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Конечно македонските политички фак-
тори се усогласија околу една работа 
- тие му дадоа поддршка на Светиот 

архиерејски синод на Македонска та 
православна црква кој се соочува со големи 
внатрешни и надворешни неп ри јатели, кои 
се обидуваат да ја уништат Црк вата која со 
стотици години беше носител на опстојбата 
на македонскиот народ низ ве ковите.

Собранието на Република Македонија 
со консензус ја усвои Декларацијата за 
под дршка на Светиот архиерејски синод 
на Македонската православна црква. Во 
неа меѓу другото се вели дека Собранието 
ја изразува својата силна поддршка и верба 
во сите напори и одлуки што ќе произлезат 
од Светиот архиерејски синод на МПЦ и 
ја истакнува цврстата определеност за 
потребата од зачувување на интегритетот 
на МПЦ, нејзиното значење, место и улога 
во општествениот живот на Република 
Македонија. 

- "Собранието ја изразува и својата 
убе деност дека САС на МПЦ ќе продолжи 
со извршувањето на историската улога 
во зачувувањето на македонското на цио-
нално ткиво и македонскиот нацио нален 
идентитет и ги поддржува на порите за 
изборување на статусот на МПЦ во заед-
ниците на православните цркви и народи".

ПОЛИТИЧАРИТЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ ЈА ПОДДРЖАА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Parlamentot ja izrazuva i svojata ubedenost deka SAS na MPC }e 
prodol`i so izvr{uvaweto na istoriskata uloga vo za~uvuvaweto 
na makedonskoto nacionalno tkivo i makedonskiot nacionalen 
identitet i gi poddr`uva naporite za izboruvawe na statusot na 
MPC vo zaednicite na pravoslavnite crkvi i narodi.

Univerzitetot “Sv. Kiril i Metodij” vo Skopje kako dostoinstven 
nositel na imeto na svetite bra}a Kiril i Metodij i sledbenik 
i prodol`uva~ na nivnoto delo... so indignacija gi otfrla 
odlukite na Saborot na SPC i mu dava bezrezervna poddr{ka 
na Svetiot arhierejski sinod na Makedonskata pravoslavna 
crkva vo nastojuvawata da istrae na patot na za~uvuvaweto na 
avtokefalniot status.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Освен тоа, како што се вели во Дек-
ларацијата, Собранието укажува на пот-
ребата за развој и поттикнување на јавната 
свест за цивилизациските придобивки на 
Република Македонија од делувањето на 
МПЦ низ историјата и денес.

Во расправата пратеничката на ВМРО-
ДПМНЕ, Силвана Бонева, истакна дека 
наводно религиозниот проблем меѓу СПЦ 
и МПЦ, всушност е политички проблем и 
се разгорува верска и национална нетр пе-
ливост. 

- "Ставањето на МПЦ под јурисдикција 
на СПЦ значи територијални претензии, 
бидејќи ќе повлече враќање на 
црковните имоти од времето на српската 
окупација и сето ова значи непочитување 
на територијалниот интегритет на 
државата", рече Бонева, потенцирајќи 
дека со Декларацијата ќе се обесхрабрат 
злонамерните.

Нејзиниот колега, Спиро Мавровски, 
од ВМРО-ДПМНЕ, смета дека МПЦ секогаш 
била и ќе биде со македонскиот народ 
поради што не смееме да дозволиме раскол 
и мешање на некои од помесните цркви.

Елеонора Петрова - Митевска од 
СДСМ додаде дека Декларацијата е од 
големо значење, особено за МПЦ, која 
во последниве денови се соочува со 

негирање. Иако црквата е разделена од 
држа вата, поддршката од Собранието мно-
гу би й значела.

 

СТАРИТЕ ЖЕЛБИ

- "Универзитетот 'Св. Кирил и Методиј' 
во Скопје ги следи најновите случувања 
меѓу Македонската православна црква и 
Српската православна црква, со кои на 
најгруб начин несвојствен на мисијата 
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на една православна црква, се посега по 
самостојноста на Македонската право-
славна црква", се вели во ставот на скоп ски-
от Универзитет.

