су вечерас у литији    17:01 - Бијело Поље - испред цркве Светог Петра и Павла      16:53    16:47 - Литија креће и од Брда, Бјелопавлића и Мартинића  
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    16:43 - Велика подршка из Мостара за јединство српског народа     Српска православна црква организовала је у Мостару литију с које је упућена подршкаСПЦ и православним верницима у Црној Гори.  Према речима мостарског пароха Радивоја Круља, молитвени скуп је организиранповодом празника Светог Саве и 96. годишњице смрти песника Алексе Шантића.  Литија је кренула „од старе цркве у Бјелушинама до споменика Алексе Шантића намостарском гробљу Бјелушине, где је служен помен и одржан рецитал у његову част“.  „Овом молитвеном литијом дајемо и мали допринос подршке нашој браћи у Црној Гори ињиховој праведној борби за основна људска и верска права. Драго ми је да нам сепридружио велики број верника и да смо показали јединство српског народа, ма гдебили“, поручио је Круљ.  16:42 - Васојевићи    16:41    16:36 - Лука Тапушковић - херој са Златице у литији ка Подгорици    16:32 - Рекa људи из правца Спужа крећe ка Подгорици  16:31 - Црмничани прешли 20 километара до Бара    16:30 - Километарска литија у Пљевљима    16:20  
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  16:09 - На улазу у Бијело Поље: Косово је Србија!    16:00 - Благослов од митрополита Амфилохија: Селектор ватерполо репрезентацијеЦрне Горе на Цетињу  

  Литургији, која је данас служена у Цетињском манастиру, присуствовао је и селекторватерполо репрезентације Црне Горе Владимир Гојковић, који је добио благослов одмитрополита црногорско-приморског Амфилохија.  Митрополит Амфилохије: Косовски завјет је један од пламенова Новога завјета  Архиепископ цетињски Митзрополит црногорско-приморски г. Амфилохије  и Епископкаракаски и јужноамерички (Руске заграничне цркве) г. Јован служио су јутрос сасвештенством Свету службу Божију у Цетињском манастиру.  Саслуживало је свештенство Митрополије, али и игуман манастира Бањска Данило,Светих архангела код Призрена Михаило, Зочишта Стефан, јеромонах Петар из ВисокихДечана и двојица свештеника из Русије – јереји Кирил Кобрин и Максим Бражњиков.  У литургијској проповиједи након читања Јеванђеља  митрополит Амфилохије је рекаода су хришћани свједоци Божанске свјетлости.  „Нарочито они који су заиста, и свој живот и сво своје биће и живот испунили томсвјетлошћу. То су свети Божји људи. Данас славимо једног од таквих – СветогаЈефтимија Великога“, казао је Митрополит црногорско-приморски.  Додао је да је свједок те свјетлости и Свети Јован Крститељ.  „Чија рука нас благосиља из овог светог ћивота Светог петра Цетињског, она рука којаје била на глави Господњој у ријеци Јордану, када се Господ крстио и када се откриланајдубља тајна бића и Божанског и Божје творевине, и људскога бића – тајна Оца иСина им Духа Светога Бога љубави“, рекао је Владика.  Рекао је да међу те свјетионике спада и Свети Петар Цетињски Чудотворац.  „Његове мошти већ толико времена овдје сијају том свјетлошћу, просвећују све оне којиих цјеливају“, казао је он.  Митрополит Амфилохије је нагласио да су сви хришћани призвани да буду синовисвјетлости, а не синови таме.  „Вјечну Божанску свјетлост хришћани примају у тајни светога крштења. Зато се тајнакрштења назива просвећење. Прави назив за крштење је – тајна просвећења,просвећења свјетлошћу Оца и Сина и Духа Светога“, објаснио је Владика Амфилохије.  Владика је нагласио да је посебни благослов данашњег сабрања присуство ВладикеЈована и архимандрита и јеромонаха из косовско-метохијских манастира.  „Косовски завјет није ништа друго него је потврда у животу овога нашега светосавскоганарода те вјечне и непролазне свјетлости, Христове свјетлости, потврда Новога завјета.Косовски завјет је један од изданака, један од пламенова Новога завјета“, објаснио јеегзарх Трона пећкога.  Након причешћа вјерних, на крају Литургије, Владика Амфилохије је  селекторуцерногорске ватерполо репрезентације Владимиру Гојковићу додијелио на благословикону Богородице Филеримске.  15:53 - Од Биоча иде колона ка Подгорици  Иако до доласка литија са Биоча у Подгорицу има још око сат времена, на хиљадевјерника из подгоричких насеља - Дољани, Златица и Муртовина окупљају дужмагистрале у намјери да се прикључе литији. Они су се претходно окуплили код древногманастира Златица у намјери да заједно са Кучима, Братоножићима и Љеворечанимастигну код храма Христовог васкрсења.    15:51 - И према Бару иду колоне    15:48 - У Беране већ пристижу колоне верног народа    15:46 - Мјештани села Полица код Берана у великом броју за одбрану својихсветиња  
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недеља, 02 фебруар 2020 19:03

  15:44 - Пипери су кренули од манастира Ћелије Пиперске у 13.00. Један од учесникаје сада већ легендарни Миливоје Брковић, звани Брџа који је био ухапшен пренеколико дана на Златици због цртања мурала.    15:41 - Да се здраво вратите: Бака са флашом ракије дочекала уморне путнике салитије  Седамнаест људи који су синоћ кренули из Пљеваља на литију у Бијело Пољедочекивани су срдачно током целог пута, дугог 84 километра.  

    15:26 - У Беране долази верни народ из Андријевице, Мурина, Плава...    15:26 - Снимак из дрона: Најбројнија литија коју памти север Црне Горе иде каЂурђевим ступовима   Горњовасојевићка литија, дуга 30 км, кренула је ка Беранама. Литији ће сеприкључивати грађани Крушева, Улотине, Горњих Луга, Грачанице и Сутјеске.Истовремено и грађани Бањана кренули су на пут дуг 50 километара.    У градовима широм Црне Горе се одржавају молебани и литије у знак протеста противусвојеног Закона о слободи вјероисповијести.  
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  Мјештани више села рано јутрос кренули на пут дуг и по више десетина километаракако би присуствовали молебанима и литијама у оближњим градовима.   Из Даниловграда је у 13 сати кренула литија, предвођена локалним свештенством имонаштвом.     Свештеник Жељко Ћалић честитао је свима који су одлучили да данас у молитвеномходу иду до Храма Христовог васкрсења у Подгорици.  Бјелопавлићима ће се уз пут, преко Спужа, придруживати становници даниловградскихнаселља.  

  Њима до Храма треба пет сати хода, као и Пиперима који ће кренути из манастираЋелија Пиперских.  Они ће се у Спужу срести са становницима тог насеља, који ће им се придружити.  Одатле, скупа настављају ка Подгорици, а у Загоричу ће се саставити са Кучима,Братоножићима и Васојевићима, који крећу са Биоча у 14:30 часова.  
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  Прдружиће им се и Морачани и Ровчани који ће се окупити у 16 часова испредманастира на Златици одакле ће кренути ка Храму Христовог Васкрсења.  По први пут данас ће организовано кренути литија Катунске нахије.  Свештеник Ћалић замолио је окупљене да пјевају духовне пјесме и да се моле, да ненадјачавају молитве скандирањем.     Колоне вјерника који су кренули из Манастира Косијерево стигли су на Трубјелу.Скандирају: "Не дамо светиње" и "Овако се црква брани кад је народ православни".  (Спутњик, Вијести, ИН4С)  
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