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четвртак, 21 мај 2020 20:51

 Владика будимљанско-никшићки Јоаникије изјавио је да су маркети у Црној Гори током
епидемије били пуни људи, а верницима је било забрањено да уђу у храмове.

  

  "Кроз маркете циркулише 10.000 људи и ником ништа, а овамо верницима не дају да уђу
и запале свећу поштујући све мере размака. Нисмо кретени да то не видимо", рекао је
Јоаникије током такозване интернет литије.   

Он је поручио да ће се Спрска православна црква у Црној Гори изборити за слободу
литија.

  
  

Кроз маркете циркулише 10.000 људи и ником ништа, а овамо верницима не дају да уђу и
запале свећу поштујући све мере размака. Нисмо кретени да то не видимо

    

"Цео цивилизовани свет се залаже за слободу вере и дијалог. Са највиших адреса из
иностранства дошле су такве препоруке, укључујући чак и Америку, међутим наше власти
то само реторички испоштују а на делу су друге калкуалције. Да је власт заиста хтела да
испоштује, ми бисмо тај проблем већ решили", рекао је он.

  

"Ваљда је већ толико осилио па мисли да може све. Њему то не припада ни по којем
основу и ниједна власт на овом севту није могла да оснује цркву", казао је Јоаникије.

  

"Ко је он да се петља у те ствари, он човек није ни крштен, то може да буде само нека
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секта", рекао је он.

  

  

 На питање, какво је било понашање полицајаца према њему током боравка у притвору,
Јоаникије је рекао да је однос био крајње људски.

  

"Било је чудно да у затвору буде владика, то није забележено ни за време
Аустроугарске", рекао је он.

  

Јоаникије је рекао да за три дана и три ноћи ухапшени свештеници нису ни у једном
тренутку клонули духом.

  

"Није нам то ништа страшно јер смо вршили службу у тешким околностима и посведочили
љубав према Светом Василију", казао је он.
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