 - "Нападот врз МПЦ го чувствуваме 
ка ко напад на државноста на Република 
Маке донија, при што уште еднаш се 
потврди сознанието дека со ваквите и 
слични на нив одлуки на најдиректен 
начин се посегнува и по националниот 
идентитет на македонскиот народ. На 
виделина се појавува голата вистина 
дека повторно ожи вуваат желбите за 
хегемонија, за завладување со туѓи народи 
и простори. Српските великодостојници 
се ставија во служба на своите и на туѓите 
неостварени соништа за хегемонизам врз 
туѓи народи", се вели во информацијата 
на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" 
потпишана од ректорот Александар 
Анчевски.

- "Во денешно време на забрзани интег-
рациони процеси во Европа, притоа почи-
тувајќи ги различностите на народите и 
нивните истории, култури, традиции, во 
време кога промените и на нашиот Уни-
верзитет се насочени кон влегување во 
единствениот европски образован прос-
тор, тие на најдиректен начин работат на 

разнебитување на македонскиот народ и 
на македонската држава.

Зачувувањето и одбраната на 
автокефалниот статус и севкупноста 
на Македонската православна црква и 
одбраната на нејзиното име, кое е директно 
поврзано со националниот идентитет 
на македонскиот народ и држава, се 
стратегиски интерес и на Црквата и на 
македонскиот народ.

Токму затоа, Универзитетот "Св. Кирил 
и Методиј" во Скопје, како достоинствен 
носител на името на светите браќа Кирил 
и Методиј и следбеник и продолжувач 
на нивното дело кое остави трајни и 
неизбришливи белези во историското 
и културното наследство не само на 
македонскиот народ, туку и на повеќе 
народи кои опстојуваат на тлото на Европа, 
со индигнација ги отфрла одлуките на 
Саборот на СПЦ и му дава безрезервна 
поддршка на Светиот архиерејски синод 
на Македонската православна црква 
во настојувањата да истрае на патот на 
зачувувањето на автокефалниот статус 
на Македонската православна црква, 
а со тоа и на македонскиот народ и 
држава, народ кој со векови опстојувал 
и ќе опстојува на овие простори. Тој 

истовремено ја повикува прогресивната 
јавност, посебно универзитетската јавност 
во Република Србија, да се спротивстави 
на ваквите нецивилизациски обиди во 
своите средини", се вели во ставот на 
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" кој 
целосно ја поддржува Македонската 
православна црква.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА

Во мисија на помирување во Република 
Македонија беше Богољуб Кариќ, познат 
српски бизнисмен, кој се обиде да лобира 
кај претседателот Борис Трајковски за 
да се ослободи Зоран Вранишковски од 
истражниот затвор во Битола.

- "Го замоливме претседателот Борис 
Трајковски да нè поврзе со Архиепископот 
г.г. Стефан за да разговараме за дилемата 
што не нè засега нас, но се однесува и 
на нас како деловни луѓе на Србија и на 
Македонија", изјави за МТВ по средбата со 
шефот на државата Трајковски, српскиот 
бизнисмен Богољуб Кариќ.

Тој додаде дека на бизнисмените не 
им одговараат нерешени односи што ги 
оптоваруваат двата соседни народа и сака 
да види дали и тие можат да придонесат 
нешто за нивно надминување.

- "Имавме голема чест во Кабинетот 
на Претседателот да се сретнеме со 
Архиепископот г.г. Стефан и владиката 
Тимотеј. Со нив разговаравме за тоа што 
можеме да направиме за да ги приближиме 
тие односи како деловни луѓе. Знаеме 
дека тоа се чувствителни прашања што се 
решаваат со децении и ние би сакале да 
се решат многу побрзо. Имаме негативни 
искуства и во Црна Гора, сега и во 
Македонија со Македонската православна 
црква", изјави Кариќ.

