
Владика Теодосије: Наше светиње и у Црној Гори и на Косову и Метохији - представљају светионик који казује пут ко смо, шта смо били и какви треба да останемо
среда, 29 јануар 2020 23:18

„Наше светиње, било оне у Црној Гори, или овде на Косову и Метохији, представљају
светионик који нам у мраку казују пут ко смо, шта смо били и какви треба да останемо“,
поручио је вечерас из Косовске Митровице владика Рашко-призренски Теодосије.

  

  

Више хиљада грађана северног Косова, али и са југа, учествовало је данас у литији коју
је организовала Епархија Рашко-призренска у знак подршке Цркви у Црној Гори и
народу који већ месец дана протестује против усвојеног Закона о слободи
вјероисповести у црногорској скупштини који виде као дискриминаторан према Цркви и
правима верника СПЦ у овој држави.

  

После молебана који је служен у цркви Светог Ђорђа у Звечану, колона грађана
предвођена владиком рашко-призренским Теодосијем, кренула је ка северном делу
Косовске Митровице, а учесници литије су носили иконе светаца, српске тробојке и два
велика транспарента на којима је писало "Не дамо светиње" и "Подршка народу и цркви
у Црној Гори". 
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Окупљенима се испред храма Светог Димитрија у Косовској Митровици обратио владика
рашко-призренски Теодосије, наводећи да је скуп организован у знак подршке
архијерејима, свештенству и верном народу у Црној Гори.

  

Са скупа је упућен позив властима Црне Горе да повуку спорни Закон о слободи
вероисповести и "послушају глас народа који је одлучан у намери да не да своје
светиње".

  

Протесте који се већ месец данас одржавају у градовима широм Црне Горе назвао је
„чудом“.
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  „Они се не окупљају ради неке пролазне идеологије или да би подржали ову или онуполитичку опцију, већ да би песмом и мирним крсним ходом сви они показали да суЦрква Божја“, казао је владика.  Осам векова након аутокефалности српске цркве и ударања темеља српској нацији,времена Св. Саве, чији је дан обележен пре два дана, владика је подсетио на јединствосрпског народа.  „Наш народ, иако раздељен границама, иако расељен по дијаспори, иако разједињенразним политичким партијама, остаје јединствен“, казао је.    У Косовској Митровици одржан молебан и литија у знак подршке Православном народу уЦрној Гори. Епископ Теодосије: Како је Св. Сава мирио и Црква данас мири наш народ https://t.co/oipbH3Kgqupic.twitter.com/UkkQC9nza3  — Sava Janjic (@SavaJanjic) January 29, 2020    Управо то јединство види као разлог за данашње окупљање на Северу, чиме се дајеподршка свештенству и црногорском народу, који се боре да очувају, казао је, нашу црквукоја нас је вековима чинила оним што јесмо.  „Наша црква светосавска вековима држи и чува српски народ, његов идентитет, културуи историју. Да није цркве као наше најстарије институције, ко зна шта би било данас санама након свих вихорова који су прохујали овим просторима. Без цркве били бисмо самоједно племе или безоблична маса која би се одавно изгубила у светским токовима“,поручио је владика.    „Одавде шаљемо поруку свима, да нас никакве пролазне ствари не могу разјединити ипосвађати. Ако се у нечему привремено и не слажемо, увек ћемо се сложити као и нашабраћа у Црној Гори када су у питању светиње и наша црква“, нагласио је епископТеодосије пред храмом Св. Димитрија, додајући да „док је светиња биће и нас“. Додао јеи то да су учесници на овом скупу показали да су у „братској солидарности превазишлисве оно што може да нас разликује, како бисмо показали нашој браћи да смо уз нашесветиње“.    „Како је Св. Сава мирио, тако и црква данас мири наш народ и позива све људе добревоље са којима делимо простор на којем живимо“, поручио је владика Теодосије.  Упозорио је на потребу за одлучношћу да се сачува оно „чега се никада не смемоодрећи, нити дати, нити продати“.    Осим свештенства, у првим редовима служби у црквама и литијама били су челнициСрпске листе и функционери, са којима је био помоћник Марка Ђурића, Петар Петковић.    Ово је трећа литија коју је организовала Рашко-призренска епархија, после НовогПазара и Грачанице.  

  У изјави за телевизију Мост, председник Демократског савеза Црне Горе АндријаМандић захвалио је учесницима литије у име српског народа Црне Горе и, како је рекао,у име стотина хиљада људи који се ових дана налазе на улицама црногорских градова.  "Захваљујем се, вама браћо моја, Србима на Косову, најбољем делу нашег народа, штосте и поред свих мука и патњи које имате, изашли да пружите подршку нама, Србима уЦрној Гори. Управо то је оно што нас чини једним народом", навео је Мандић.  Организацију скупа подржали су таксисти и аутобуски превозници из КосовскеМитровице који су бесплатно превозили грађане на литију. Скуп је обезбеђивалаполиција, а инцидената није било.    (КоССев, Фонет, Срна)  
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