Според него, сосема е логично дека 
мора да се биде прагматичен, без разлика 
како тоа го гледа црквата. Освен тоа, 
според него, голема штета е да дојде до 
заладување на односите меѓу Србија и 
Македонија. 

 - "Сметам дека за случајот со апсењето 
на Зоран Вранишковски треба да се сретнат 
црковните великодостојници, со нас заедно 
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ако треба, во Белград или во Скопје или 
каде било на друго место, и разговорите 
да продолжат", рече Кариќ, додавајќи дека 
не постои никој, ниту српскиот Патријарх 
Павле, ниту Архиепископот Охридски 
и Македонски Стефан, кој треба да го 
запостави и да го пренебрегне тоа.

 - "Мојот интерес и нашиот интерес е 
бизнисот. Тој нема да постои ако нема мир 
што треба да го обезбедат политичарите. 
Најмалку треба да дозволиме црквите да го 
нарушат. Интерес на сите сопственици на 
капиталот е да лобираат и да учествуваат 
овде и во овој случај со што ќе покажеме 
дека сме сериозни луѓе кои се стремат 
кон Европската унија. Во спротивно, вака 
примитивни никој нема да нè сака", беше 
дециден српскиот бизнисмен Драгољуб 
Кариќ.

ПАРИЧНИ КАЗНИ

Судскиот епилог од судењето на одмет-
натите монаси кои прво беа притворени 
во Битола по расколничкиот чин, а потоа 
ослободени е: двајца монаси парично се 
казнети, а постапката против деветмина 
монаси е сопрена. Обвинителот не се 
изјасни дали кривично ќе го гони ра-
сколникот Јован за поттикнување на расна, 

Пред  да се расправа во Соб ра-
нието на Република Македонија 
за Декларацијата за поддршка 
на Македонската православна 
црква, Иван Стоилковиќ од 
Де  мократската партија на Ср-
би те во Македонија побара пов-
  лекување на Предлог-дек ла ра-
цијата, бидејќи според Уста  вот 
црквата и државата се од вое  ни. 
Ова предизвика силни реак ции 
меѓу пратениците на ВМРО-
ДПМНЕ. 

верска и национална омраза, раздор и 
нетрпеливост.

Основниот суд во Битола, по 8.500 
денари ги казни монасите: Сашко Велков 
и Горан Кимев од Штип, бидејќи го 
прекршиле јавниот ред и мир на 20 јули 
2003 година, кога во Соборниот храм "Свети 
Великомаченик Димитрија" го следеле 
самовластието на Јован. Судот ја запре 
постапката против седумте монахињи 
и двајцата монаси, кои беа обвинети за 

нарушување на јавниот ред и мир на 11 
јануари годинава. Во образложението 
на судот се вели дека молитвите, според 
јачината на звукот, не може да се сметаат за 
нарушување на јавниот ред и мир.

Прекршочната пријава против "српски-
от егзарх" во Македонија и расчинет маке-
донски владика Јован е повлечена сè до 
завршувањето на кривичната постапка за 
самовластие, за која по неговата жалба 
треба да се изјасни Апелациониот суд во 
Битола, бидејќи тој првостепено заработи 
двегодишна условна казна.

Во контекст на ова издвоена е пос-
тапката за тројцата обвинети - мајката на 
Јован, Галена Вранишковска, неговиот 
вуј ко Ристо Поповски и за монахињата 
Благица Цветковска, позната како Фотина. 
Тие се товарат за нарушување на јавниот 
ред и мир. Меѓутоа, тие не се појавиле 
пред судот, бидејќи Вранишковска била 
неуредно поканета, Поповски бил во 
Грција, а Цветковска доставила потврда 
дека е болна.

Расчинетиот владика Јован и натаму 
го одлежува 30-дневниот притвор во 
истраж ниот затвор во Битола, очекувајќи 
го судскиот процес поднесен по обви-
ни телниот акт за поттикнување расна, 
верска и нацио нална омраза, раздор и 
нетрпеливост. 


